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EEN AANKLACHT TEGEN HET BEVOEGD GEZAG EN EEN JACHTVRIENDELIJKE MINISTER

Task force Jachtmisstanden / de Faunarecherche stellen zich primair ten doel om misstanden welke voortspruiten
uit het met voeten treden van de oorspronkelijke Flora en fauna wet, op te sporen en voor het voetlicht te halen.
Daarbij werken wij samen met alle personen en organisaties die in de bres springen voor een verantwoorde,
respectvolle en beschaafde omgang met alle dieren die deel uitmaken van onze wildlevende fauna.
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ALLEMAAL LINKSE ONZIN!
Task Force Jachtmisstanden / De Faunarecherche
Zwijnerijen in onze publieke ruimte
Een aanklacht tegen het bevoegd gezag en een hobbyjachtvriendelijke minister
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HOOFDSTUK 1: IN- EN AANLEIDING

Zolang als er gemotoriseerd verkeer gebruik maakt van wegen in onze buitengebieden, is er al sprake van het met
enige regelmaat optreden van aanrijdingen met overstekend grof- en kleinwild. Hoewel er vroeger nooit van
overheidswege betrouwbare statistieken van wildaanrijdingen zijn bijgehouden, is wel zeker dat het aantal
ongelukken waarbij grofwild is betrokken, gedurende de laatste jaren in angstaanjagend tempo is toegenomen.
In de poldergebieden van Laag-Nederland betreffen aanrijdingen met wildlevende dieren nog altijd hoofdzakelijk
klein wild zoals hazen, konijnen, eenden of duiven met nu en dan de ree als grootste obstakel. Alleen in de duinstreek
– en dan nog nagenoeg uitsluitend in het bewoonde gebied langs de binnenduinrand – is er sprake van aanrijdingen
met damherten. Dit is vrijwel altijd toe te schrijven aan ondeugdelijk rasterwerk, zoals wij al in onze eerste nota in
beeld brachten.

Afbeelding 1: Overal in ons land zijn verkeersongelukken door wildaanrijding maar al te vaak te wijten aan
ondeugdelijk geplaatste of moedwillig onklaar gemaakte rasters. Dit is doorgaans jagerswerk. Uitgerekend de
politieke partij die almaar de maximumsnelheid wil verhogen telt veruit de meeste hobbyjagers!
Voor ons grofwildrijkste gebied – de Veluwe – zijn voor wat betreft het aantal aanrijdingen met grote zoogdieren
gegevens bekend over de jaren 2006 – 2008, die een verontrustende toename van het aantal geregistreerde
botsingen te zien geven. Dit is opmerkelijk, omdat vanaf het winterseizoen 2005/06 hobbyjagers zich als zogenaamde
“Faunabeheerders” dag en nacht gewapend in de Veluwse bossen en heideterreinen mochten ophouden.
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Er is weinig specifieke ecologische –en ethologische kennis, verbeeldingskracht of inlevingsgevoel voor nodig, om het
causale verband te onderkennen tussen de excessieve toename van de verontrusting in de leefgebieden van het
grofwild en hun verschijnen op de openbare wegen van het Veluwemassief en aan de randen daarvan.

Afbeelding 2: Direct nadat in het seizoen 2005/06 de nieuwbakken “faunabeheerders” los gingen op het Veluwse
grofwild, nam het aantal wildaanrijdingen stormerderhand toe!
Evenmin vereist het veel van het voorstellingsvermogen van nachtelijke automobilisten, dat de aanvaring met een
plotseling overstekend hert of zwijn fataal kan zijn voor de bestuurder en haar of zijn inzittenden. Wij passend dan
ook altijd onze snelheid aan de plaatselijke omstandigheden aan en hebben zelfs nooit een egel aangereden.

Afbeelding 3: Ook op provinciale wegen met aan een of beide zijden wildrasters blijft het oppassen geblazen. Jagers
zijn immers de enige partij die baat heeft bij onklaar gemaakt rasterwerk en liefst ernstige verkeersongelukken. Dat
zorgt namelijk voor steeds ruimere mogelijkheden tot bejaging!
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Vanzelfsprekend kunnen wildlevende dieren overal en op elk moment de weg oversteken en dient de weggebruiker
daarop te allen tijde bedacht te zijn. Maar wat, als die dieren daar feitelijk helemaal niet behoren te kunnen komen
en hun aanwezigheid te plaatse louter een gevolg is van moedwillige sabotage van het wildkerende raster. Door
jagers!
Dit overkwam in oktober 2007 een 34 jarige Kampense bakker, die in de vroege ochtend op de A50 bij Hattemerbroek
frontaal in botsing kwam met een rotte van 6 zwijnen, die daar een uitgestrooid maisspoor volgden dat leidde naar
een kansel op landgoed Molencate. Door onderzoekers van één van onze zusterorganisaties was kort tevoren aldaar
gerotzooi aan het raster geconstateerd, waarvan aangifte werd gedaan. Maar zelfs na dit bijna noodlottige ongeval
stelde de politie ter plaatse geen nader onderzoek in.
Daarom namen wij op verzoek van Ganzenbescherming Nederland in januari 2013 een rechercherend kijkje in dat
gebied en stonden versteld van de vermetele brutaliteit van de plaatselijke jagers. Zowel bij de kansel op Molencate
(beoosten de A50) als op de Vuursteenberg ten westen van deze autoweg bleek royaal gewelde en ontkiemende mais
te zijn uitgestrooid!
Wij hebben deze informatie in woord en beeld gepubliceerd in het dossier Veluwe op de website van de
Ganzenbescherming en van dit strafbare feit werd toen ook aangifte gedaan bij de regiopolitie Gelderland- Noord en
Oost te Apeldoorn. Aangezien hierover nimmer iets werd vernomen gaan wij er van uit, dat deze aangifte langs een
geruisloze weg aan justitiële aandacht en gerechtelijke vervolging onttrokken is!
Van dergelijke onversneden criminaliteit kijken wij al lang niet meer op, want sinds de daadwerkelijke verkrachting
van de Flora en fauna wet gedurende de eerste twee kabinetten Balkenende een feit is, dijt het cohort subversieve
“buitengewone wetsdienaren” jaar na jaar in zorgwekkend tempo uit. Precies zoals de machtige top van het
neoliberale- en confessionele hobbyjagersgilde dat wenst!
Van confessionele zijde valt natuurlijk iets dergelijks te verwachten, want vrijwel dat hele bolwerk is gefundeerd op
machtsmisbruik en manipulatie. Met zeldzame uitzonderingen in positieve zin, die doorgaans pas op latere leeftijd tot
inkeer komen. Maar met waarachtige en onkreukbare liberalen als Molly Geertsema, Henk Vonhoff en Frits
Bolkestein in gedachten, is het uitermate tragisch dat de VVD zich is gaan lenen voor schaamteloos machtsmisbruik.
Wij menen daarin de hand te herkennen van een oud topambtenaar op LNV, die al vaker in minder positieve zin op
de voorgrond is getreden! Echter: wij houden ons bij Feiten en laten ons nooit leiden door vermoedens!
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Afbeelding 4 a-d: januari 2013. Plaats Delict van het bijna fatale ongeluk dat in oktober 2007 op de A50 bij
Hattemerbroek plaatsvond. Nog altijd uitgestrooide mais aan beide zijden van de autoweg. Alleen wegbeheerder
RWS nam actie en rasterde de altijd drukke rijksweg uit. Nu lopen de gelokte zwijnen dus via het viaduct in de
Keizersweg naar de morsige afschotkansel op landgoed Molencate, waar we ook nog een plastic zak vol zwerfvuil
verzamelden. Kennelijk achtergelaten door betalende jachttoeristen. Politietop en boa’s houden dit alles zorgvuldig
onder de pet!
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Wij zijn er dan ook niet van gecharmeerd dat onze Minister van Veiligheid en Justitie het als zijn corebusiness lijkt te
beschouwen, om het toch al tot in het beenmerg verkankerde boa-apparaat almaar verder uit te breiden. Dit gaat
namelijk ten koste van het échte opsporing- en handhavingswerk van de geüniformeerde politie, die nog maar amper
een half jaar geleden de directeur van de KNJV op heterdaad betrapte op stroperij. Chapeau voor Oom agent, maar
mijnheer de minister: zeg ons wie w vrinden zijn!

Afbeelding 5: Hoge maatschappelijke posities verhouden zich slecht met het beoefenen van breed afgewezen
hobby’s. Burgemeesters die daar lak aan hebben hadden beter wethouder kunnen blijven.
Hierbij komen we aan bij een uitermate heikel feit, dat vele hoogwaardigheidsbekleders hun carrièrelijn begonnen als
wethouder en vervolgens werden opgeleukt tot burgemeester. Daarvan maakten wij er door de jaren heen talloze
mee aan de foute kant van een jachtwapen. De banaalste daarvan was F.W.J van Gent, burgemeester te Zevenaar,
die wij in 1972 in het stikdonker en in dichte mist stropend betrapten bij een ganzenslaapplaats onder Lobith.
Hoewel het ambt van burgemeester – net als dat van minister – beperkingen dient in te houden voor het zich
maatschappelijk uitleven in niet algemeen geaccepteerde vrijetijdsbesteding – lopen er meer personen rond die
daarmee niet veel moeite hebben. Zij “passen er wel even een mouw aan”. Dat deed bijvoorbeeld Fred de Graaf toen
hij vanuit zijn Apeldoornse erefunctie de gezagsondermijnende Stichting De Eik verwekte, waaruit de volstrekt
inhoudsloze Leerstoel Faunabeheer werd geboren.
Hoewel ook Ivo Opstelten een langjarig burgemeesterschap achter zich heeft en wij hem nooit aan de trekker en een
jachtgeweer hebben gezien, was zijn optreden als drijver tijdens hazen – en fazantenjacht geen echt stijlbloempje.
Maar beter d t dan gezagsondermijnende jachtlustigen omkatten tot opsporingsambtenaar. En hen ook nog
beëdigen. Want daarmee roept men rampspoed af over de zuiverheid van Vrouwe Justitia!
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HOOFDSTUK 2: DE BOMEN EN DE WIND
Zo moet Opstelten zich nog goed kunnen herinneren, dat wij in 2009 een klacht bij hem indienden tegen zijn
partijgenoot Karel van Soest, burgervader te Boxmeer. In diens gemeente hadden duivenjagers het aan de stok
gekregen met bewoners van het buitengebied, die niet gediend waren van voortdurende neerslag van valhagel op
hun zomerse terras en in hun dranken en spijzen.
Het conflict liep zo hoog op dat er door de jagers – voorgegaan door een besnorde aardappelmagnaat uit Groeningen
– doodsbedreigingen werden uitgesproken en met zwaar materieel op de opponenten werd ingereden. Die mensen
riepen onze hulp in zodat wij met hen in de burgemeesterskamer belandden.

Afbeelding 6. De welbespraakte burgemeester Karel van Soest ontving ons – wegens verbouwing ten stadhuize - in
een aftands klaslokaal van een leegstaand schoolgebouw. Hij deed daar een bijna geslaagde poging tot voortijdige
carriérebreuk, terwijl aardappelboer Ebben (rechts) vanaf de Vortumse dijkoprit rustig door kon gaan met het
terroriseren van jachtopponenten in de wijde omgeving van Boxmeer.
Van Soest liet zich bijstaan door een geüniformeerde diender die hijzelf voorstelde als plaatsvervangend korpschef.
Dit bevreemdde ons ten zeerste, omdat Brabant Noordoost een politieregio is die voldoende gewicht heeft om de
korpsleiding niet toe te vertrouwen aan een brigadier. Later zou dan ook blijken dat het de plaatsvervangende
teamleider van team Boxmeer van regiopolitie Land van Cuyk betrof.
Er volgde een kakofonie aan hele leugens, halve waarheden en verdraaide feiten waaruit wij zouden moeten
destilleren dat de klachten serieus werden genomen. Men zou al meerdere invallen hebben gedaan, wapens in beslag
genomen, sancties opgelegd. Maar een gesprek met de redactie van De Gelderlander Boxmeer bracht al gauw aan
het licht, dat van Soest en zijn ondergeschikte keiharde misleiding hadden gepleegd en op zijn Hollands gezegd botte
leugenaars waren!
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Dit alles communiceerden wij zowel naar de korpsleiding in Den Bosch als naar de functionele baas van Karel van
Soest, de minister geworden oud burgemeester van Rotterdam Ivo Opstelten. Wij mochten er nooit meer iets over
vernemen, maar zijn dit wansmakelijke staaltje van plichtsverzuim en bestuurlijk machtsmisbruik vanzelfsprekend
nog lang niet vergeten. En dat zal zeker ook niet gebeuren.
Deze zaak heeft zich nog jarenlang voortgesleept – er zou bijvoorbeeld in 2011 een mediator vanuit de politie worden
aangesteld, waarover nimmer meer iets werd vernomen - en het doet ons geen deugd dat de VVD lieden die niet
zuiver op de graad zijn niet gewoon vervangt door wel deugdelijke bestuurders. Maar gelet op de hausse aan rotte
appels die recentelijk aan het licht kwamen, is dit kennelijk wel wat erg veel gevraagd voor moderne neoliberalen.
Inmiddels komen er in de gemeente Boxmeer – evenals op veel andere plaatsen in Brabant - wilde zwijnen voor die
van het provinciale bestuur jaarrond dag en nacht mogen worden bejaagd. In het naburige Deurne is er al een
dodelijk slachtoffer gevallen door aanrijding met een van de daar door hobbyjagers clandestien uitgezette zwijnen. In
die gemeente heeft het bestuur vorig jaar de jacht in de gemeentebossen – wandelgebied van de Deurnese bevolking
– botweg verpacht aan de Wbe, die bestierd wordt door diezelfde hobbyjagers. Wij bedoelen maar!

Afbeelding 7: Op steeds meer plaatsen in ons land wordt dit een dagelijks beeld. In plaats van de veroorzakers van
de – al dan niet kunstmatig geïntroduceerde - zwijnenbom aan te pakken, worden zij beloond met gratis kogels en
jaarronde ontheffingen om hun hobby uit te voeren in de publieke ruimte. Waar zij door niemand worden
gecontroleerd en door boa’s worden afgeschermd.
Wij attenderen al langer dan een halve eeuw op het hoge criminaliteitsgehalte van de KNJV en op alles wat met
hobbyjacht te maken heeft en hebben ook de provinciale besturen herhaaldelijk in kennis gesteld van de laakbare en
strafbare feiten die zich in hun bestuurlijke territoir afspelen.
Maar ook in provinciehuizen bevinden zich op veel teveel plaatsen Statenleden en gedeputeerden die dikwijls al net
zo erg zijn als wat wij in gemeentehuizen plachten aan te treffen. Inherent onbetrouwbaar, Oost-Indisch doof voor
correcte informatie en de oren en pecuniabuidel hangend naar het zogenaamde establishment.
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Door de volkomen ongestructureerde manier waarop er – wij zeggen het nog maar eens – dankzij de moedwillige
verwording van de Ffw nu al tien jaar lang landsbreed en jaarrond onversneden faunistisch wanbeheer wordt
gepleegd, staan we op de drempel van een tijdperk waarin er overal in ons land een overdaad aan dieren zal
voorkomen, die daar tot 2005 nog nooit gezien waren.
Excessieve bejaging zal dat alleen maar erger maken en wij geven nu al keiharde garanties aan politiek en bestuur,
dat er op korte termijn in plaats van zwijnen, herten, reeën, moeflons of ganzen ook mensen afgeschoten zullen gaan
worden. Dat is geen vermoeden, maar een nu al vaststaand feit en de prijs die betaalt moet worden voor de stoïcijnse
doofheid voor deskundige waarschuwingen die al sinds jaar en dag worden aangereikt.
Ondanks al dat clandestien uitgezette wild en al die moedwillig in ongerede gemaakte wildrasters, is er in Den Haag
en in de provincie maar één partij voor wie het nooit snel genoeg gaat. Toevallig dezelfde partij waarvoor Ivo
Opstelten zijn Veiligheidsmaskerade opvoert.

Afbeelding 8: Hoewel we met 17 miljoen zielen en erg veel dieren leven in een piepklein land en iedere normale
weggebruiker zegt een hekel te hebben aan bumperklevers, snijders, toeteraars, lichtenknipperaars,
middelvingerpiloten en ander rijdend tuig, slaagt de VVD er keer op keer weer in om de verkeersveiligheid naar de
Gallemiezen te helpen met waanzinnige snelheidsverhogingen. Dankzij hun eigen jachtvolk gaan daar binnenkort
erg veel doden door vallen!
Omdat het gros van de grofwildjagers kan worden gerekend tot de notoire VVD-aanhang zou het gerechtigheid zijn
als die lieden een opgejaagd zwijn of hert door de voorruit kregen. Maar zo werkt dat in de praktijk natuurlijk niet in
een land met een paar duizend besefgestoorde hobbyisten en miljoenen gewone diervriendelijke automobilisten en
motorrijders.
Daarom is het bizar, dat er absoluut niets wordt
ondernomen tegen de structurele groei van het aantal
wildaanrijdingen met ernstig of dodelijk letsel. Jawel: in
Gelderland wist men daar raad mee. Men veranderde
botweg de rayongrenzen van het Boa-Groen Netwerk,
breidde dat uit met Achterhoek en Liemers (waar wel
reeën maar (nog) geen herten en zwijnen voorkomen) en
liet elders een wildrijk gebied vervallen. Zo komt je dus aan
“duidelijke vermindering” van het aantal aanrijdingen!
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Afbeelding 9: Een wildaanrijding kan letterlijk keihard aankomen, ook als er niet met erg hoge snelheden wordt
gereden. Aanrijdingen met herten en zwijnen kennen dikwijls een tweezijdig dodelijke afloop. Alleen zulke
ongevallen blijken vaak geregistreerd te worden. Toch tovert Groen Netwerk loepzuivere cijfers uit de jagershoed.
Waar hebben we dat meer gezien?
Wij zagen dat inderdaad al vanaf 1988 gebeuren met alle faunatellingen die werden ontvangen via de toen juist door
de KNJV bedachte en door CDA-minister Gerrit Braks ingevoerde Wbe’s. Van de ene dag op de andere kregen wij en
onze SBB-collega’s telformulieren toegezonden waarvanaf malversatie, bedrog en ladenlichting ons tegemoet
grijnsden. Die gingen dus meteen de kliko in, want faunamonitoring is een serieus vak waarbij geen cijfermatige
rotzooi gebruikt kan worden.
Recentelijk liep de Fbe Drenthe – Eerste Adviseur Fauna nota bene – tot tweemaal toe tegen de lamp bij het
rotzooien met tellingen van de provinciale reeënstand. En in Gelderland trekt Sovon aan de bel omdat de Fbe voor
hun onbeschaamde afschotwensen uitgaat van cijfers die tot meer dan het dubbele van de omvang van de reële
provinciale ganzenpopulaties bedragen.
Die “telgegevens” worden mede bijeen gebracht door schuinsmarcherende beëdigde boa’s, die vaak ook als
boswachter of terreinbeheerder bij Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten of andere werkgevers in dienst zijn. Het is
een ongehoorde en nooit eerder in de geschiedenis van de mensheid vertoonde mess, die zijn weerga niet kent. En
er moet zo snel mogelijk adequaat mee worden afgerekend!
ZWIJNERIJEN IN ONZE PUBLIEKE RUIMTE
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HOOFDSTUK 3: HOE CRIMINEEL MAG EEN BOA?
We zouden er graag een goed gesprek over willen hebben met de minister, want zijn boa-apparaat is zo rot als een
Rotterdamse bulkcarrier vol overrijpe mispels. Dat bleek ons op een vroege doordeweekse ochtend, toen wij bij wijze
van proef parkeerden bij het begin ( Oostereng) van de rondwandelroute in het Renkumse beekdal: een SBB-object.
Vele eensluidende klachten van wandelaars deden ons besluiten om die donderdagochtend poolshoogte te nemen
en jawel: als een duvel uit de spreekwoordelijke doos verscheen daar een gemeenteambtenaar annex boa uit
Renkum. Niet om ons- een keurig stel met aangelijnde viervoeter tenslotte-vriendelijk een fijne wandeling te wensen.
Welnee: vanuit zijn dienstbolide beet hij ons toe dat parkeren daar verboden was en dat hij bij terugkomst
verbaliserend zou optreden. Dat ging ons wel veertig euro kosten!
Ook goeiemorgen. Toevallig waren wij ter plekke redelijk bekend en staken dus ons licht op bij het SBB-kantoor daar
een goede kilometer vandaan. Wat wij daar hoorden was exemplarisch voor de boa-terreur die niet alleen
Veluwebreed maar van Rottum tot Rockanje en van Axel tot Zuurdijk aan de orde van de dag is. Men is allang geen
baas meer in de eigen beheerobjecten en overal banjeren onbehouwen hobbyjagende boa’s met hun lompe
modderlaarzen doorheen.

Afbeelding 11: De confrontatie met gemeentearbeider
Leijendecker vergalde onze dag, maar kan wellicht leiden tot
het met harde hand opschonen van Ivo’s banale boa-horden!

In diezelfde tijd werd aan de andere kant van het Veluwemassief – in SBB object Zandenplas bij Nunspeet – een
invalide vrouw bekeurd door de plaatselijke boa, omdat zij met haar scootmobiel gebruik maakte van het rijwielpad.
Gelijkgestemde berichten maakten al snel duidelijk, dat deze terreur van onvermogende machtswellustelingen zich
als een Rotterdamse petroleumhavenvlek over stad en land aan het verspreiden was.
Maar zoals vaker gezegd: wij gaan nooit over één nacht ijs! De derde proefboring vond plaats in de Oostvaarder
plassen: een gebied waarvan wij al 25 jaar geleden de totale ecologische ondergang voorspelden als er niet direct
werd gestopt met het uitzetten van Schotse Hooglanders en dito herten en Poolse paarden in en zich pril
ontwikkelend zoetwatermoeras ver beneden zeeniveau. Onzinfilms en leugenverhalen ten spijt: wij hadden gelijk!
Logisch, want zoals onze leermeester en latere Leidse rector magnificus Prof.Dr Donald Kuenen gekscherend plachtte
te zeggen: l’ecology? Cést moi!”
Zo ver willen wij uiteraard niet gaan, Maar toen wij daar welbewust tegen een boa aanliepen die absoluut niets in dat
gebied te zoeken had, maar wél onmiddellijk verbaliserend optrad, was alles volkomen duidelijk. Hobbyjagend
Nederland is bezig om Staatsbosbeheer en al haar beheerobjecten die bezit zijn van alle |Nederlanders, over te
nemen. Maar zover zullen wij het niet laten komen!
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HOOFDSTUK 4. DE GER VERWOERD SCHOW REVISDITED
Al eerder maakten wij melding van de ongehoorde misbruikpraktijken die Geldersch Landschap –boswachter Ger
Verwoerd en enkele van zijn boa-collega’s ongestraft meenden te kunnen maken van onze Publieke Media.
Omdat dit halsmisdrijf (valselijke voorstelling van zaken voor een miljoenpubliek en misbruik van publieke middelen
en diensten) tot op de huidige dag onbestraft is gebleven, memoreren wij het hier nogmaals. En wij zullen het
desnoods blijven herhalen totdat het Recht zijn beloop heeft gehad!
Op Sinterklaasvond 2011 zond Een Vandaag een reportage uit die van A tot Z in scene was gezet, vermoedelijk buiten
medeweten van de programmaredactie. In die uitzending speelde de Staverdense boswachter Ger Verwoerd de
hoofdrol. Hij sloeg alarm over het zogenaamde decimeren van de Veluwse wildstand ten gevolge van grootschalige
stroperij. Die tegenwoordig ook overwegend met geluiddemper gebeurd, maar dat vergat hij te vertellen.Want hij
meent werkelijk dat iedereen naief of gek is!

Afbeelding 12: Verwoerd met aangereden hertenkalf bij
kasteel Staverden. Zonder enige nazorg werd het
gewonde dier langs de beek gezet. Maar de vossen om
het beestje uit het lijden te verlossen zijn allemaal door
hemzelf afgeschoten! Schadelijke concurrenten immers
voor het wildbeheer nieuwe stijl!

Wij waren op datzelfde moment in gesprek met het management van de C1000-supermarktketen, die van de Fbe
Veluwe onbeperkte hoeveelheden wild aangeboden had gekregen ter vermarkting in de landelijke verkooppunten
van dit bedrijf. Zonder gêne beschuldigden Verwoerd en zijn beëdigde collega’s de Veluwse werklozen en Brabantse
kampbewoners ervan, de Veluwe leeggestroopt te hebben.
Dit was klip en klaar een reactie op onze brief aan het Veluwse recreatieschap, waarin wij attendeerden op de
onzichtbaarheid van het Veluwse wild ten gevolge van nachtelijke overbejaging. Wij wezen er in dat schrijven op, dat
op deze manier de totale Veluwse toeristeneconomie, met een jaaromzet van zo’n 1.2 miljard euro, om zeep
geholpen dreigde te worden door een horde grofwildjagers.
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Verwoerd cum suis haalden de meest bizarre ‘bewijzen ’uit de kast om hun gelijk aan te tonen, maar vergaten te
melden dat hun verhaal uitsluitend was gebaseerd op de toevallige nachtelijke aanhouding van een auto op de A50
onder Veghel in juni 2011. Toen hielden beambten van het KLPD een pick-up truck staande vanwege ondeugdelijke
verlichting. In de laadbak bleek zich een van de Veluwe afkomstig edelhertkadaver te bevinden. De beide inzittenden
waren afkomstig van een woonwagenkamp in de omgeving van Eindhoven.
Het gaat al niet aan dat een beëdigd opsporingsambtenaar de publieke media misleidt en tot uitzenden van foutieve
voorstelling van zaken beweegt. Het is bedenkelijk dat zo’n boa voor een miljoenenpubliek leugenverhalen verteld
over een gedecimeerde wildstand terwijl hijzelf betrokken is bij pogingen om de jachtbuit via de C1000 keten te
vermarkten.
Maar helemaal banaal is het om Veluwse werklozen en Brabantse kampbewoners zonder enige behoorlijke vorm van
proces aan te wijzen als de schuldigen aan iets waarvoor hijzelf in belangrijke mate hoofdverantwoordelijke was. Het
wordt echter nog veel erger.

Afbeelding 13: Zoveel keren 13, dat moet wel ongeluk brengen voor boswachter Verwoerd. En aldus geschiedde!
Op 13 december 2012 trad Verwoerd opnieuw op in Een Vandaag, ditmaal vergezeld van de Gelderse e CDA
gedeputeerde Jan Jacob van Dijk en de Apeldoornse korpschef van regiopolitie Gelderland Noord –Oost. Er werd een
doorzichtige stroperij act in scene gezet die ons de weg wees naar de plaats, waar wij enkele weken later een megaaantal Ffw-overtredingen zouden vastleggen.
De hele scene was zo doorzichtig dat wij en vele anderen ons nauwelijks konden voorstellen dat de- in 2011
gewaarschuwde programmaredactie niet op de hoogte was van deze pure vorm van laag bij de grondse
volksverlakkerij.
Minister Opstelten is vast en zeker een behendig bestuurder, want anders zou hij allang functioneel zijn afgeschoten.
Maar van ZUIVERHEID van bestuur heeft hij nog geen nanogram geitengraskaas gegeten. Daarom zou hij er wijs aan
doen om het hele Boa-besluit met boa’s en al in Staverden ter compostering aan te bieden!
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Zoals vanzelf spreekt: de sporadische goede niet te na gesproken. Maar ieder fatsoenlijk mens haalt de deugdzame er
immers in één oogopslag uit!
Dat zijn er landelijk, volgens onze veelvuldige steekproeven, enkele handenvol. Dus zeg maar twee per provincie! Dus
kan het voor de minister niet echt moeilijk worden om schoon schip te maken!

Afbeelding 14: Les miserables de Hollande. Texel, juni 2008. Boa’s worden door Ivo zelve van bovenaf getraind in
traplopen, maar zullen nooit verder komen dan de tweede trede. Eenmaal in het moeras gearriveerd probeert men
krampachtig om boven Oom Agent uit te torenen, al lukt zelfs dat een schlemiel als provinciaal ambtenaar Klippel
niet. Hangend in zijn morsige dienstkledij is zoiets een schande voor ambt en natie!
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HOOFDSTUK 5. NIET MEER MAAR MINDER MACHT BIJ DE PROVINCIES: EEN ZAAK VAN LEVENSBELANG!
Ook op provinciaal niveau valt er veel corveewerk te verrichten. Zo bestiert de Gelderse CDA-gedeputeerde Prof. Dr.
Jan Jacob van Dijk met ongemene jachtijver de portefeuille natuur- en faunabeheer. Deze zogenaamde ethicus, die
op een volstrekt infantiele dissertatie aan de VU promoveerde nadat hij in een tijdsbestek van 6 jaar naast zijn drukke
vakbondswerk ook nog eens drie academische studies gevolgd zou hebben (i.c. letteren, geschiedenis en Europese
studies) verdiend het ons inziens om wetenschappelijk volledig gescreend te worden.

Afbeelding 15 a-e: De Godvrezende-, geldgeile en dieren hatende gedeputeerde Van Dijk maakt voor het Veluwse
grofwild en voor de watervogels in Laag-Gelderland het aardse bestaan tot een confessionele hel. Er is nog een dik
half jaar tijd om te voorkomen dat het Gelderse provinciehuis ooit weer door zulk mens-, dier- en levenverachtend
janhagel bezet zal worden.
Met een curriculum Vitae dat slechts een tiental onbeduidende publicaties bevat waarvan GEEN ENKELE op
deugdelijk wetenschappelijk niveau, ademt Van Dijk naar ons gevoel een alarmerend hoog Diederikstapel-gehalte.
Men moet in Gelderland maar blij zijn met deze gereformeerde kerkganger, die met snelvuurwapens Gods schepping
naar de Gallemiezen laat helpen. Daarom kan er niet luid genoeg worden gezegd, dat het CDA en de VVD op de
Veluwe verantwoordelijk zijn voor het meest banale wanbeheer dat ooit vertoond werd in ons land.
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Afbeelding 16: What’s in a name? Van Dijk promoveerde op een prul dat iedere middelbare scholier in een late
achtermiddag had kunnen maken en verwierf zo zijn titel, riante bijbaan en confessionele kruiwagens. Volgens zijn
ondoordachte principe “daarom doen we het zo” is hij hard op weg om de complete Veluwse ecologie en economie
op tableau te brengen. Dear God, don’t score his simplicity. he’s just a Christian!
Met meer dan 500 publicaties op naam voelen wij ons wat besmuikt om het op te nemen tegen deze confessionele
loopjongen van Gelderse dierenmoordenaars. Het zal hem en zijn jachtlustige medestanders in het provinciehuis
beslist geen monetaire windeieren leggen. Daarom zou het aardig zijn als de fiscale handel en wandel van deze en
andere bestuurlijke jachtvrienden aan de Arnhemse Markt zouden worden nagegaan door de niet ver daar vandaag
huizende belastingdienst. Want zulke riante sluikinkomsten worden nooit reglementair opgegeven.
Geen zinnig mens die enigszins is ingeschoten in de obscure wereld van de Nederlandse hobbyjacht en hun louche
machinaties in het openbaar bestuur, hecht enig geloof aan de humbugsmoes als zou verantwoorde bestudering en
afweging van alle dier-ecologische en populatie-dynamische FEITEN vrijwel eensluidend naar ongestructureerd en
nagenoeg onbeperkt afschot kunnen leiden. Elders stelt men vleespakketten in het vooruitzicht, bij dit dossier gaat
het om grof geld. Want voor niets gaat tegenwoordig op het Arnhemse provinciehuis de zon allang niet meer op!
Afbeelding 17 a-b:
Het is een open
vraag hoeveel
pecunia’s de
Veluwse FBE onder
tafel heeft
geschoven om de
jacht op
Corsicaanse
schapen geopend te
krijgen. Geen enkel weldenkend mens die de ontwikkelingen rond de Ffw vanaf ijkdatum 2005/06 heeft gevolgd, zal
nog geloof hechten aan “afgewogen standpunten” en “verantwoorde beleidsbesluiten”. De Gelderse FBE en de
overkoepelde KNJV zijn criminele organisaties die op alle fronten tegen de lamp lopen. In hun aanstaande vrije val
zullen ze het CDA verpulveren en de VVD tot juiste proporties doen afsmelten. Op het einde van die ijstijd wachten
onze natuur en fauna al een halve eeuw !
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Omdat toeval niet bestaat moet het de hand der gerechtigheid zijn geweest waardoor er zich vrijwel op hetzelfde
moment in Gelderland twee cruciale ontwikkelingen voordelen. De eerste betrof de ganzen, waarop de Gelderse Fbe
graag de onbeperkte jacht wil openen en zich daarbij bedient van “wildtellingen” die door hen in eigen beheer
worden uitgevoerd. Dat kan allemaal in “Kenniseconomie Nederland”, terwijl we al meer dan 40 jaar een
professionele en niet-jagende organisatie hebben die vogeltellingen uitvoert en coördineert.
Wij waren destijds in 1972 mede-initiatiefnemer van de oprichting van SOVON en hebben vanaf de jaren ’80
herhaaldelijk gewaarschuwd voor de schadelijke interventie van jagers in de avifaunistische databestanden. Tegen
dovemansoren, omdat LNV tijdenlang door het CDA werd misbruikt om tegenkrachten op non actief te stellen. Nu
sloeg dus SOVON alarm, omdat de Gelderse FBE hun afschotwensen rechtvaardigde met “telgegevens” die meer dan
100% hoger lagen dan de onomstreden correcte cijfers, verzameld door honderden deskundige medewerkers.
Vrijwel op datzelfde moment besloten ten provinciehuize Jan Jacob van Dijk en zijn waarschijnlijk omgekochte
collegevazallen, dat de jacht op Moeflons weer geopend diende te worden. Niet vanwege de schade, want die is er
niet en zal er ook nooit komen. Nee, vanwege het feit dat de Moeflon hier bijna een eeuw geleden is ingevoerd en
DUS een exoot is. Dat men bij afschot moet oppassen om geen exotische Hooglanders of Koniks te treffen verzwijgt
men maar.

Afbeelding 18: Clandestien afval! Béter kan de mega-mess die hobbyjacht heet en die door de KNJV en al haar
Fbe’s en Wbe’s tot een weerzinwekkende smeerzooi is uitgegroeid, niet worden getypeerd. Met wat verbeelding zien
wij hiertussen niet alleen de oorspronkelijke Ffw met namen als Schreijer, Ormel, Oplaat. Aptroot en de reeds
vergane Van den Brink liggen, maar ook aankomend vers afchot. Het zal je werk maar zijn om die bestuurlijke
vuilpeukerij op te ruimen!
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HOOFDSTUK 6: NIET BIJ GROFWILD ALLEEN
Het zou natuurlijk onbestaanbaar moeten zijn in een zich beschaafd wanend land, dat een conglomeraat
hobbymatige lustmoordenaars een coupe pleegt tegen een wet die er uit noodzaak kwam om onze bedreigde flora
en fauna te beschermen. En die zich vervolgens langer dan een decennium op beestachtige wijze te buiten konden
gaan aan het vrijlevende bezit van de hele samenleving. Dat tij lijkt nu eindelijk te keren,
Maar niet alleen op de Veluwe heersen dankzij de hobbyjacht onbeschrijfelijke wantoestanden, die plaatselijk
levensgevaarlijke sitiuatie veroorzaken. Het gif dat de KNJV bij monde van CDA en VVD bij argeloze burgers heeft
geinjecteerd wreekt zich landsbreed van Nieuwe Schans tot de Achelse Kluis. Daar ergens tussenin bevindt zich de
provincie Noord- Holland, waar men ook liever hazenpeper en hertenrug ziet dan levende dieren.
Het kwade genius in deze provincie is de Volendamse confessionele rassjoemelaar Jaap Bond, die in alles de
tegenpool is van zijn Britse naamgenoot James. Toevallig herkennen wij ons juist in deze laatste en dat zal nog blijken.
Want de Volendamse Bond zat in 2012 niet alleen aan de keukentafel bij de Zunderdorpse klaagboeren-voorman
Sjaak H. om in het geniep de vergassing van duizenden Waterlandse ganzen te regelen, Ook is hij erg bekend op de
Banhoeve onder Egmond aan den Hoef, waar hij kennenlijk gemeen spel speelt met zakenman Siem K.

Afbeelding 19: In plaats van op zoek te gaan naar puzzelstukjes voor de Natuurboulevard langs het IJmeer kon
Jaap Bond zijn tijd beter verdelen tussen het bestuderen van de dossiers die hem ongevraagd door deskundigen
worden aangereikt en een langdurige retraite in een gewetenskliniek. Maar ach, tekenden wij het destijds al niet op
uit de mond van CDA-architect Piet Steenkamp: “het eigen geweten is bij confessionelen niet bijster sterk

ontwikkeld!”.
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Omdat wij letterlijk overal ogen en oren hebben is ons zodoende bekend, dat Bond een graag geziene gast is bij
supermarkuitbater Siem K. Wat er daar in de lounge op de Banhoeve wordt besproken laat zich makkelijk raden. De
kortaangebonden en uitermate onbeschofte K, staat namelijk langs de hele binnenduinrand bekend als een
ongenadig pretschutter. Al kunnen wij ons nauwelijks voorstellen dat de man ooit in zijn leven écht plezier heeft
gekend, hij is vrijwel dagelijks achter de loop van zijn geweer te vinden.
Daartoe verbouwde hij een van de bunkers op zijn terrein tot comfortabele jachthut, compleet met huisbar, kachel,
tv en internet aansluiting. Vandaaruit schiet hij op tamme konijnen, uitgezette fazanten en langs zwemmende eenden
en raakt nu en dan boze passanten op de kade van de Bergerringvaart, die klagen over hagelinslag op hun voertuigen
en rijwielen.
Omwonenden vreesden voor ons leven toen wij ter plaatse een locatieonderzoek uitvoerden. Maar hoewel wij de
confrontatie met deze hork niet licht zullen vergeten, was er geen seconde waarin wij niet de regie hadden over het
‘gesprek’. Vanaf dat moment wisten wij dat K ons pad weer zou kruisen zodra het afschot van de AWD-herten ter
tafel zou komen. Hoewel we de man nooit meer hopen te zien, waart zijn geest onlosmakelijk rond in het AWDdossier. En naar het lijkt ook in dat van Nationaal Park Zuid- Kennemerland! En op de Veluwe in de omgeving van de
Loenermark. Want die K. staat ook voor kapitalist en die zijn in hun moordlust onbegrensd!

Afbeelding 20: Een van de bunkers die vroeger
deel uitmaakten van de kustverdediging rond
vliegbasis Bergermeer is door K. omgebouwd tot
luxe schiethut. Van daaruit terroriseert hij de
omgeving!

De mogelijkheid bestaat natuurlijk, dat Bond bij K. over de vloer kwam vanwege een bestuurlijk geschil over een door
K. clandestien aangeplant bos. Maar dat lijkt erg onwaarschijnlijk, omdat gedeputeerden niet geacht worden op
huisbezoek te gaan bij grondbezitters die in overtreding zijn met vigerende wet- en regelgeving. Dat is althans buiten
Noord- Holland niet gebruikelijk!
Ook ongebruikelijk is het, dat de Staat der Nederlanden zelf veroorzaker is van grootschalig faunamalheur en
aanstichter tot haat tegen bij eigen wetgeving beschermde diersoorten. Wij doelen dan uiteraard op Luchthaven
Schiphol, waar wij vaststelden dat het gros van de omringende landbouwgronden daar eigendom is van het Rijk.
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Al in 1996 heeft een van onze medewerkers – destijds werkzaam bij een onderzoeksinstituut van LNV- op verzoek van
Directie Schiphol geadviseerd om rondom de luchthaven geen gewassen meer te verbouwen waarvan oogstresten
door ganzen als voedsel worden gebruikt. Expliciet werden genoemd: granen, mais, aardappelen en suikerbieten.
Geadviseerd werd tevens, om dit bindend bij Convenant vast te leggen.

Afbeelding 21. Luchthaven Schiphol ligt letterlijk ingeklemd tussen agrarische percelen, die merendeels eigendom
zijn van de Staat der Nederlanden en zonder teeltrestricties aan boeren worden verpacht. Zoals links op de foto is te
zien, reikt het graan letterlijk tot aan de start- en landingsbanen. Dat is luidkeels vragen om problemen, maar met
gratis deskundige adviezen uit 1996 is tot op heden niets structureels gedaan. Het Rijk is zodoende veroorzaker en
aanjager van het ganzenprobleem en heeft de oorlog tegen onze beschermde wilde ganzen aangeblazen en
opgedreven. De vliegveiligheid wordt hierbij misbruikt om dieren massaal te vermoorden. En onze Minister van
Veiligheid doet niets!
Intussen is bekend, dat de agrarische terreinen rondom Schiphol in beheer zijn bij het Bureau Beheer
Landbouwgronden (BBL) van de Dienst Landelijk Gebied (DLG) van het ministerie van Economische Zaken. Niets
makkelijker dus dan gewoon aan pachters verbieden om daar de genoemde gewassen te verbouwen.
Maar LTO Nederland wenst dat niet te accepteren en acht benepen boerenbelang van meer waarde dan dat van de
Nationale Veiligheid en Economie. En de overheid slikt en pikt dat en laat jaarlijks duizenden onschuldige dieren
beestachtig afslachten. Andermaal omdat boeren dat eisen!
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Anno 2014 worden zodoende nog altijd kleingeestige boeren-eigenbelangen en die van jachtpachtende hobbyisten
van de Wbe Haarlemmermeer b ven het Algemeen Maatschappelijke Belang gesteld. Dat dient ten spoedigste te
veranderen!
Want mocht er op een kwade dag een waarachtige vliegramp plaatsvinden als gevolg van aanvaring met een vlucht
ganzen, dan zal men alles uit de kast halen om het eigen feilen en negeren in de doofpot te smijten en de dieren in de
verdomhoek te rammen. Maar niet de ganzen en hen die het voor deze dieren opnemen zijn dan schuldig, maar alle
politici, bestuurders en ambtenaren die zich nu al decennialang doof en blind houden voor de simpelste oplossing:
geen ganzenvoer verbouwen rondom luchthavens!

Afbeelding 22: Terwijl de overheid accepteerde dat LTO Nederland het tot stand komen van een Convenant
traineerde en er sluiksubsidie voor pachtende boeren uitsleepte, veranderde er niets aan de beschikbaarheid van
morsgranen en zijn dagelijks plezierjagers met hun hobby bezig rond de vijfde luchthaven van Europa!
Onze Minister van Veiligheid zwelgt nog immer in neoliberale zelfgenoegzaamheid!

ZWIJNERIJEN IN ONZE PUBLIEKE RUIMTE

23

Task Force Jachtmisstanden / de Faunarecherche

HOOFDSTUK 7: NOG MAAR HET HALVE VERHAAL.
Hoewel er in de drie nota’s over de meer dan barbaarse omgang met ons grofwild en de overige inheemse fauna erg
veel onderwerpen aan bod kwamen en tal vsn zaken nader werden uitgelicht, is dit, qua keuzepakket, nog veel
minder dan de helft van al wat er is scheefgegroeid en moedwillig naar de testikels is geholpen in het Vaderlandse
Faunabeleid.
Niet aan bod kwamen bijvoorbeeld de weerzinwekkende houtduivenjacht, de nachtelijke jacht op smienten, de
moord op tienduizenden vossen en hun welpjes en het weerzinwekkende afschot van knobbelzwanen.

Afbeelding 23: Als de burgerij
zou weten wat jagers uitvreten
met knobbelzwanen dan sluiten
wij ware
een wak zwemt,
vanaf de hoge weteringwal
respectloos af te knallen. Wij
kennen deze dader en jawel,
mijnheer Opstelten: het is één
van uw boa’s! Gefeliciteerd
ermee!

Evenmin kwamen wij er aan toe om het primitieve afschot en de vangst in kooien van kraaien, roeken, eksters,
kauwtjes en andere veronderstelde concurrenten van de hobbyjager over het voetlicht te sleuren.

Afbeelding 24: Alle kraaiachtigen worden
alweer jarenlang vervolgd door
hersenloze moordlustigen, die totaal geen
begrip hebben van de ecologische
patronen en processen die zij met hun
modderlaarzen de aarde in trappen
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Bij dat afschot knalt men botweg door nesten waarop broedende of jonge ransuilen of torenvalken zitten: soorten die
daardoor afgelopen decennium stormenderhand in aantal zijn verminderd.
Ook bleef de meer dan gruwelijke jacht op onze wilde ganzen nagenoeg buiten beeld, omdat grofwild centraal staat
en ganzen bij ons voornamelijk leven in gebieden waarin geen grote zoogdieren voorkomen. Maar neemt u van ons
aan: dat gaat er al net zo weerzinwekkend aan toe als bij de jacht op herten, reeën en zwijnen.

Afbeelding 25 a/b: Dankzij de verkrachting van de Ffw tonen hobbyjagers nu onverbloemd hun ware gezicht. Het
is beangstigend dat er zulk volk zwaar bewapend in onze publieke ruimte mag rondlopen en zich ongestraft mag
vergrijpen aan dieren die aan alle Nederlanders toebehoren. Dankzij CDA, VVD en LPF en gesteund door de SGP
leven wij, maar vooral onze natuurdieren, al jarenlang in een satanische barbarij.
Hoewel het een TAAK en een PLICHT is van de Minister van Veiligheid om te waken over de veiligheid van de burger
in de Publieke Ruimte, staat ons welgeteld NIET EEN geval voor ogen waarin deze minister actie heeft ondernomen
om gevaar voor de bevolking uit te sluiten of te minimaliseren. Zélfs na het drama van Alphen aan de Rijn ging
Opstelten onverdroten door met het uitdelen van wapenvergunningen, ontheffingen en vrijstellingen aan iedereen
die dat wenste. Want dat is immers goed voor de economie!
Geen aandacht schonken we in deze nota’s aan de honderden schiethutten en wildkansels die in ons land sinds
2005/06 op een steenworp afstand van provinciale of rijkswegen zijn verrezen. Wij hebben sterke evidentie dat een
vreselijk verkeersongeluk op de A 73 in het Rijk van Nijmegen op 5 mei 2008, waarbij een compleet Duits gezin de
dood vond in een vlammenzee, feitelijk werd veroorzaakt doordat er op minder dan 300 meter vanaf die ramp plek
op ganzen werd gejaagd. Zoals iedere dag rond die tijd in dat jaar. Maar die jager was er natuurlijk meteen van tussen
gegaan en de technische recherche zocht de oorzaak op en direct langs het betreffende wegvak.
Er staan binnen een halve kilometer van die ramp plek al ruim 10 jaar nog drie jachthutten, allemaal op een goede
steenworp vanaf de altijd drukke A73. Dit hebben we niet alleen via de website naar buiten gebracht, maar ook
werd meermalen schriftelijk melding gemaakt van dergelijke en soortgelijke misstanden in persoonlijk aan deze
minister gerichte brieven. Er werd NOOIT antwoord of kennisgeving van ontvangst ontvangen en er werden NOOIT
veiligheidsmaatregelen getroffen. Kennelijk laten het leven en welzijn van weggebruikers Opstelten Siberisch koud als
er jachtbelangen mee gemoeid zijn!
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Afbeelding 26 a-e: Mogelijke Plaatsen Delict. Als er op 5 mei 2008 vanuit de hut linksboven of uit de hut
rechtsonder is geschoten met een kogelbuks in de richting van de A73 in het verlengde van de sloot, dan komt de
vuurlijn exact resp. iets links (=bovenstrooms) uit van de plaats van het ongeval. Dat zou kunnen verklaren
waarom de Duitse vrachtwagenchauffeur achterop de stilstaande file is gereden. Wij meldden dat destijds aan de
regiopolitie maar vernamen nooit meer iets. Ach ja mijnheer Opstelten: wat is veiligheid nog waard vandaag de
dag, dankzij Uw ruimhartige vuurwapenbeleid?

ZWIJNERIJEN IN ONZE PUBLIEKE RUIMTE

26

Task Force Jachtmisstanden / de Faunarecherche

VERDORIE NOG AAN TOE,
DIT GAAT ME BOVEN HET TOUPET!

WAAROM KEN IK DIE DOSSIERS NIET?
HE ZEG, WAT GEBEURT DAAR NOU WEER?
UW DRIJFJACHTBUIT, MIJNHEER DE MINISTER!
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