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Aan alle leden van het Partijbestuur en het  
bestuur van de Ledenraad van het CDA 
Buitenom 1 
Postbus 30453 
2500 GL den Haag 
 
 
 
 
 
 
Geachte mevrouw / mijnheer,  
 
 
Stichting Ganzenbescherming Nederland zet zich in voor het behoud van al het verdrukte en bedreigde 
leven en doet dit vanuit een Boeddhistische levensbeschouwing, waarin respect, eerbied en 
mededogen met al wat leeft centraal staan.  
Toen bijna tien jaar geleden uw partij opnieuw aan het bewind kwam en toenmalig premier Jan Peter 
Balkenende de, vanuit de VS geïmporteerde, Waarden en Normen als speerpunt van het ‘nieuwe 
beleid’ presenteerde, hebben wij daarvan met de nodige scepsis kennis genomen. Dat voorbehoud 
bleek al spoedig volkomen terecht post te hebben gevat in onze analyses van de inhoudelijke- en 
fysieke deugdzaamheid van de confessionele beleving van die zogenaamde Waarden en Normen. Wij 
willen dan ook graag de ontluisterende en volstrekt respectloze tonelen in uw herinnering roepen, 
welke zich meteen al afspeelden in voorjaar en zomer van 2003, toen uw minister Veerman het 
bestond om op een meer dan ongeciviliseerde wijze niet alleen bedrijfsmatig gehouden pluimvee, maar 
ook tienduizenden hobbydiertjes van kleuters, peuters, pubers, huismoeders, langdurig zieken en 
gehandicapten, minder validen, bejaarden en zelfs van kloosterlingen op een onbeschrijflijk 
sadistische wijze in beslag te laten nemen en voor de ogen van de weerloze gedupeerden te laten 
vermoorden. DAT waren destijds dus uw Waarden en Normen. En zij zijn het heden ten dage nog 
steeds.  
Probeert u vooral niet om dit afgrijselijk vernederende massacre te ontkennen, want het hele verloop 
van die zwarte episode uit onze vaderlandse beschavingshistorie is op talloze journaalbeelden 
vastgelegd, staat van dag tot dag beschreven en is al jaren geleden in boekvorm gepubliceerd. Opdat 
het nooit vergeten worde!*1)  
Vanaf dat ontluisterende moment weten wij dan ook heel precies wat u onder Normen en Waarden 
verstaat. En dat is niet bepaald iets om als politieke groepering mee te koop te lopen. Zéker niet 
wanneer men, zoals u, zich er op voorstaat een Christelijke levensovertuiging uit te dragen waarin 
Respect, Eerbied en vooral een Goed Rentmeesterschap beleidsspeerpunten zouden zijn.  
Wij begrijpen dan ook eigenlijk niet goed wat uw partij bezield, door een volstrekt immorele en 
afstotelijke oorlog te ontketenen tégen de natuur en de inheemse fauna. Een natuur en fauna die van 
alle Nederlanders zijn en die voor miljoenen medemensen van dag tot dag en bron van 
levensvreugde, rust en bezinning vormen!  
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Als bestuur en ledenraad van een politieke partij bent U verantwoordelijk voor het beleid dat er 
momenteel door CDA- bewindslieden over land en volk wordt uitgestort, Een beleid dat een 
democratie onwaardig is en waarvan de restanten van ons waardevolle cultuurlandschap, mét alle 
inheemse flora en fauna en de onvervangbare natuurgebieden die gedurende meer dan een eeuw 
konden worden veiliggesteld voor de huidige en de komende generaties, te grabbel dreigen te worden 
gegooid voor gewetenloze kapitalisten. U, die durft spreken van ‘Goed Rentmeesterschap over Gods 
Schepping’ voert als partijleiding de regie over de meest schandalige aanslagen op Gods vrije 
natuur die er ooit in een zich beschaafd noemende westerse samenleving hebben plaatsgevonden!  
Uw staatssecretaris Bleker lijkt een heuse vroegmiddeleeuwse Beeldenstorm begonnen te zijn tegen 
alles wat door tientallen voorgaande regeringen tot stand werd gebracht. Letterlijk álles wat het 
leven van miljoenen mensen in ons overbevolkte en zowel landschappelijk als cultuurhistorisch 
volkomen stuk gemaakte land nog enigszins draaglijk maakt, wordt door deze staatssecretaris als 
onnut, zinloos en ‘links’ terzijde geschoven en dient in zijn ogen plaats te maken voor nóg meer 
intensieve landbouw en veehouderij. En voor een ongebreidelde uitoefening van de 
weerzinwekkende hobbyjacht!  
Wat deze totalitair denkende en handelende christendemocraat betreft, kan de beschermde status 
vervallen van alle diersoorten waarvan de populaties niet direct gevaar voor uitsterven lopen. Zulke 
dieren mogen- als het aan uw staatssecretaris ligt- dus binnenkort botweg worden gedood door 
zogenaamde faunabeheerders en door boeren. Realiseert u zich wel, wat dit in werkelijkheid wil 
betekenen? Hebt u er eigenlijk wel bij stil gestaan, dat het in het voornemen van staatssecretaris 
Bleker ligt om inherent nuttige zangvogels als bijvoorbeeld Merel, Zanglijster, Koolmees, 
Pimpelmees. Roodborstje, Vink, Putter of Groenling desnoods op de landelijke vrijstellingslijst te 
kunnen plaatsen wanneer agrariërs zeggen last of schade te ondervinden van die dieren? 
 
Zéggen, inderdaad! Want het is een algemeen geheim dat die zogenaamde schade voor talloze 
boeren en tuinders niet anders is dan een sluikse manier om extra inkomsten te verwerven. 
Volkomen ten onrechte, want alle agrarische ondernemers hebben bovenal een Zorgplicht om hun 
gewassen en teelten te beschermen tegen van buiten komend onheil! Wij spreken hier dus over 
boeren en tuinders die ons, toen nog adembenemend mooie, land na de Tweede Wereldoorlog maakten 
tot de hedendaagse troosteloze cultuursteppe, waarin zich vooral gedurende de afgelopen decennia 
een ware kaalslag onder de representanten van onze inheemse flora en fauna heeft voltrokken. Jawel, 
wij spreken hier over een totaal uitgeholde en op veel plaatsen in ons land zelfs compleet 
uitgemoorde biodiversiteit, waarvan het CDA nu ook nog de schamele restanten naar het leven wil 
staan. U moest u schamen zich Christenen te durven noemen!  
 
Deze staatssecretaris voert op volstrekt oneigenlijke, leugenachtige en zowel staatsrechtelijk als 
moreel verwerpelijke gronden een banale strijd tegen het beetje natuurbezit dat er in ons land vanaf 
1899 - het jaar waarin men startte met de strijd om het behoud van het Naardermeer en waarin tevens 
de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels werd opgericht – kon worden bewaard en 
veilig gesteld. En dat terwijl vele miljoenen landgenoten op een of andere wijze de natuur en onze 
fauna een zeer warm hart toedragen, hetgeen zich vertaald in miljoenenvoudige lidmaatschappen 
van talloze organisaties die werkzaam zijn op het gebied van natuur- en dierenbescherming.Middels 
de persoon en de als beleid gepresenteerde afrekening van Bleker, walst het CDA genadeloos. 
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respectloos en harteloos over de gevoelens van al die miljoenen mensen heen. Dat heeft helemaal 
niets van doen met welk Waarden- en Normenbeginsel dan ook, maar is niet anders dan pure 
onbeschaafde roof, plundering en vernieling van, wij herhalen het nog maar eens, een uitermate 
kostbaar bezit dat aan alle Nederlanders van nu en aan die van de toekomst toebehoort! 
 
Het bovengenoemde voorbeeld uit 2003 heeft zich in de vrije natuur herhaald in het voorjaar van 
2008, toen er onder verantwoordelijkheid van uw minister Verburg op Texel en in de provincie 
Utrecht vele duizenden bij wet beschermde wilde Grauwe Ganzen op een meer dan barbaarse wijze 
werden gevangen, afgevoerd en levend in containers of loodsen werden opgeslagen. Om later een 
uitermate pijnlijke en langzame vergassingsdood te sterven. Een dood die bovendien volstrekt zinloos 
was, omdat de zogenaamde overpopulaties al na enkele weken weer volledig waren aangevuld door 
vogels van elders. Wat het wél opleverde waren mens- en dieronterende taferelen, grootschalige 
mishandeling van in het wild levende dieren en – in het geval Texel- een miljoenenschade voor de 
lokale middenstand. Want op een beschaafd continent mijden beschaafde toeristen de plaatsen waar 
openlijk satanische barbarij jegens het natuurlijke leven wordt gepleegd. Het is maar dat u het weet. 
En er goede nota van neemt! 
 Wij adviseren u om vooral in de verslagen van het Faunafonds over het jaar 2008 na te zien, welke 
landbouwschadebedragen destijds aanleiding vormden voor dit ontluisterende massacre onder een 
totale regionale vogelpopulatie. Dat gaat namelijk om enkele duizenden euro’s uitbetaalde 
overheidsgelden, tegenover de al genoemde miljoenenstrop voor de lokale economie! Het is ons 
vanzelfsprekend bekend, dat uw partij nooit voorstander is van waarheidsconforme kosten -
batenanalysen. Maar wij geven u de garantie, dat het door Bleker gewenste beleid de Nederlandse 
Staat en de belastingbetalers een miljardenschade zal gaan opleveren! 
               
Ondanks een rechtelijke uitspraak die het vergassen van ganzen d.m.v. CO2gas uitdrukkelijk 
verbiedt, heeft uw staatssecretaris het voornemen, om in de komende vijf jaren honderdduizenden 
wilde ganzen op die wijze om het leven te laten brengen. Nog afgezien van de praktische 
onuitvoerbaarheid daarvan en het negeren van een juridisch verbod, zal een dergelijk primitief 
massacre andermaal geen enkel effect sorteren op de totale populaties van hier te lande broedende 
ganzen. Wij zijn er van overtuigd dat dit juist de beoogde doelstelling is van staatssecretaris Bleker. 
Want het gaat hier uitsluitend om het veilig stellen van onbeperkte mogelijkheden voor de 
hobbymatige beoefening van de jacht! 
Wij frissen ook op dit punt graag uw geheugen op. 
 
Op 1 april 2002 trad de Flora en Fauna Wet in werking, aan de totstandkoming waaraan twee 
Paarse kabinetten jarenlang met grote zorg en deskundigheid hadden gewerkt. Deze raamwet werd 
enthousiast ontvangen door de Nederlandse natuurbeschermingsorganisaties en de talloze 
particulieren die natuur, flora en fauna een warm hart toedragen. Minder enthousiasme viel dit 
nieuwe wetinstrumentarium echter ten deel onder veel agrariërs en hun standsorganisaties, terwijl 
hobbyjagend Nederland zich van meet af aan ronduit vijandig tegenover deze wet opstelde. De 
opeenvolgende kabinetten Balkenende die ons land vanaf 2002 kende, boden echter gelegenheid voor 
jachtgezinde parlementariërs van confessionele huize om de wet met verdraaide feiten. halve 
waarheden en hele leugens letterlijk tot bloedens toe ziek te schieten. Wij herinneren u graag aan uw 
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Kamerleden Schreijer Pierik, Ormel en Oplaat die, gesecondeerd door LPF parlementariër Van den 
Brink en ministerieel bijgestaan door uw jagende c.q. jachtsympathieke bewindslieden Veerman en 
Verburg, er in slaagden om de Flora en Faunawet middels een amendementenregen te doen 
verworden tot een document, dat in steeds sterker mate werd toegesneden op de persoonlijke belangen 
van boeren en jagers. Jagers, die zonder enige beroepsmatige opleiding, specialistische kennis of 
kwalificatie werden opgewaardeerd tot faunabeheerders. Maar aan wiens onterechte status geen 
enkele bindende Zorgplicht werd verbonden! In tegendeel: men verkreeg het recht om gedurende het 
hele jaar en met alle denkbare middelen de vos (nota bene de enige top -predator die in ons land de 
omvang van dierpopulaties op een natuurlijke wijze binnen de perken kan houden)dag en nacht naar 
het leven te staan Vanaf dat moment namen overal in ons land de schadeklachten explosief toe en is 
het aantal diersoorten dat vanwege al dan niet terecht op hun conto geschreven schade of overlast 
op de landelijke vrijstellingslijst werd geplaatst, eveneens excessief toegenomen! Schade, die in het 
leeuwendeel van de gevallen niet uit de gemeenschapsmiddelen van het Faunafonds, maar door de 
verantwoordelijke jagers/jachtcombinaties of Wildbeheereenheden vergoed behoorde te worden. 
Want volgens eigen zeggen jagen jagers immers niet voor hun plezier, maar juist om schade en 
overlast te voorkomen of te beperken. Dat is trouwens ook vastgelegd in de jachtpachtcontracten, 
die jagers dienen af te sluiten met boeren/grondeigenaren. Pachtcontracten waarvan de 
hectareprijzen eenzelfde explosieve stijging hebben ondergaan als de dankzij de nalatigheden van 
de hobbyjagers zich pijlsnel uitbreidende afschotmogelijkheden! Op zijn Nederlands gezegd: door 
moedwillig hun zorgplicht na te laten moeten jagers wel hogere pachtprijzen betalen, maar mogen 
in ruil daarvoor dag en nacht en jaarrond nagenoeg onbeperkt en nauwelijks gecontroleerd hun 
vrijetijdsbesteding uitoefenen. Een vrijetijdsbesteding die door een uitermate geringe minderheid 
van onze bevolking gedragen wordt, want enquêtes welke al sinds de jaren ’80 worden gehouden 
geven aan dat 80 – 90% van de bevolking afwijzend staat tegenover jacht als vorm van 
vrijtijdsbesteding. Voor de goede orde:80 - 90% van de bevolking. Dus waarschijnlijk ook van uw 
eigen electoraat! Ook daaraan meent staatssecretaris Bleker geen boodschap te hebben. Zoals hij 
letterlijk alles wat er in een beschaafde samenleving werkelijk toe doet, achteloos terzijde placht te 
schuiven. 
 
Dat er in ons land veel grasetende wildlevende dieren voorkomen is een feit. maar het is niet anders 
dan een vanzelfsprekend gevolg van de door intensieve ontwatering, overbemesting en 
bodembewerking ontstane monoculturen, waarin letterlijk de hele oorspronkelijke bloem- en 
kruidenrijke vegetatie werd uitgeroeid. Dat kon allemaal gebeuren omdat er decennialang 
miljarden guldens en euro’s gemeenschapgelden in de bodemloze agrarische put werden gestort. 
Het zou de agrarische sector dan ook niet misstaan wanneer men enige verdraagzaamheid zou 
betrachten tegenover de natuurlijke bewoners van het platteland. En het zou het CDA bepaald niet 
ontsieren, wanneer zij eindelijk eens pogingen zou ondernemen om als waarachtige Christenen de 
natuur en al wat daarin leeft met Respect, Eerbied en Zorgzaamheid te bejegenen!  
 
Wij kunnen zo nog wel even doorgaan over de manieren waarop de natuur en de fauna van ons 
land letterlijk worden uitgebeend, vermoord of juist tot extreme populatieomvang worden gedreven. 
Excessieve bejaging doet een groot aantal diersoorten zich namelijk veel talrijker vermenigvuldigen 
dan onder normale ecologische omstandigheden het geval zou zijn. Daarbij kunnen wij dan de 
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schandalige gang van zaken rond het Veluwse grofwild over het voetlicht halen. Een gewest dat 
volgens gedetailleerde cijfers op jaarbasis recentelijk meer dan 100 miljoen euro omzet behaalde. 
Uit toerisme en recreatie! Dankzij het feit dat het wild er door het oorspronkelijke beheer al sinds 
jaar en dag vertrouwelijk stond ten opzichte van de mens. Maar als gevolg van de verwording van 
de FFW en het wanbeleid van deze staatssecretaris en zijn ministeriële ambtsvoorgangster, zijn er 
op de Veluwe thans zelden nog onbekommerd grazende of rondscharrelende Herten, Reeën of 
Wilde Zwijnen te zien. Want hobbyjagers maken veel meer kapot dan ons eigenlijk lief zou behoren 
te zijn! Niet alleen in onze vrije natuur en in de omgangsvormen tegenover in het wild levende 
dieren, maar ook met betrekking tot onze regionale economie. 
  
 Het moge duidelijk zijn geworden, dat er in dit land geen enkele gans meer door middel van 
vergassing of excessief afschot om het leven behoord te komen en dat de jacht op de andere 
bejaagbare dieren conform het daarover in de oorspronkelijke Flora en Fauna Wet is gesteld, dient 
te worden gerepareerd. Uw staatssecretaris is dan wel overijverig doende met een Wet Natuur die 
alle karaktertrekken van vroeg prehistorische barbarij in zich beoogt te gaan verenigen, wij 
adviseren u om hem er aan te houden de oorspronkelijke FFW-2002 met deskundige hulp en 
bijstand van ecologisch gekwalificeerde vakmensen te laten repareren.  Aan nieuwe natuur - en 
faunawetgeving die slechts de belangen dient van boeren en hobbyjagers, is waarachtig geen enkele 
behoefte! Wel adviseren wij de staatssecretaris of zijn ambtsopvolger, om er nauwlettend op toe te 
zien, dat er voor eens en altijd een einde komt aan het op brute wijze geweld toebrengen aan de 
zorgvuldigheid en deugdelijkheid van natuur- flora- en faunawetgeving, die ten behoeve van circa 
twintigduizend hobbyjagers en minder dan zestigduizend agrariërs volkomen tot een beschamende 
farce is verworden! Jawel, mevrouw/mijnheer, ruimschoots minder dan honderdduizend nastrevers 
van verwerpelijke zelfzucht hebben in Bleker een bewindspersoon gevonden, die de belangen van 
vele miljoenen landgenoten ondergeschikt maakt aan iets, waarvoor in een werkelijk beschaafd 
land geen plaats meer behoort te zijn. In casu: het misbruiken van ons aller natuur en fauna ten 
dienste van egoïstisch en barbaars eigenbelang! 
Uw normen zijn dan ook overduidelijk niet ónze waarden! 
 
In onze perceptie moet u wel erg ontspoorde gelovigen zijn om dergelijke ongehoorde 
respectloosheid jegens de natuur en het leven te willen nastreven, vergoelijken en ten uitvoer te 
doen brengen. Kortom: u bent als zogenaamde middenpartij het rechte pad van fatsoen, respect en 
innerlijke beschaving wel heel erg bijster geworden. Het is uitermate zorgelijk, dat er zich in uw 
coalitie geen partner bevindt die bij machte of voornemens is om u weer naar het juiste spoor van 
bestuurlijke, wettelijke en morele deugdzaamheid te leiden. 
Dat hebben onze bedreigde natuur en de dieren die daarin leven en bruut geslachtofferd dreigen te 
worden, alsmede de bijna zeventien miljoen in grote meerderheid natuur- en diervriendelijke 
inwoners van dit land, werkelijk nergens aan verdiend! 
Een beetje waarachtige nederigheid, respect, fatsoen en beschaafd verantwoordelijkheidsbesef 
jegens de natuur, al het leven en tegenover deze en komende generaties landgenoten, zouden het 
CDA dan ook zeker niet misstaan! 
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Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Namens het bestuur van stichting Ganzenbescherming Nederland 
N.N.Chögyal Trizin Hof 
Voorzitter  
  
 
 
*1)   Spotvogel: “De Pestvogels van Veerman”, 2006 ( ISBN 9051794355). 
 
 
 
Een C.c. van deze brief is gestuurd aan de volgende organisaties: 
 

Aan alle Kamerfracties der 1e en 2e Kamer der Staten Generaal 
Aan alle partijbureaus van landelijke politieke partijen 
Aan het bestuur van Natuurmonumenten 
Aan het bestuur van Vogelbescherming 
Aan de directie Staatsbosbeheer 
Aan de Landschappen 
Aan de Dierenbescherming       
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