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Task force jachtmisstanden/de Faunarecherche stellen zich primair ten doel om misstanden welke voortvloeien 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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INLEIDING
Deze nota vormt het sluitstuk van een serie van tien lijvige documenten, waarin ons team van gedreven
deskundigen vanuit talloze hoogzitten, wildkansels, eenden-, ganzen- en duivenhutten of gewoon te voet, vanuit
auto’s of vaartuigen, van achter bomen of vanuit greppels de hobbyjacht in het vizier houdt en op de korrel neemt.
De serie is zo omvangrijk geworden, omdat de plezierjacht zich in ons land vanaf het voorjaar van 2002 als een
monsterlijke cycloop heeft gedragen en ons totale natuurbeschermingslandschap, waarvan de fauna een
uitermate kostbaar en onmisbaar bestanddeel vormt, heeft aangevreten, verkracht en verwoest.
De natuur met al wat daarin leeft is het aller kostbaarste kostbare gemeenschappelijke bezit van alle Nederlanders
en het gaat niet aan dat een cohort onbeschaafde dierenmisbruikers daarin vrij spel kregen om naar eigen
goeddunken te beslissen over leven en dood van dieren die al miljoenen jaren cruciale bestanddelen vormen van
onze unieke laagland-ecosystemen.
Het gaat ook niet aan dat onnadenkende of niet geïnteresseerde politici en bestuurders onze natuur en inheemse
fauna te grabbel gooiden voor respectloze hobbyschutters en er geen seconde bij stil stonden, dat die natuur en
fauna onvervreemdbaar eigendom is van de totale Nederlandse gemeenschap. Dat mogen vooral CDA en VVD
zichzelf en de kwade krachten binnen hun gelederen, zeer ernstig aanrekenen.
In de korte tijd waarin het eerste kabinet Rutte de scepter zwaaide in ons land, heeft er een barbaarse orkaan
huisgehouden in onvervangbaar erfgoed, dat al aan de einde van de 19e eeuw door gewetensvolle Nederlanders
werd veiliggesteld ten behoeve van het nageslacht.
Als een monstertruck rausde dat kabinet, maar vooral confessionele bewindslieden als Atsma en Bleker, door onze
kwetsbare natuurgebieden en vertrapte of verscheurde afspraken en overeenkomsten die door waarachtig
geciviliseerde voorgangers werden getekend. Niet ten behoeve van zichzelf, maar voor allen die na hen zouden
komen.
Men zegt weleens dat regeren synoniem zou zijn met vooruit zien. Maar vanaf het aantreden destijds van het
eerste kabinet Balkenende en al wat daarop volgde, had het er de schijn van, dat heel ons parlement en
regeringscoalities werden bevolkt door stekeblinde stokdoven. Blind voor de teloorgang van waarden die
onvervangbaar en onmetelijk kostbaar zijn. En doof voor alle terechte, deskundige en met bewijzen gestaafde
waarschuwingen daartegen.
Thans werkt de regeringscoalitie van VVD en PvdA aan een nieuwe natuurwet, waarvan wij en talloze andere
betrokken deskundigen zich in gemoede afvragen “wat gebeurde er met de “Mooi Nederland” gedachte? En
waarom wordt een afbraakwet die werd bedacht door een heengezonden regeringscoalitie, thans zonder
structurele inhoudelijke veranderingen tot wetsontwerp omgekat?
Zoals eerder gezegd, representeren onze natuur en fauna een uitermate kostbaar erfgoed, dat toebehoord aan de
totale Nederlandse gemeenschap. Dit zouden niet alleen de regering en het parlement, maar ook alle provinciale
bestuurders naar wie steeds meer belangrijke Rijksoverheidstaken klakkeloos worden gedelegeerd, zich terdege
dienen te realiseren. Dat is namelijk een kwestie van staatsrechtelijke beschaving!
Omdat de problematiek die kon ontstaan nadat in 2005 hobbyjagers werden opgeleukt tot faunabeheerders, er
zogenaamde Faunabeheereenheden als Eerste Adviseur Faunazaken werden aangewezen en zogenaamde
Faunabeheerplannen boven de vigerende doch zwaar gemankeerde Ffw werden gesteld, zo omvangrijk en
chaotisch is geworden dat beknopte uitleg ervan onmogelijk is, leek het goed om de inhoudelijke uiteenzettingen
en achtergronden hierover in thematische dossiers te vervatten.
Deze serie draagt als werktitel “ Zwijnerijen met onze Fauna” en werd in de eerste plaats samengesteld ten dienste
van de informatievoorziening naar de centrale – en provinciale overheid. Maar vanzelfsprekend is deze serie, of
delen daarvan, ook beschikbaar voor lagere overheden, terreinbeherende instanties en verder voor eenieder die
onze natuur en fauna een warm hart toedraagt.
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In de serie Zwijnerijen met onze Fauna zijn verschenen:
Deel 1 Zwijnerijen met ons Grofwild
Deel 2 Zwijnerijen rond ons grofwild
Deel 3 Zwijnerijen in onze Publieke Ruimte
Deel 4 Faunaschade
Deel 5 De schande van Schiphol
Deel 6 De vuile oorlog tegen onze wilde ganzen
Deel 7 De zaak van de Zwanendrifter
Deel 8 Wie het water deert, die kere het!
Deel 9 Een ongastvrij bacchanaal
Deel 10 Al is de leugen nog zo snel
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HOOFDSTUK 1. DE NIMROD: VAN MEET AF AAN EEN LEUGENACHTIGE PARIA
“JAGEN! Een werkwoord dat veel en tegenstrijdige gedachten wekt, maar niemand koud laat. Iedere jager, die zich
met geweer en hond op weg begeeft kent dat achter hem gefluisterde “een jager”.
Vaak klinkt er bewondering uit, soms minachting, ja zelfs verontwaardiging. In ieder geval zijn er weinig mensen die,
als zij jagers in het veld zien, de verleiding kunnen weerstaan om het schouwspel gade te slaan.”
“JAGEN! Voor buitenstaanders een geheimzinnige en ondoorgrondelijke bezigheid; voor hen die het beoefenen een
belangrijk deel van hun levensgeluk.”
“Een bedrijf dat bij de ene toeschouwer stille en ongekende verlangens oproept, die diep in het onderbewustzijn
sluimeren, en bij de ander hevige weerzin wekt doordat hij zich op grond van abstracte redeneringen en sentimenten
bepaalde voorstellingen van de jacht heeft gevormd, waartegen zijn innerlijk in opstand komt.”
Met bovenstaande tekst opende C.D. Grijns, hoofdredacteur van het clubmagazine De Nederlandse Jager in 1962 zijn
“Ten geleide” bij de tweede druk van het boekje “Jagen”, waarin J.H. Dam een toen al niet onbesproken tijdverdrijf
poogde recht te praten.

Afbeelding 1 a-c: Craandijk reisde in de donkere oorlogsjaren heel Europa af om zijn vrijetijdsbesteding te
beoefenen. Hij publiceerde zijn boek in de Oorlogswinter van 1944/45. Aan het einde van de jaren ’50 was J.H. Dam
de eerste publicist die zich waagde aan een beschrijving van wat wij tegenwoordig kennen als hobbyjacht.
Dam was niet de eerste vaderlandse jachtpromotor, want al in de bloedstollend ijzige Oorlogswinter van 1944
publiceerde de in Amsterdam geboren Jacobus Craandijk (1896 – 1989) een boek vol weerzinwekkende vertelsels, die
zich grotendeels afspeelden in tijden van werkverschaffing, crisis en oorlog.
Zo reisde deze – ontegenzeggelijk besefgestoorde - nimrod meermalen naar de Hongaarse poesta’s, om daar
wekenlang huis te houden onder Sushkin-ganzen en Dwergganzen. Twee van de vele vogelsoorten die nu al
decennialang geheel of nagenoeg volkomen uitgestorven zijn!
Wij lezen in zijn geschriften onder andere: “September 1938. Het rommelen aan den politieken hemel is geen
aanleiding om de jacht uit te stellen. Op reis dus!” Die bewuste reis ging destijds naar het oosten van TsjechoSlowakije waar herten, korhoenders en andere jachtbuit op het beoogde menu stonden, Toen al!
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Wij komen daar later nog uitvoerig op terug, maar willen er hier alvast op attenderen, dat anno 2014 meer dan 90%
van alle Nederlandse jachtactehouders zich meermalen per jaar in het buitenland gaat uitleven op al wat daar al dan
niet bejaagbaar is. Internationale verdragen en conventies ten spijt: de hobbyjachtwereld lijkt overal boven alle
wetten verheven te zijn.

Afbeelding 2 a-c: Craandijk wilde
graag een maniak genoemd
worden en ziedaar: de eens op de
Hongaarse poesta’s zo talrijk
overwinterende dwergganzen en
Sushkin ganzen zijn al meer dan
een halve eeuw geleden
nagenoeg uitgestorven! Well
done, heren jagers!
Het is vooral voor onze bestuurders goed om zich thans te realiseren, dat Jacobus Craandijk in 1944 woordelijk het
volgende schreef over de slachtingen die hij en zijn hobbyjagende tijdgenoten aanrichtten onder de Siberische
ganzen:
“Gedecimeerd? Ach, ik geloof, dat de beste waarnemer geen vermindering zou kunnen vaststellen in de vele
honderdduizenden, waarvan enkele duizenden door de jagers van Hortobágy werden buitgemaakt.” Wat eerder in
datzelfde hoofdstuk prees hij de Duitse graaf Von Waldeck als meesterschutter, na het op tableau brengen van diens
honderdduizendste gans!
Als u wilt weten hoe Craandijk de invloed van de jacht op trekkende dierpopulaties zag, dan is de volgende passage
verhelderend. “Mijn opinie is, dat de stand van trekwild als ganzen, eenden en snippen nooit met het geweer
geschaad kan worden.” En dus volgde logischerwijze als sluitzin: “zij die geen waterwildjager zijn, zullen mij misschien
een maniak noemen. Welnu: ik hoop het nog lang te blijven!
Toen wij zo’n 45 jaar geleden eens rondkeken op de Hortobágy waren de Sushkin-ganzen allang verdwenen en
vertelde de jagende dierenarts Rado ons het volgende. ”Es gibt jedem jahr weniger zwerggänsen und im diesem
saison hätte ich nur 8 erlegen können!” Voelt u al nattigheid?

DE NAAKTE WAARHEID OVER HET ZOGENAAMDE FAUNABEHEER

8

Task force jachtmisstanden / de Faunarecherche

Afbeelding 3 a/b: Terwijl het Nederlandse volk zuchtte en kreunde onder crisis en bezetting leefde de zoon
van uitgeverij De Bussy-directeur Frederik Willem Craandijk, zich uit tijdens talloze jachtreizen.
“Ik, ik ik!” Letterlijk álles draait in de jachtvertelsels van Craandijk en zijn opvolgers zoals Teun Jurgens en Arnold van
der Wal altijd om dat ene woordje, waarin het ziekelijke egoïsme van de hobbymatige dierenmoordenaar op
ontwapenende wijze ten toon wordt gespreid.
Waar natuurfotografen en –filmers zich gepassioneerd inzetten om zoiets kostbaars als natuurlijk leven op
fotopapier, celluloid of virtueel beeldmateriaal vast te leggen en met liefst zoveel mogelijk medemensen te délen, zijn
jagers er altijd alléén maar op uit om zichzelf te bevredigen met de kick van het kapot maken van leven!
Craandijk was wellicht zijn tijd vooruit, want nadat dankzij de Marshall hulp onze industrie en handel in de jaren ’50
weer opbloeiden ontstonden er ook voor het midden- en kleinbedrijf betere tijden dan ooit tevoren. Dit zorgde er
voor, dat ook vroegere handwerkslieden zich de nutteloze luxe van een wapen- en jachtvergunning konden
permitteren.
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Afbeelding 4a-d: Het literaire effluent van de Nijmeegse grondspeculant Teun Jurgens en de tot kunstenaar
geworden Schiedamse stucadoorszoon Rien Poortvliet heeft veel kwaad aangericht en de beeldvorming over de
jacht jarenlang met leugenachtige nevelslierten omhuld.
Doordat onze op ongehoorde wijze hobbyjagende Duitse prins er door zijn erelidmaatschap voor zorgde dat de
Nederlandse Jagers Vereniging zich achter een Koninklijke fa ade mocht verschuilen, konden vanuit die hinderlaag
alle opponenten afgeschoten worden.
Intussen groeide het ledenbestand van de KNJV enige tijd stormenderhand, doordat zich ook bouwvakkers, hoveniers
en loonwerkers gewapenderhand van onze inheemse fauna meester begonnen te maken. Zodoende zou de
angstvallig onder de Amersfoortse Kei verborgen ledenlijst rond 1980 zo’n 30.000 namen geteld hebben. Wij hebben
over dat aantal onze grote twijfels.

Afbeelding 5 a-c: De prinselijke schutspatroon van de KNJV bewandelde een levenspad dat vol vervelende
voetangels en klemmen lag, die hij er zelf in had uitgelegd. Hier op De Horsten, na een drijfjacht op tevoren
uitgezette gekweekte dieren. Altijd prijs. Leve de Lustmoord!
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Hoewel de KNJV destijds beweerde dat de ledenaanwas ook na de kroning van de nieuwe koningin onverminderd
doorgang vond, was dat een botte onwaarheid. Er mag zelfs ernstig aan worden getwijfeld, of die dertigduizend wel
een correct getal is geweest. Jagers rotzooien namelijk altijd en overal structureel met cijfers.
Omdat het leeuwendeel van het ledenbestand van deze club namelijk nooit jonger was (en is) dan de gevorderde
middelbare leeftijd, zou Magere Hein in de twee decennia tussen 1980 en de eeuwwisseling wel erg pittige overuren
gedraaid moeten hebben.
Want aan het begin van deze eeuw stonden er “nog maar amper tweeëntwintig en een half duizend ”
vrijetijdsknallers op die ledenlijst, zo vernamen wij na afloop van een internationale meeting uit de mond van iemand
die dat weten kon. Het kostte ons wél een aantal glazen scotch, maar dan heb je ook wat! Gekken en dronkenlappen
spreken immers altijd de waarheid!

Afbeelding 6: Van de
Noordkaap tot Gibraltar en
van Bloody Foreland in
Noordwest-Ierland tot
Cetacea Histria aan de
Zwarte Zee reiken onze
Europese contacten met
officiële representanten
van nationale jagersclubs.
Die lusten wel een neut,
dus zo komt men veel te
weten!
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HOOFDSTUK 2. OVER TELLEN, FANTASEREN EN VERMOORDEN
Aan het begin van de jaren ’60 maakten wij deel uit van een klein contingent actieve en enthousiaste jonge
veldbiologen, die zich ten taak stelden om de toenmalige natuurlijke rijkdommen van ons land in kwantitatieve zin te
karteren en op schrift te stellen.
Daaruit is bijvoorbeeld in januari 1972 SOVON geboren. Maar onze bezigheden strekten vérder dan het oprichten van
een platform waarmee amateurornithologen hun nobele liefhebberij ten dienste konden stellen van de wetenschap.
Zo trad een onzer langdurig en professioneel op als landelijk coördinator van de maandelijkse watervogel- en
ganzentellingen, die in internationaal kader werden georganiseerd vanuit het in Slimbridge (UK) gevestigde
International Waterfowl Research Bureau I.W.R.B.

Afbeelding 7 a-b: Hoewel vooral uitgevoerd door vrijwilligers is het getalsmatig vastleggen van faunistische
gegevens een specialisme dat naast vakbekwaamheid ook een hoge graad van zorgvuldigheid en
betrouwbaarheid vereist. Niemand kan immers de juistheid controleren!
De Wildfowl Trust, waar het IWRB gevestigd was, werd opgericht door een jager, die na een ongelukkig schot op een
Groenlandse Kolgans tot inkeer kwam en zijn verdere leven in dienst stelde van de mondiale watervogelbescherming.
Deze jager was de nu wereldbekende Sir Peter Scott die, samen met visionaire tijdgenoten als Georges AtkinsonWilles, John Berry, Hugh Boyd en Jean Delacour de fundamenten stortte voor een mondiaal meetnet voor alle
watervogelsoorten.
Elders in deze serie [deel 1:18, deel 2:15, deel 4: 32/33 en deel 6:23] legden wij al uit dat in 1988 het CDA haar projachtkansen schoon zag, zodat LNV minister Gerrit Braks de grondlegger kon worden van de monsterlijke
wangedrochten Wildbeheereenheid, de Faunabeheerder en de Faunabeheerplannen.
Hierdoor werden provinciale inventarisatieambtenaren van SBB bij oekaze ertoe verplicht om bij de maandelijkse
tellingen van ganzen-, zwanen en eenden volstrekt ongekwalificeerde jagers in te schakelen.
Het was te voorzien dat dit op een debacle zou uitlopen, want al in het eerste telseizoen waarin Wbe’s geacht werden
volwaardig en deugdelijk materiaal in te leveren, bleken er nagenoeg overal onverklaarbare aantalsstijgingen op te
treden. Althans: volgens de door jagers ingevulde formulieren.
Steekproefsgewijze controles brachten snel aan het licht, dat er van tellen volgens de voorgeschreven methoden
absoluut geen sprake was. Zélfs kwam het voor dat er drijfjachten werden gehouden op data en uren waarop er
blijkens de ingevulde formulieren door de Wbe geteld zou zijn.
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Afbeelding 8 a/b + kliko’s: Wij vonden het gênant te moeten ontdekken dat de KNJV andermaal de kluit belazerde.
Alle Wbe-formulieren gingen vanaf dat moment linea recta de oud papier kliko in. Ongelezen!
Ook kwam het voor dat men zich ten tijde van de telling in het buitenland bevond. Althans, dat kreeg de coördinator
te horen bij telefonische controle op de huisadressen van de zogenaamde tellers. Voor de goede orde: de normale
vrijwilligers werken levenslang Pro Deo uit liefde voor de natuur mee aan dit langlopende onderzoek, maar de Wbe’s
ontvingen van meet af aan stimuleringssubsidie!
Wij achten nu de maat meer dan vol. Nog maar een week geleden luidde Sovon de noodklok over de klip en klare
ladenlichterij van de Gelderse Fbe, die zo schietgeil is dat men de provinciale ganzenstand maar gemakshalve ruim
100% heeft overdreven. Dat schiet lekker weg!
Dankzij het tégen staatsrechtelijke gerotzooi van CDA en VVD werden Faunabeheereenheden min of meer boven de
wet verheven en tot Eerste Adviseur Faunazaken benoemd. En dit, terwijl er in geen enkele van onze 12 provincies
een Fbe is waarbinnen zich gecertificeerde en academisch erkende wetenschappelijke specialisten op het terrein van
dierecologie en populatiedynamica bevinden.
Dit was van meet af aan een onbeschaamde slag in het gezicht, niet alleen van alle werkelijke specialisten die
hierdoor buiten de zijlijn werden gemanoeuvreerd, maar bovenal voor onze zogenaamde Kenniseconomie, die zolang
als deze eeuw oud is vrijwel uitsluitend gebruik maakt van ingehuurde napraatpoppen en opdrachtslaven van WURallooi.
Ook het afschuiven van almaar meer kerntaken van de centrale overheid naar de provincies is een schier ei, dat
gelegd werd door een incestueuze kruisbestuiving van CDA en VVD. Uitgangsgedachte hierbij is, dat de politieke
samenstelling van die gouvernementjes veelal dusdanig is, dat zelfs de meest ondemocratische en
maatschappijvijandige wanbeleidsbeslissingen er doorheen geramd kunnen worden.
Dit zien wij bijvoorbeeld in Brabant met de megastallen en in Noord- en Zuid Holland, Utrecht, Overijssel en
Gelderland met de ronduit barbaarse wijze waarop men met onze inheemse fauna waagt om te gaan.
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In Drenthe ontdekte het alerte provinciale bestuur tot tweemaal toe grootschalige malversaties met de reewildtellingen, die door Wbe’s onder toezicht en verantwoordelijkheid van de Drentse Fbe werden omgesmeed tot meer
dan royale afschotplannen.
Afbeelding 9: Reeën zijn
niet echt moeilijk te
tellen, maar Drentse
jagers zien op deze
foto’s wel 10, 15 tot
zelfs wel 20 van die
dieren. Dat mag op zijn
minst vreemd genoemd
worden!
Zoals hierboven gezegd, kwam de Gelderse Fbe met aantallen ganzen die volgens Sovon meer dan het dubbele zijn
van wat er volgens deskundige ornithologisch geschoolde waarnemers in die provincie aan ganzen aanwezig is . De
uitermate jachtvriendelijke gereformeerde CDA-Gedeputeerde Jacob Jan van Dijk zou de megalomane afschotwensen
van zijn Eerste Adviseur klakkeloos ingewilligd hebben.

Afbeelding 10: Volgens de Gelderse “faunabeheerders” ziet u op deze foto wel duizend rietganzen en
minstens tien nijlganzen. Jawel: op die fiets lusten wij er ook nog wel een paar. Rietganzen staan dan wel
niet op de jachtlijst, maar CDA-er van Dijk is in staat om blind vrijstellingen te tekenen. Schade aan
grasland: ziet u wel?
Wij gaan niet beweren dat tot het aantreden van de eerste Balkende-junta op 1 februari 2002 alles kits was in het
provinciale bestuur, maar de megamess die CDA en VVD er sindsdien van maakten is werkelijk met geen enkele
virtuele vulpen te beschrijven.
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Overal rijzen de onbekwaam-omkoopbare Statenleden en gedeputeerden als stinkzwammen uit een overbemest
substraat. Om bij de les te blijven: in Gelderland is dat bijvoorbeeld de in Buitenpost geboren en in Culemborg
woonachtige Godvrezende en het natuurleven minachtende voornoemde Jacob Jan van Dijk.

Afbeelding 11: Vaste en mobiele camera’s werden ons door de Here zelve gegeven om foute bestuurders het
hellevuur te kunnen wijzen. Het behoort immers niet tot de bestuurlijke taken van gedeputeerden om zich
als drijver te verlagen tot medeplichtigheid aan dierenmoord. Zelfs niet als dat bij Brummen gebeurd!
In deel 1 en 2 van deze reeks kwam gedeputeerde Van Dijk al meermalen in beeld als het vleesgeworden
confessionele kwaad, waaronder de hele Gelderse natuur en fauna zuchten en kreunen. Het kan niet lang meer duren
voordat deze schandaleuze jagersvriend de totale natuurtoeristen-economie van het ganse gewest Veluwe om zeep
geholpen zal hebben.
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Als meest recente daad van bestuurlijke misdadigheid gaf van Dijk onlangs groen licht aan de Veluwse grofwildjagers
om gewapenderhand huis te gaan houden onder de kleine kudden Moeflons die al 85 jaar in enkele natuurterreinen
leven.
Niet vanwege de door deze Corsicaanse schapen aangerichte schade, maar louter uit onbeteugelbare moordlust
vroeg de kliek rondom Fred de Graaf en zijn louche kompanen afschotvergunning aan. Omdat het hier gaat om een
exoot! Zélf pompen de Nederlandse hobbyschutters op jaarbasis honderdduizenden opgekweekte fazanten – van
oorsprong Oost-Aziatische vogels – in onze natuur.
Dat doen zijn niet uit noodzaak, maar louter voor de lege afschot-lol. Maar als het hen zo uitkomt, dan schermen zij
met de prachtige werkgelegenheid die zij met die onwettige activiteiten creëren. Want in al die feitelijk misdadige
handel gaat veel geld om en dat is immers een zegen voor onze economie! Wij komen hier straks nog uitgebreid op
terug.

Afbeelding 12 a-c: Moeflons werden rond 1930 door Prins Hendrik en Anton Kröller op de Veluwe geïntroduceerd
voor de jacht. Maar wie schiet er nou op schapen? Welnu: de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging knapt uit
haar voegen van zulke lieden. Daarom worden er per jaar clandestien en ongestraft honderdduizenden tamme
fazanten uitgezet in onze natuur.
Het is niet de eerste keer dat de Gelderse Fbe wordt betrapt op gerotzooi met populatiecijfers. Het hele Veluwse
zogenaamde grofwildbeheer hangt aan elkaar van leugen, bedrog en foutieve voorstelling van zaken. Dat weet
gedeputeerde van Dijk drommels goed en daarom zou door justitie en FIOD de zakelijk-bestuurlijke doopceel van
deze CDA-bestuurder eens grondig gelicht moeten worden. Wat geen enkele politicus steekt het eigen hoofd in een
jachtbelangenstrop als daar geen royale gratificaties tegenover staan!
Wij verhinderden in februari 2014 tijdens het grofwilddebat van Natuurmonumenten te Oud-Reemst dat de Veluwse
Fbe – in de persoon van ing G.J. Spek – met foutieve populatiecijfers 2012 over het Deelerwoud de NM-beheerder in
de tang kon nemen. Elders legden wij al uit hoe Spek een sheet toonde volgens welk er na 10 jaar afschotvrij beheer
2000 herten zouden zijn in Deelerwoud. Nadere specificatie werd echter tijdens het debat niet gegeven. De basis
hiervoor was het Faunabeheerplan en de daarvoor uitgevoerde wildtellingen. Wij citeren:
…..Op de Zuid Oost Veluwe zijn die onder meer uitgevoerd in het gebied bestaande uit Arnhemse Heide,
Terlet en Deelerwoud. Een opvallende waarneming was de verdeling van de edelherten en de damherten.
Die nacht liepen de meeste edelherten op de vliegstrips van Terlet terwijl de meeste damherten werden
gezien op de heidevelden binnen het Deelerwoud. Overdag verblijven de meeste edelherten en damherten
samen op het Deelerwoud. Dit beeld werd nu in april wederom bevestigd. Waarbij het opvallend was dat
de damherten individueel verspreid op de heidevelden aanwezig waren.
Inmiddels heeft er op het Deelerwoud 12 seizoenen geen afschot plaatsgevonden. Tijdens de drie
schijnwerpertellingen in dit gebied zijn er meer dan 2000 edelherten en damherten waargenomen. De
hoogste telling was op 23 april toen werden er 500 edelherten en 260 damherten geteld. Bij toenemende
dichtheden wordt het in boslandschappen steeds moeilijker een nauwkeurig beeld van de werkelijke
aantallen te verkrijgen………… [VERSLAG VERENIGINGSJAAR WBE Veluwe 1 april 2012 t/m 31 maart 2013, blz. 3]
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Men heeft dus kennelijk drie tellingen gesommeerd en dat geeft dan inderdaad een totaal van rond de 2000 dieren.
Maar dit is een werkwijze die volstrekt onaanvaardbaar is en altijd tot veel te hoge cijfers zal leiden. En het geeft ook
aan, dat jagers zich verre moeten houden van populatietellingen! Daarvoor hebben we in ons land immers
specialistische meetnetten onder de vlag van Stichting VOFF. Fbe’s en Wbe’s maken daarvan geen deel uit !
Nadat wij uit eigen waarneming eensluidende aantallen noemden als beheerder M. Bosch (zijnde een
populatieomvang van ca. 600 edel- én damherten) meende Fbe-woordvoerder Spek deze loepzuivere poging tot
zwendel af te kunnen doen als “typefoutje”. Hiermee werd eens temeer het criminele gehalte van de KNJV
aangetoond. Naamsmutatie zal daar nooit meer iets aan kunnen veranderen, maar dat “Koninklijke”moet er zo snel
mogelijk uit verwijderd worden.

Afbeelding 13: Kijkt u maar goed. Als wij adviseur Spek van de Eerste Adviseur Faunazaken van de Provincie
Gelderland moeten geloven dan ziet u op deze foto wel 60 herten. Deel dat getal door 3 en u weet ongeveer
hoe er met alle aantalsopgaven van de Gelderse Fbe moet worden omgegaan!
Het lijkt nu dus wel duidelijk dat ook de opgave door de Fbe van het Veluwse aantal zwijnen, reeën en moeflons door
een kritische en onpartijdige deskundige opnieuw geijkt zal dienen te worden, alvorens er gebruik kan en mag
worden gemaakt van de door van Dijk met royale hand afgegeven afschotvergunningen. Want aan crimineel
handelen mag zelfs een provinciale bestuurder geen hand en spandiensten verlenen!
Ook in de Provincie Noord-Holland is er van alles mis met de populatiecijfers die de Fbe aanlevert en op basis
waarvan de CDA gedeputeerde Jaap Bond de provinciale fauna in de afschietbare uitverkoop doet. Bond liet in 2012
in Waterland-Oost duizenden grauwe ganzen vergassen om daarmee locale boeren tevreden te stellen en meende dit
buiten de publiciteit te kunnen houden. Niet dus!
In datzelfde jaar meende Bond maar liefst 1400 zogenaamd overcomplete damherten in de AWD te kunnen laten
afknallen door Noord-Hollandse hobbyjagers. Dat cijfer ontleende deze schietlustige confessionele bestuurder aan
het Faunbeheerplan, opgesteld door en voor de provinciale Fbe.
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Afbeelding 14 a-c: September 2013: Gedeputeerde
Bond likt zijn vingers af bij de gedachte aan al die
malse vleespakketten die door de Fbe zullen worden
rondgestrooid naar alle schuinsmarcheerders die het
afschot van 1400 herten mogelijk maken. Wij zorgden
ervoor dat die vlieger strandde!

Op de valreep bleek echter, dat die Fbe er geen idee van had hoeveel herten er feitelijk in de AWD aanwezig waren.
Dankzij de motie Jager (sic), rond middernacht ingediend door PvdA-raadslid Ger Jager, werden de 1.400 herten
gered van een wrede confessioneel-neoliberale lustmoord-dood.
Zoals gezegd stierven al eerder dat jaar duizenden Flevolandse ganzen een gruwelijke vergassingsdood nadat ze met
hun kuikens wegens structureel voedselgebrek vanuit de Oostvaardersplassen naar Waterland waren gezwommen.
Dat doen ze al jaren en Bond was daarover geïnformeerd.
Wij weten exact wat er in Holysloot en Zunderdorp werd besproken tussen deze CDA-gedeputeerde Bond, de CDA
staatsecretaris Infrastructuur en Milieu Atsma en de voorman van de lokale CDA-LTO-belangenclub, Hoogendoorn.
Intussen walst Bond onbelemmerd voort door de Noord-Hollandse natuur, laat zich door de Fbe continu voorzien van
volkomen gemanipuleerd cijfermateriaal en wil eigen ruimingsteams gaan formeren. Dat zullen wij beletten!
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Afbeelding 15 a/b: Volkomen zinloos en doorspekt met leugen, bedrog en feitenmanipulatie worden er nu al
vanaf 2008 jaarlijks tienduizenden weerloze en volstrekt onschuldige ganzen de gaskamers van
gereformeerde slachters ingestampt door confessionele en neoliberale bestuurders. Tot hier en niet verder.
Deze barbarij moet stoppen en de schuldigen mogen hun straf niet ontlopen!
Wat zich namelijk sinds voorjaar 2002 in ons land heeft voltrokken is niet anders te duiden dan een onbeschaamde
confessioneel-neoliberale coupe tégen de Nederlandse natuur -, vogel- en zoogdier bescherming. Met als ultiem
wapen: infiltratie en subsidieverlies. Daarom laten die organisaties zich ook niet anders horen dan middels nauwelijks
waarneembare piepgeluidjes. Ook daarover later meer.
Want van Haarlem naar Den Haag is maar een kippeneindje en ook in het provinciehuis aan het Malieveld tiert de
confessioneel-liberale moordlust welig. Ook daar namen wij dus een kijkje. Al een week eerder echter (namelijk op de
veerpont op weg naar het Tiengemetendebat) viel ons in februari 2014 de luidruchtigheid op van een persoon die
zich erg opwond over de commotie die ontstaan was door het massale ganzenafschot.

Afbeelding 16: De goed gemutste
voorzitter/penningmeester van de
provinciale Fbe blijkt er, wat de
juistheid van de door hem opgegeven
aantallen ganzen betreft, vreselijk
met de pet naar te gooien. Hij lapt
alle bezwaren van opponenten aan
zijn laars en vertelt tegenover
Provinciale Staten baarlijke nonsens.
Dit bleek Wim van den Assem te zijn, ondernemer en secretaris/penningmeester van de Zuid-Hollandse Fbe. Nét als
in buurprovincies Noord-Holland en Gelderland overdrijven de pretschieters in onze qua inwonertal dichtstbevolkte
provincie op een onacceptabele manier de omvang van afschietbare populaties
Dit wordt hen kennelijk vanuit het provinciehuis niet aangerekend, want de zittende fracties en gedeputeerden van
respectievelijk christelijke en egoïstische huize lieten vooral hun oren hangen naar de onversneden leugenpraat die
vanuit de jachtwereld over hen werd uitgestort.
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Afbeelding 17: Hoezo beschaafd en geciviliseerd? De Zuid-Hollandse Statenleden houden zich Oostvoorns doof
voor de zuivere feiten en gooien de natuur van onze dichtstbevolkte provincie te grabbel voor lustmoordenaars.
Lang leve de decentralisatie van het natuur- en faunabeleid!
We komen met dit kleine rondje langs enkele Nederlands provincies nu logischerwijze toe aan ons diepe zuiden,
waarover al in deel 1 van deze serie uitvoerig werd gerapporteerd over het clandestiene uitzetten van zwijnen en wie
zich daar aan schuldig maakten.
Want toen in het parlementaire jaar 2005/06 jagers zichzelf lieten omkatten tot faunabeheerders, die allemaal
georganiseerd moeten zijn in nauw omschreven Wbe’s, vergaten zij dat het voortaan heel eenvoudig zou zijn om te
bepalen wie de veroorzakers zijn van wildschade en wie daarvoor financieel moeten worden aangepakt.
Daarop attendeerden wij de Brabantse Staten al jaren geleden, maar die vonden het prima dat hun kapitalistische- en
boerse achterban voortaan dag en nacht op zwijnenjacht zou kunnen. En wij garanderen: exact datzelfde gebeurd er
wanneer er straks clandestien roedels herten verschijnen tussen de Sint Jan en het Turfschip.
Dit was namelijk vanaf het begin de opzet van de KNJV. Overpopulaties kweken, schade en overlast aanwakkeren, de
bevolking landsbreed ganzen en zwijnenhaat aanpraten en de politiek en openbaar bestuur belazeren. En dat alles
enkel en alleen vanwege de kick van een moorddadig tijdverdrijf!
Wij stellen dan ook voor om de KNJV – als veroorzaker en aanjager – aansprakelijk te stellen voor alle faunaschade
die vanaf het parlementaire jaar 2005/06 landelijk uit gemeenschapsgelden is uitgekeerd. Hoe zij dat verhalen en
verrekenen met hun eigen Fbe’s en Wbe’s is niet een zaak waar onze overheid of de Nederlandse samenleving zich
druk om hoeven te maken.
Niemand gaf de KNJV opdracht om de Flora- en faunawet te verkrachten, de totale rechtsorde te verzieken en ons
faunabeheer en de integrale inheemse fauna te misbruiken en te verkankeren.
De rekening daarvoor kan en mag niet hoog genoeg zijn!
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Afbeelding 18 a/b: Niemand weet nog bij benadering hoeveel zwijnen er leven op de Veluwe, in Peel en Kempen
en straks overal in ons land. Maar de daders worden beloond met nul -opties, kunnen dag en nacht hun hobby
uitoefenen en krijgen de kosten daarvoor vergoed!
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HOOFDSTUK 3. DE DUISTERE MACHTEN ACHTER DE HOBBYJACHT
Dat het faunabeheer in ons overbevolkte en naar rust, ruimte en natuur snakkende land zo vreselijk uit de hand heeft
kunnen lopen, is natuurlijk in de eerste plaats te danken aan een moedwillig falend beleid van de opeenvolgende
Balkenende-doctrines.
Wij legden al vaker uit maar herhalen dit hier graag nog eens, dat de Normen en Waarden waarmee de minister
president vanaf februari 2002 land, volk en oppositie jarenlang om de oren mepte, van meet af aan de afstotelijke
geur verspreidden die iedereen herkent als er een truck van destructiebedrijf Rendac is gepasseerd.

Afbeelding 19: Met zijn hautaine gedrag, volledige inhoudsloosheid en naar rotting en bederf riekend
oekazepakket schiep Balkenende het ideale klimaat om ons complete zedelijk-morele erfgoed bij het grofvuil
te zetten. Vanzelfsprekend sloegen de aasgieren direct toe!
De lafhartige moord op een omstreden maar oprechte politicus schiep de mogelijkheid voor uitermate discutabele
krachten, om zich meester te maken van de bestuurlijke macht in het centrum van ons parlementaire stelsel.
Dit luidde het begin in van de meest schaamteloze vormen van machtsmisbruik waaraan ons land in de recente en
wat meer belegen parlementaire geschiedenis ten prooi is gevallen.
Voor onze natuur en fauna ving dit aan met het aantreden van Cornelis Pieter Veerman als minister van LNV, die in
een andere hoedanigheid kort tevoren in het LNV-magazine “Met Name” had laten weten, dat hij als boer graag het
jachtgeweer hanteerde en een hekel had aan natuurlijke mee-eters in zijn gewassen.
We brengen nog maar eens in beeld wat er vervolgens gebeurde.
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Afbeelding 20: Met de vlam in de pijp, gesecondeerd door een jachtlustig Kamervijftal en geholpen door een
slapende oppositie katte Veerman hobbyjagers om tot faunabeheerders en maakte van de Ffw een
moordwapen.
Met genereuze fondsen die heimelijk bijeengebracht werden door de gefortuneerde aanjagers van de hobbyjacht,
richtte de KNJV in de gedaante van Fred de Graaf (toenmalig Apeldoorns burgemeester, voorzitter van de Raad van
Toezicht van Nationaal Park Hoge Veluwe en fervent grofwildjager) de Stichting Eik op. Die stichting zorgde
vervolgens voor de komst van een nagenoeg inhoudsloze Leerstoel Faunabeheer aan de WUR.

Afbeelding 21: Fred de Graaf ontwierp de fa ade en Ron Ydenburg op zijn zogenaamde Leerstoel
Faunabeheer symboliseert de inkoopbaarheid van de WUR voor het verstrekken van fake-wetenschappelijke
imago’s. De enige ware functie is namelijk het opstellen van zogenaamd ecologisch gecertificeerde
“Faunabeheerplannen”, met het enkele en verwerpelijke doel om een zo hoog mogelijk afschot te
rechtvaardigen.
Om te achterhalen wie de werkelijke aanjagers zijn achter het in stand houden en steeds verder doen escaleren van
de hobbyjacht in ons land kan men niet volstaan met het simpelweg afgrazen van het Internet onder termen de jacht,
het faunabeheer of het wildlife management betreffende.
Geen enkele gefortuneerde jager ons bekend is op zulk een eenvoudige wijze te traceren. Wel kan het dienstig zijn
om onder de naam van een kasteel, landgoed of buitenplaats via de zoekterm “jachtboeken” de mogelijke nimrodactiviteiten van de eigenaar/bewoner te traceren.
Veel nieuws zal dat echter niet opleveren, want neemt u gerust van ons aan dat het gros van de landgoedeigenaren
en/of hun rentmeesters de jacht actief beoefenen of via onderverhuur uitbaten.
Maar daarmee is men nog geen machtsfactor die onwelgevallige wetten naar eigen hand laat zetten, pressie
uitoefent op bestuurders of deze zelfs door middel van steekpenningen tot onoorbaar handelen weet aan te zetten.
Fred de Graaf misbruikte schaamteloos zijn politiek-bestuurlijke positie, door met subversief oogmerk een Stichting in
het leven te brengen met het enkele doel om daarmee een rechtspersoon te creëren die als financieel doorgeefluik
voor een geënsceneerde Leerstoel Faunabeheer kon gaan fungeren.
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Het ligt helaas niet in ons vermogen om de herkomst te achterhalen van de fondsen waarmee deze Leerstoel bij
voortduring wordt gevoed en dat beschouwen wij ook niet als onze taak in het ontmantelen van het
hobbyjachtmonster.
Ook voert het te ver om te gaan graven in krochten zoals het Fortis-domein Landgoed de Utrecht, waar we van
oudsher jagende telgen van de C&A en PON-VW clan aantreffen. Maar andermaal is het een feit, dat gefortuneerd
zijn en de jacht beoefenen niet wil betekenen dat men zich daarom ook met onoorbare activiteiten onledig houdt.
Hobbyjacht is nu eenmaal een lomp tijdverdrijf waarbij dikwijls stap na stap alle wetten van humanitaire beschaving,
mededogen en compassie met voeten worden getreden. Wie zoiets niet kan begrijpen anno 2014 in ons overbevolkte
land, die heeft hard een grote bewustwordingsbeurt nodig!

Afbeelding 22 a-c: December 2010, Landgoed De Utrecht staat al sinds jaar en dag bekend als het jachtdomein van
de families Brenninckmeijer en Pon die er vooral rond de kerstdagen drijfjachten houden. Soms in een halve meter
sneeuw, wat van weinig weidelijke opvattingen getuigt.
Een heel ander verhaal valt er te vertellen over landgoed de Wouwse Plantage bij Bergen op Zoom, dat tegenwoordig
eigendom is van de jacht- en schietlustige Stichting Behoud Natuur en Leefmilieu. Sinds 7 september 2010 voert oud
KNJV-directeur Gerard Alferink daar het bewind en de top van de KNJV is er vaste gast, evenals de verwoed
hobbyjagende Vlaamse kapitalist Van Thillo uit een naburig jachtdomein.
Dat is ook overal aan te bemerken en wij vonden er de laatste jaren van welhaast alle Nederlandse roofvogelsoorten
wel vergiftigde-, geklemde - of gewoon afgeschoten kadavers. Daarnaast worden er volop fazanten uitgezet en wordt
er stevig bijgevoerd. Hoewel het gebied opengesteld is voor wandelaars zijn er ook regelmatig afgeschoten honden
en katten gevonden.
DE NAAKTE WAARHEID OVER HET ZOGENAAMDE FAUNABEHEER

24

Task force jachtmisstanden / de Faunarecherche

Afbeelding 23 a-f: Hoewel wij in de Wouwse
Plantage onze oude KNJV-kennis Gerard Alferink
hoopten te ontmoeten, hebben we hem er niet
herkend. Wél de overbekende sporen van
DAADWERKELIJK Faunabeheer!

Omdat de ambiance ons tegen de borst stuitte staken we ons licht op in een stamineeke tussen Wouw en Putte. Daar
deed iemand ons op de gedachte komen, dat wellicht de steenrijke Belgische Jachtbuurman van Wouwse
Plantagerentmeester Alferink een belangrijk geldschieter kan zijn van die Wageningse Leerstoel. Dat houden we in
gedachten. Want Vlaamse euro’s zijn ook gewone euro’s, maar wat lastiger te traceren!
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Omdat alle goede dingen uit drieën bestaan, onderwierpen we ook het Kempische landgoed Gorp en Rovert aan een
Quick scan. Dat deden wij ook al in ander verband enkele jaren geleden en vonden toen zowaar keurig met de hand
bijgehouden jachtboeken waaruit ons echter niets onoorbaars is bijgebleven.
Inmiddels hebben de door de Wbe’s Peel en Kempen en Midden-Brabant in de jaren 2007 – 2010 uitgezette zwijnen
klaarblijkelijk ook dit landgoed weten te vinden, al betwijfelen wij of de jachtrechthouder daar niet zelf een handje bij
heeft geholpen. Want toen er enkele weken terug van die wilde knorrenpotten werden gezien aan de periferie van de
Rovertse bebouwing, bleken die dieren handtam te zijn!

Afbeelding 24 a/b: Gorp en Rovert is het landgoed van de puissant rijke familie Van Puijenbroeck: textielbaronnen en mediamagnaten. Vanwege de sterk feodale inslag lijkt dit op onze zoektocht “a stairway “. But
definitely not to heaven!
De van Puijenbroecks maakten fortuin in de textiel en waren ook al vroeg grootaandeelhouders van de Telegraaf-en
de NRC media groepen met belangen van meer dan 30 resp. 80 % van de aandelen. Wij zijn vooral geïnteresseerd in
de manier waarop het volk dom en onkundig wordt gehouden over zaken de jacht en agrosector betreffende. En
jawel: dat begint bij de media!
Hiermee was onze Brabantse ontdekkingsreis ten einde en herinnerden wij ons van eerder onderzoek het feodale
Stichtse landgoed Hardenbroek tussen de Kromme Rijn en de Langbroeker Wetering. Onwillekeurig drong zich het
vermoeden op, dat wij daar nieuwe sporen zouden kunnen vinden waaruit de schandelijke verwording van ons
rechtssysteem te verklaren valt.

Afbeelding 25 a/b: Kasteel Hardenbroek werd door vererving eigendom van jhr. Francis Loudon (thans 76)
die “uit een rijke familie stamt en eigenlijk niet hoeft te werken” aldus zijn vroeger personeel bij bank
Pierson-Heldring-Pierson. Hij wilde echter toch een zinnig arbeidzaam leven leiden, maar dan wél zolang als
hij dat zélf leuk vond! In dit maatschappelijke bovensegment kom je dan al gauw terecht bij
commissariaten, zakelijke contacten en…..de jacht!
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De naam Loudon is nauw verbonden met de oprichting van Shell en haar dochteronderneming Billiton, die groot
werd met tinwinning in Indonesië. Ook in bedrijven als Hoogovens, Heineken, SHV, Amsterdam Exchange en
mediamagnaat Wegener heeft de familie aanzienlijke zakelijke of bestuurlijke belangen.
Een lange erelijst van hoge ambten staat in het curriculum vitae van deze patriciërsfamilie: variërend van Kamerheer
des Konings en Minister van Buitenlandse Zaken tot invloedrijke bestuurs- en adviseursposten in de industriële en
bancaire sferen.

Afbeelding 26 a-c: Wij herinneren
ons jhr. Francis als een van de
genodigden bij jachtpartijen op
het Van Beuningendomein
Hinderstein, enkele kilometers
naar het oosten langs de
Langbroeker Wetering. Op
landgoed Hardenbroek werden
wij in 2013 bijna overlopen door
de jachtopziener. Er is daar beslist
meer te vinden.

Maar hiermee is het verhaal over de ware macht achter de hobbyjacht nog lang niet verteld. Of beter: het lijkt
volkomen onduidelijk welke personen of instellingen de juridisch-bestuurlijke borstwering en rugdekking vormen
waardoor de hobbyjacht tot op het huidige moment heeft kunnen voortbestaan.

Afbeelding 27: Er zijn al jarenlang zeer sterke
aanwijzingen dat de hobbyjacht op volstrekt
onwettige en zelfs feodaal-totalitaire wijze vanaf
hoog niveau bestuurlijk en justitieel wordt afgedekt.
Dit ondermijnt het wettig gezag en legt een bom
onder onze parlementaire democratie en
rechtsstaat!

Wij zijn ervan overtuigd, dat er vanuit de overheid zelve door ambtenaren, topambtenaren en mogelijk zelfs door
bestuurders in actieve dienst hand en spandiensten worden verleend om de hobbyjacht zoveel mogelijk in de luwte
te houden.
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Een ontluisterend hoogtepunt hierin vormt het netwerk van door minister Opstelten als paradepaardjes beschouwde
zogenaamde groene Boa’s, die nagenoeg allen (wij schatten méér dan 85%) naast hun opsporingstaken tevens
hobbymatig de jacht beoefenen dan wel als jachtopziener/boswachter in dienst zijn van een Wbe, een
terreineigenaar/beheerder, een provincie of een gemeente.
Schaamtelozer kan een overheid haar pamperen van een maatschappelijk zeer omstreden vrijetijdsbesteding
welhaast niet praktiseren. Nagenoeg een compleet Boa-corps is dag en nacht in touw om alle zware en minder zware
overtredingen die jagers begaan, te bedekken met de mantel der vergetelheid. Wij hebben daarvan tientallen
voorbeelden uit eigen waarneming en ervaring!

Afbeelding 28: Laat er geen misverstand over
bestaan: toezicht in onze buitengebieden is
keihard nodig. Maar niet door slagers die hun
eigen vlees keuren en zich ‘bewijzen’ door
nette burgers op de bon te slingeren. Want
mijnheer Opstelten en mevrouw Dijksma, DAT
is wel de inktzwarte realiteit!

Komt het dan onverhoopt toch tot aangifte, dan vindt men een willig oor bij OM en/of rechterlijke macht en wordt
de ene na de andere gefundeerde, met redenen omkleedde en met bewijzen gestaafde aangifte geseponeerd.
Vermoedelijk opnieuw in veel gevallen door juridische ambtsbekleders die royale porties ranzige ‘hobbyjachtboter’
op het hoofd torsen.
Dat laatste overkwam de collega’s van onze zusterorganisatie Actiegroep Stop de Ganzenmoord, nadat zij op 24
augustus 2013 bijna op het Goudswaardse erf van oud LNV-minister Veerman bizarre en weerzinwekkende
ganzenjacht- en dierenmishandelingpraktijken filmden, die via You Tube tienduizenden geschokte reacties
opleverden.
Na een uitermate moeizame strijd om aangifte te Mogen doen (nota bene een GRONDWETTELIJK BURGERRECHT!)
seponeerde het Rotterdamse OM deze daad van ongehoorde smeerlapperij tegenover gewonde dieren. “Er was niets
onoorbaars te zien op die beelden”, volgens de kennelijk bijziende – of zelfjagende? - Rotterdamse officier.
Dit sterkte ons in de overtuiging, dat ons hele staatsbestel is verkankerd door hobbyjachtbelangen en dat in onze
buitengebieden absolute rechteloosheid heerst. Allemaal dankzij die vrijetijdsjacht!
Als de minister van veiligheid en gerechtigheid dan eens een sporadische keer op locatiebezoek is, gedraagt hij zich
als heer Olivier B. Bommel na afloop van een geslaagd avontuur.
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Maar dit avontuur wordt dag na dag en vooral nacht na nacht geprolongeerd en dient vooralsnog hoofdzakelijk de
belangen van zich aan ONZE natuur te buiten gaande plezierjagers. Het zou geen kwaad kunnen mijnheer de minister,
om dáár met uw buurvrouw, uw gastheer en de gedeputeerde een serieus gesprek over te voeren!

Afbeelding 29: Informeel moment met de bewindspersoon: Jonker Seger en gedeputeerde Jacob kijken
geboeid toe hoe minister Ivo duidt hoe groot een boa geschapen moet zij om écht de lul te worden.
Staatssecretaris Sharon is niet onder de indruk. “Ja: het was een nuttige bijeenkomst op het Hubertusslot!”
Belangrijker lijkt ons wat directeur van Voorst tot Voorst te melden heeft:

Afbeelding 30: Alles draait in NPHV om maar één ding: jaarrond afschot en zoveel mogelijk oogsten. Dat
heeft met verantwoord ecologisch populatiebeheer geen lor te doen, want de leeftijdsopbouw is volkomen
versjteerd. Maar ingekochte wetenschappers praten alles wat krom is recht. Overigens horen ook Fred de
Graaf cum suis tot die zogenaamd getrainde jagers!
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HOOFDSTUK 4 . DE SCHEVE SCHAATSEN VAN VADERTJE STAAT

Het is natuurlijk wel aardig om hoog-, minder hoog en nederig geboren kapitalisten voor wat betreft hun naleving van
geschreven en ongeschreven wetten en fatsoensregels onder het vergrootglas te leggen en over het voetlicht te
sleuren. Maar hoe zit het eigenlijk met de hoeder over al waar die wet- en regelgeving toe behoord te dienen: een
deugdzaam en oprecht Vadertje Staat?
Wij zijn ons werkelijk een gedeukte jagershoed met gemzenpluimen geschrokken van al wat daarbij aan
onwelriekende ongerechtigheid aan het daglicht is getreden. Want zoals ieder normaal functionerend mens zal
weten, is die Vadertje Staat geen abstracte entiteit, maar eerder een veelkoppige cycloop die door een batterij
mierennesten boordevol ambtenaren vorm gegeven en in het gareel gehouden zou moeten worden. Daarvan is
echter allang geen sprake meer!

Afbeeldingen 31 en 32: Vadertje Staat dendert al jarenlang voort op allerhande scheve doorlopers en is er de
veroorzaker van dat er rond Schiphol een ganzenprobleem kon ontstaan!
Omdat wijzelf een lang, arbeidzaam en vooral plichtsgetrouw en waarheidconform ambtelijk leven hebben geleid
kunnen we er getuigenis van afleggen dat, een enkele rotte mispel daargelaten, het rijksambtenarencorps voor het
leeuwendeel bestaat uit – dikwijls weinig besluitvaardige - hardwerkende dames en heren. De échte rotte meloenen
en pompoenen treft men nagenoeg uitsluitend aan in de hogere echelons.
Wij hoeven u niet uit te leggen dat streken zoals bijvoorbeeld LNV-topambtenaar Tjibbe Joustra de Staat der
Nederlanden, maar vooral de Nederlandse Samenleving, geleverd heeft en nog altijd levert, het aanzien van het ambt
van ambtenaar zwaar letsel hebben toegebracht.
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In plaats van zulk een wormstekig product te verwijderen, is men er vooral in Den Haag en omstreken erg bederven in
om dergelijk beginnend substraat te dumpen in het bestuurlijke recyclingcircuit. Een kind kan nog snappen dat daar
nooit meer iets met deugdelijkheidwaarde uit kan komen.

Afbeelding 33 a-b: Nagenoeg alle landerijen rondom Schiphol zijn eigendom van de Staat der Nederlanden, die er
ganzenvoer laat verbouwen en massaal wilde ganzen laat vergassen omdat LTO-Nederland hen dat beveelt (zie
voor uitgebreid verslag nota #5 ).
De ganzenproblematiek rond Schiphol zou nooit zijn ontstaan als deskundige adviezen vanaf 1996 waren opgevolgd.
Destijds was voornoemde Joustra als SG van LNV de functioneel-ambtelijk hoofdverantwoordelijke en bleef dat tot
voorjaar 2002. Maar zulke aansprakelijkheid verdwijnt niet door ongelimiteerd banenhoppen.
In het rapport “Noodlanding na vogelaanvaring” van de Onderzoekraad voor Veiligheid dat werd ingesteld n.a.v. de
bijna-crash op 6 juni 2010 van vlucht 685F van Royal Air Maroc en in 2011 onder Joustra’s leiding tot stand kwam,
wordt dan ook cruciale informatie genegeerd.
Dit bracht ons in herinnering, dat Joustra - ten tijde van zijn discutabel functioneren als SG van LNV - door de
inmiddels overleden SBB-ambtenaar G.J. Slob samen met andere LNV-topambtenaren jagend werd aangetroffen in
het staatsnatuurreservaat Veerse Meer.
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Afbeelding 34: In het gezelschap jagende LNV-topambtenaren dat zich onder leiding van de Zeeuwse NBconsulent ir. Theo Vette wederrechtelijk op de Middelplaten in het Veerse Meer ophield, bevond zich naast
Joustra ook toenmalig DG van LNV Chris Kalden. “Ik wist dat ze me kapot gingen maken” heeft Gerard Slob
ons toen toevertrouwd. En aldus geschiedde!
Gerard Slob kwam oorspronkelijk uit de Alblasserwaard, waar hij een bakkerij had. Na nachtelijke Biesbostochten
deden we ons in Schelluinen in het eerste ochtendgauw talloze malen te goed aan ovenverse broodjes. Dankzij Sjoerd
Braaksma kon hij van zijn natuurpassie zijn werk maken en bij SBB- Zeeland had men nooit een meer toegewijde en
allround deskundige veldmedewerker. Totdat hij begin jaren ‘90 volkomen gebroken terugkeerde van een
ganzentelling in het Veerse Meer!
Van Joustra’s achtergronden weten we helaas te weinig, maar van Kalden is bekend dat zijn vader en schoonvader
hobbyjagers waren en dat er nogal eens buitenlandse jachtreizen werden gemaakt. Ook jaagde zijn oude heer
veelvuldig in AMEV-terreinen vanwege zijn beroepsmatige werkzaamheden bij dat bedrijf. Staatsbosbeheer verpacht
inmiddels nagenoeg al de aan haar zorgen toevertrouwde natuurgebieden aan hobbyjagers!
Dat verhuren van de jacht in terreinen die met gemeenschapsgelden werden aangekocht ten behoeve van het
natuurbehoud en onze inheemse flora en fauna, staat op zeer gespannen voet met de staatsrechtelijke omgang met
gemeenschappelijk bezit. Door het eerste kabinet Rutte is echter bij oekaze verordonneerd om zoveel mogelijk
monetaire baten te peuren uit onze natuur en fauna.
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Afbeelding 35: Wheelen en dealen ten koste van onze
natuur en fauna. Wellicht ontving Bleker van VNO
royale gratificaties voor zijn genereuze inzet ten bate
van de hobbyjacht.

Het was de derde maal in 20 jaar dat het CDA op meer dan onbehoorlijke wijze een coupe pleegde op tegen een
fatsoenlijke omgang met onze natuur en fauna. Maar deze keer waren alle vrijlopende hanen al door Veerman tot
zwijgen gebracht, zodat het doodstil bleef in de polder.
De debacles Balkenende 1 t/m 4 en Rutte 1 maakten op pijnlijke wijze duidelijk, dat zélfs het uitermate kostbare
gemeenschapsbezit van onze natuur en al wat daarin leeft, ondergeschikt kan worden gemaakt aan barbaarse
terreurdaden door totalitair optredende politieke groeperingen. Die doorgaans direct daarna door het electoraat
worden afgerekend. In het geval CDA heeft dat ook plaatsgevonden!
Terugkerend naar het thema van dit hoofdstuk, urineert Vadertje Staat niet alleen rond Schiphol en in vrijwel alle
SBB-terreinen ver bezijden de closetpot. Ook in de Nationale Parken Hoge Veluwe, Grote Peel en Meinweg lijken
hobbyjachtbelangen het te winnen van het beschaafde verstand.
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Afbeelding 36 a-c: Feitelijk is de Hoge Veluwe ook van iedere Nederlander, net als de terreinen die SBB voor
ons allemaal beheert. Maar toch wordt men aan de poorten bij Otterlo, Hoenderloo en Schaarsbergen
geacht entree te betalen. Dat klopt dus niet!
De Hoge Veluwe werd destijds door de Nederlandse Staat overgenomen omdat de beherende stichting de kosten niet
meer kon dragen. Sindsdien heft men er tol. Omdat zich in het park museum Kröller Möller bevindt, wordt het
voorgesteld als zou het publiek voornamelijk uit museumbezoekers bestaan. Maar dat is absoluut niet het geval.
Naast de kaartverkoop en handel in wildpakketten wordt de hobbyjacht er buitengemeen intensief beoefend. Bij
nacht en ontij! [zie hiervoor o.a. de delen 1 en 2 van deze serie] Voor zover dus niet tot verhandelbaar vleespakket
omgekat houdt al het wild zich angstig verborgen en krijgen de betalende bezoekers er hoegenaamd niets van te zien.
De Staat der Nederlanden geeft hier dus gelegenheid tot volksverlakkerij en dat is op zijn minst niet netjes.
Ditzelfde dreigt dus ook te gebeuren in de andere nationale parken die gemeenschapsbezit zijn en in alle andere
staatsnatuurterreinen. Want overal wordt de jacht verhuurd: om toch maar vooral zoveel mogelijk baten uit ons aller
natuur weg te roven. Dat moet anders kunnen het kán ook anders.
Maar dát verhaal past niet in het kader van deze nota. Vadertje Staat rijdt namelijk nog veel meer scheve schaatsen
en trekt talloze kromme baantjes waar de belastingbetaler linksom of rechtsom door wordt gedupeerd. Wij zien het
als onze taak om zoveel mogelijk van zulke wildgroei te traceren en over het voetlicht te halen.
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SCHEVE SCHAATSEN 2: PAS OP VOOR SCHEUREN EN WAKKEN!

Afbeelding 37 a-c: Nét als bij de té vaak mislukte automatisering
bakt Vadertje Staat er doorgaans ook weinig van bij het trekken
van strakke baantjes. Z vaak op de platte bek en nooit iets
opsteken.
Lang leve de pennenlikkerij!

Wij noemden zojuist al de oude heer van de voormalige algemeen SBB-directeur en oud-topambtenaar Kalden, die
zich er op voorstond dikwijls met de ijzige crème de la crème van ons nimrodvolk te mogen verkeren. Dat kon hij als
verzekeringsinspecteur AMEV doen op landgoed de Utrecht, maar in latere jaren ook op de Ambachtsheerlijkheid
Cromstrijen.
Toevallig deden wij daar onlangs rechercherend onderzoek en vernamen, dat grote delen van dat uitgestrekte
landbouwgebied (ooit - samen met het Heerlijcke Ambachtelijke Recht - door Keizer Maximiliaan van Oostenrijk
geschonken aan zijn nederige dienaar Numans) recentelijk door AMEV/FORTIS zijn afgestoten, waarbij de Staat der
Nederlanden aanzienlijke belangen verwierf. ‘

Afbeelding 38 a-c: Vergane glorie op ABH Cromstrijen.
Er wordt in dat gebied ongehoord intensief gejaagd, maar dat is geen uitzondering doch regel in de door Het Bijbels
Woord des Here geregeerde Hoeksche Waard met ommelanden. Ongetwijfeld zal dus een klakkeloze en
onnadenkende BBL-ambtenaar de jacht tegen woekerprijzen aan de hoogst biedende combinatie verhuurd hebben.
Per dagdeel, want dat brengt goud geld op!
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Bij onze heimelijke ronde over deze wat naargeestige heerlijkheid ontdekten we, dat er minstens twee nog jonge
roedels damherten zijn uitgezet. Elders zagen we ook wat oudere dieren, dus kennelijk is men al langer bezig om een
nieuwe schadesoort toe te voegen aan het af te schieten Hoekse Waardse assortiment.

Afbeelding 39: Er worden al geruime tijd clandestien
damherten uitgezet in het noordelijke Deltagebied.
Terwijl men de nek breekt over de aangeschoten
ganzen is de plaatselijke KNJV-vertegenwoordiging
al druk in touw met de schadeklachtvoorbereiding
en het afschot van morgen!

Het zou ons niet verbazen als Henk Bleker in zijn politiek-bestuurlijke nadagen aan zijn DLG- en BBL-ambtenaren heeft
opgedragen om desnoods kunstgrepen toe te passen en zo de jachtpachtprijzen op te leuken. Sprak hij het in 2012
niet luid en duidelijk uit voor de NOS camera’s: “jagers willen wat te schieten hebben!”

Wanneer er op de Hofvijver een ijsrevue zou bestaan, dan kon Vadertje Staat daarin een week- of weekend vullend
programma scheve schaats rijden voor zijn rekening nemen. Ongehoord op welk een meer dan schandalige manier
onze overheid structureel de eigen wet- en regelgeving met modderlaarzen treedt en de aarde in trapt.
Neem bijvoorbeeld ook de natuur- en milieu wetgeving versus de wijze waarop er in militaire oefenterreinen wordt
huisgehouden. Die terreinen bezitten dikwijls een kollossale ecologische uniciteit en daarmee wordt slechts bij
uitzondering op verantwoorde wijze omgegaan.

DE NAAKTE WAARHEID OVER HET ZOGENAAMDE FAUNABEHEER

36

Task force jachtmisstanden / de Faunarecherche

Vorig jaar bijvoorbeeld voerden wij een Quick scan uit op de Oldebroekse Hei, al jaren geleden door Defensie
omgedoopt tot Schietkamp ’t Harde. Daar oefenden tientallen jaren de bataljons lichte- en zware luchtdoelartillerie
samen met het 43 tankbataljon Huzaren van Sytzama en het 45 Pansterinfanteriebataljon.
Er wordt daar dus al jarenlang door de luchtdoelartillerie vanaf vaste posities en door de tankdivisies vanuit variabele
hoeken geschoten naar doelen bij zogenaamde knikkerpotten in de omgeving waarvan het dan ook letterlijk bezaaid
ligt met niet ontplofte munitie.
Maar wij waren niet op zoek naar souvenirs of oud ijzer en solliciteerden er evenmin naar om kanonnenvlees te
worden. Daarvoor viel op nieuwjaarsdag ook niet te vrezen! Onze interesse was gericht op de mogelijke
aanwezigheid van voerplaatsen en afschotkansels voor de grofwild-hobbyjacht, die er in ruime mate voorhanden
bleken te zijn.
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Afbeelding 40 a-e: Er staat wel in koeienletters “Schietterrein Levensgevaarlijk” maar bijna een miljoen
medelanders hebben geen benul wat dat kan betekenen. Een afrastering van twee gladde draadjes houdt
ook buitenlandse paddenstoelzoekers of bosbesplukkers niet buiten. Wij wisten wat ons te wachten stond,
maar moesten toch even slikken!
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De wachtcommandant die we spraken legde uit, dat Defensie de terreinen in bruikleen heeft van de Dienst der
Domeinen en dat deze dienst ook het overige gebruik regelt. Er zit dus in Zwolle een ambtenaar die
staatsnatuurgronden aan hobbyjagers verpacht zonder dat daarop enig toezicht wordt gehouden.
Want Domeinen is een depot-dienst die geen terreintoezicht en handhaving uitoefent, zo vernamen wij bij
telefonische navraag. Daarom kunnen leegstaande staatsgebouwen, voertuigen, kunstwerken en terreinen ook
jarenlang verpauperen en in waarde kelderen zonder dat er een ambtenaar wakker van ligt! Dat was vroeger in de
Sovjettijd normaal in Oost-Europa, maar in Nederland anno 2013 viel het ons ijskoud op de lever. Want het gaat om
honderden gebieden en enorme kapitalen.

Afbeelding 41 a-b: Schietkamp ’t Harde ofwel de Oldebroekseen Doornspijkse Heide wordt door Domeinen al tientallen jaren
zonder voorwaarden verpacht aan jachtcombinaties. Jagers
regelen met de wachtcommandant wanneer zij komen jagen.
Dat is nu al 10 jaar voornamelijk ’s nachts!
Verspreid in zowel de open als de beboste delen van dit immens uitgestrekte en weergaloos mooie heideterrein
vonden wij enkele tientallen hobbyjacht-schietopstellingen al dan niet voorzien van voerplaatsen.
Zelfs op Nieuwjaarsdag werden rond het middaguur deze voerplaatsen gecontroleerd en bijgevuld door een
jachtopziener die wij ook gezien meenden te hebben op het nabij gelegen landgoed Molecate. De vers door deze
koddebeier onder onze ogen uitgestrooide mais verkeerde in exact dezelfde ontkiemingsfase als de maiskorrels die
wij enkele dagen eerder langs de Keizersweg bij de A50 hadden getraceerd.
Maar aangifte daarvan bij Regiopolitie zowel als Groen Netwerk was volkomen kansloos, omdat daar alles wat tegen
jagers wordt ingediend meteen in de papiervernietiger verdwijnt. Of gewoon in de toiletpot!
Wij zagen er vanaf om de feitelijke knikkerpotten te bekijken, waar vorig jaar januari bij inzoomen op Google Earth
bleek dat er enorme hoeveelheden niet ontplofte granaten lagen. Die waren dus afgeschoten door Defensie en lagen
al jarenlang te roesten op terrein van Domeinen. Geen van beide partijen voelde zich kennelijk verplicht om al die
troep op te ruimen.
Maar edoch en zowaar: nadat dit alles in de eerste week van januari 2013 klip en klaar via de website
www.ganzenbeschermingnederland.nl in het dossier Veluwe naar buiten werd gebracht, hebben beide partijen
kennelijk erg veel overuren gedraaid.
Want bij Google-earth-controle van de knikkerpot langs de Looweg zojuist [04.10.2014, 01.30 u] blijkt dit mikpunt van
zware munitie er maagdelijk uit te zien met slechts een bescheiden aantal verse inslagen in het witte stuifzand. Dat
zag er 21 maanden geleden heel anders uit……..

DE NAAKTE WAARHEID OVER HET ZOGENAAMDE FAUNABEHEER

39

Task force jachtmisstanden / de Faunarecherche

Afbeelding 42/43: Miraculeus maar waar! In bovenstaande tekst (helaas zonder luchtfoto) kunt u nalezen
wat onze opdrachtgeefster in januari 2013 op haar site heeft gezet. Zo was het en niet anders.
Op de nieuwste Google Earth opname [43] ziet u een bijna maagdelijke knikkerpot zoals deze er waarschijnlijk in
tientallen jaren nooit eerder heeft uitgezien. Het demonteren van de enorme ravage moet de mineurs van de genie
veel bloed, zweet en tranen hebben gekost. Maar de vrachtwagens vol schroot hebben beslist ook een aardige
meevaller opgeleverd!
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HOOFDSTUK 5. PRIJSSCHIETEN OP DE KNJV. MOTTO: THE HUNT IS ON…….!

Afbeelding 44: Wie niet wil horen, zal moeten voelen. The hunt is on….!

5.1. WHAT’S IN A NAME?
Deze retorische vraag die ook Shakespeare zich heeft gesteld, loopt als een rode draad door de hele serie van tien
openbarende, ontboezemende maar bovenal beschamende pamfletten die, wij gedurende het voorjaar, de
zomermaanden en de vroege herfst van 2014 voor u hebben ontworpen en op waarheidsgetrouwe en gewetensvolle
wijze inhoud en vorm gaven.
Die inhoud wordt vooral op substantiële wijze overheerst door al wat de zich Koninklijk noemende Kikkerlandse
Jagers Vereniging zich aanmatigt tegenover de natuur en inheemse fauna, die een onvervreemdbaar eigendom
representeren van het totale Nederlandse volk.
Dit is niet slechts een boude uitspraak die alle rechtsgronden ontbeert, want op zulke monstra heeft de KNJV
namelijk het alleenvertoningsrecht verworven. En zij maken daar dan ook al decennialang te pas, maar in
overheersende mate te onpas, gebruik van.
Wij weten ons gesteund door de visie en inzichten van het Europese Hof van Justitie, dat in september 2013 een
arrest uitsprak, volgens welk de Natuur een Maatschappelijk Belang vertegenwoordigt.
Een maatschappij wordt in dit verband gevormd door alle inwoners van een bestuurlijke eenheid: in het algemeen
landen, staten of deelrepublieken. Maar evenzeer door de verenigde burgerij die samen een gemeenschappelijke
bestuurlijke eenheid vormen, zoals onze Europese Unie. In dát kader dient de uitspraak van het Hof dan ook te
worden ingevuld en gestalte gegeven.
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Omdat “Europa” wordt gevormd door een groot aantal autonome naties waarvan de burgerij onderlinge
samenwerking en verbondenheid essentieel acht voor een duurzame, productieve en leefbare toekomst, zijn
uitspraken als deze door ons hoogste gemeenschappelijke rechtscollege van groot belang om aan een aantal
schrijnende misstanden op structurele wijze een einde te kunnen maken. Eén daarvan is de volledig op hol geslagen
hobbyjacht!

Afbeelding 45 a-b: Dat het bij de jacht ook piano aan kan heeft men bij de KNJV nooit begrepen en altijd was
en blijft er de roep om méér, méer, méér!”. Daardoor is de hobbyjacht vanaf 2005 volledig op hol en over de
kop geslagen. Met had dus beter vooraf een cursus rodeorijden kunnen volgen!
Gelet op het nogal discutabele statuur van de inmiddels naar de Eeuwige Faunabeheervelden afgereisde jagende
prins der Nederlanden aan wie de KNJV zoveel onterechte opleuken te danken heeft, mag de volkomen
gerechtvaardigde vraag worden gesteld, welke waarde die vorstelijke K feitelijk nog helemaal representeert.
Bernhard was dermate triggerhappy en wapengeil dat hij desnoods op reeds gevelde dieren zou hebben geschoten.
En soort Rijkman Groenink met blauw bloed dus!

Afbeelding 46: Bernhard
der Nederlanden:
Vuurwapengeil en
triggerhappy!

Bij alle veren die men onafwendbaar op korte termijn zal moeten gaan laten, adviseren wij dus nu alvast om zich
ernstig te beraden over die rare en nu helemaal volkomen misplaatste K in de nieuwe naamgeving van ons aller
Jagers Vereniging. Een club die feitelijk al tien jaar geleden gewoon tot Nederlandse Faunabeheer Federatie NFF had
moeten worden omgedoopt. Maar ook dat is Oom Fred destijds kennelijk vergeten!
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5.2 WISE USE EN DE RENTE VAN ANDERMANS KAPITAAL
Exact hetzelfde geldt voor de manier waarop hobbyjagers zich nu al jarenlang verschuilen achter inhoudsloze fa aden
zoals het van de Britten overgenomen begrip ‘wise use’ en het uit Duitsland geïmporteerde oogstbeginsel.
Wat is er ‘wise’ aan om met semiautomatische hagelgeweren bij slaap- en dagrustplaatsen van ganzen en eenden en
doorgaans bij erbarmelijk slechte licht- en zichtomstandigheden de beest uit te hangen tegenover dieren waarvan
men absoluut geen benul heeft van de populatiedynamica ofwel de verhouding tussen aanwas en sterfte.
Altijd en overal gaat het jagers om “meer, meer, meer.” Die drang is sterker dan het gezonde verstand, voor zover
aanwezig bij lieden die voor de lege lol huishouden in gemeenschaps-schatkamers. “Wise use” is daarbij een
volkomen loos begrip, waarvan men zelfs de uitleg niet kan formuleren.

Afbeelding 47 a-b: Wise use in de praktijk. Wij haalden in enkele weken tijd meer dan 50 aangeschoten kol-,
riet- en brandganzen uit het jachtgebied van het hoofdbestuur van de KNJV in de Noordoostpolder. Hoezo
Koninklijk? Misdadigers zijn het. Allemaal!
Wij hebben in deel 6 van deze serie al een boekdeel opgeslagen over de misdragingen van de KNJV-bonzen in de
Ooijpolder, bij de Bijland en in de Noordoostpolder en kunnen daar moeiteloos nog tientallen gebieden aan
toevoegen. Want vanaf de Dollard tot aan het Zwin en vanuit de Meinweg tot in de Kennemerduinen wordt door
zulke ‘heren’ huisgehouden.
Spreekt men hen daarop aan en vergeten zij de wise use leugen, dan komt steevast het oogsten van de rente op de
proppen. Vooral de talloze bankiers en monetaire handelaren zijn in jagersland en gekleed als Pinoccio compleet het
rechte bancaire pad bijster geraakt.
Het doet dan volkomen achterlijk aan, om de CEO van een groot bankconcern te horen bazelen over het binnenhalen
van rente van een kapitaal dat hem en de zijnen helemaal niet toebehoort.
In onze perceptie is men dan namelijk bezig me ordinaire roof, omdat men zich andermans/-vrouws interest toeeigent. Maar in de bancaire wereld is het verschil tussen mijn en dein afgelopen halve eeuw toch al volkomen
ondergeschikt gemaakt aan inhalig eigenbelang!
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Afbeelding 48: “Oogsten van de rente!” De
jagerswereld heeft er de mond van vol, maar
het kapitaal waarvan men oogst is
gemeenschapsbezit. Hoe noemen we zoiets
ook alweer?
Om wellicht nog met enig recht van spreken de woorden “oogsten” en “rente“ te kunnen gebruiken zouden jagers
dag en nacht en jaarrond voor “hun” standwild in “hun” jachtrevier in de benen moeten zijn en continu achter of voor
cyclomaaiers, maaidorsers, klepelmaaiers etc. behoren te rennen. Nog geen krappe twee procent van al die knallers
doet zoiets!
Wél gaat ruim 90% van alle Nederlandse ‘faunabeheerders’ meermalen per jaar op jachtreis naar het buitenland.
Want het rondom eigen huis en haard nagenoeg dag en nacht mogen huishouden in populaties eenden, ganzen,
zwanen, koeten, duiven, kraaien, eksters, gaaien, kauwen, konijnen, vossen en talloze andere dieren geeft deze
moordbrigaden nog steeds geen voldoening.
Tijdens die buitenlandse uitstapjes oogst men opnieuw rente van andermans kapitaal. Niet zelden betreft het dan
trekkende diersoorten waarvoor in VN-verband bindende afspraken zijn gemaakt en afschot helemaal niet meer
plaats zou behoren te vinden. Maar al teveel landen- waaronder Nederland – kennen bestuurders voor wie de hele
fauna feitelijk aan het braadspit moet.
Nederlandse faunabeheerders zouden geen Nederlandse faunabeheerders zijn als zij al die conventies en verdagen
niet botweg aan hun laars lapten of zelfs stoïcijns ontkenden. ZIJ bezitten immers een PBNA diploma en DUS zijn zij
vakbekwamer dan al die biologen en ecologen met hun beschermingsmaatregelen en afschotbeperkingen. De
hagelspuit er op, dát is pas goed. Voor de dieren, voor onszelf en voor economie!
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Afbeelding 49 a/b: Jagers tonen hun ware aard
vooral ook bij de eendenjacht waarbij zij, doorgaans
met semiautomatische hagelgeweren, tot in de
volslagen duisternis op alles schieten wat er als een
eend uitziet. Belt u de politie, dan stuurt men een
groene boa die alles afdekt en desnoods ongevraagd
leugens verteld aan de lokale pers.
Want naarmate ons lands almaar overbevolkter raakt en de natuur en fauna letterlijk overal in de verdrukking zijn
gekomen, waagt men het bij de KNJV om schaamteloze reclame te maken voor het vermarkten en consumeren van
Nederlands wild en gevogelte.
Oké dan 17 miljoen Nederlanders. Gaat u er eens lekker voor zitten met een glaasje KNJV Vinaigre Suprieure. Want
als we AL het in ons land voorradige wild en gevogelte op tableau brengen, toebereiden en consumeren, dan loopt
meer dan de helft van de tafelgasten na het dessert in de gestrekte looppas naar een frituur of Mac Donalds. Om de
honger te stillen!
De échte waarheid, die jagers altijd angstvallig geheim houden, is namelijk dat vrijwel al het wild dat in ons land via
groothandel en handelspoelierbedrijven wordt aangeboden, afkomstig is van grootschalige wildkwekerijen in het
buitenland. Daar zijn er heel wat bij waar hobbyjagers tegen niet te zuinige betaling vanuit wildkansels die
handmakke dieren het genadeschot mogen geven.
Zo eet de Nederlandse wildconsument dus niet alleen iets heel anders dan wat hij of zij méént te eten, maar draagt
door de aankoop van het wildbraad ook nog bij aan het almaar verder verworden van het hobbyjachtbedrijf. Eet u
dus smakelijk, maar onze meug is het niet!
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5.3. WEIDELIJKHEID: HET WOORD ALLEEN AL STINKT UREN IN DE WIND!
Al zolang als wij ons kunnen heugen verschuilen jagers zich bij hun moorddadige praktijken achter de schimmige en
volstrekt ondeugdelijke facade van weidelijkheid. Schimmig: want wat de ene jager weidelijk acht, blijkt de ander te
verwerpen, maar wat deze laatste verwerpelijk vindt wordt door anderen juist geestdriftig gepraktiseerd.
Zo vindt de KNJV het bijvoorbeeld weidelijk, om in een periode waarin door hoge zomerse temperaturen het gevaar
voor uitbraak van botulisme groot is “minstens tot het einde van deze week” de eendenjacht stil te leggen. Ter
verduidelijking: dit vond plaats in 1995, toen het jachtseizoen op de wilde eend op dinsdag werd geopend!

Afbeelding 50: Het door jagers grootschalig misbruikte begrip “weidelijkheid” is niet anders dan een rookgordijn, bedoeld om een volstrekt onacceptabel tijdverdrijf de schijn van fatsoen en beschaving te geven.
Wij zagen door de jaren heen KNJV bestuursleden de meest gruwelijke misdrijven tegen wet, fatsoen, wellevendheid
en beschaving plegen, zoals beschreven wordt in onze nota deel 6, maar ook elders ter sprake komt.
Ons staat daarbij toenmalig KNJV-secretaris Zweitse Lulof nog helder voor ogen, die tijdens een hazendrijfjacht in
december 1992 hazen die in doodsnood in de diepe Ruttense Tocht waren gesprongen en niet tegen de hoge
beschoeiing konden klimmen, met de kolf van het geweer dood mepte.
Zoiets is niet alleen de meest onweidelijke manier om een jachtbuit te bemachtigen, maar het getuigt bovenal van
een intens verdorven karakter. Een fatsoenlijk jager tilt zo’n drenkeling aan het nekvel uit het water, brengt het
achter de geweren en geeft het dier de vrijheid en het leven.
“Jagers”die een levend dier alleen beschouwen als lopend of vliegend wildbraad horen niet thuis in een zich
beschaafd wanend en overbevolkt land. Dit betreft het leeuwendeel (>90 %) van alle Nederlandse jagers. De Koning
incluis! Daarover later meer.
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Afbeelding 51: Polder Katwoude-oostzijde. Hoewel de hazenstand overal in ons land sinds de eeuwwisseling
gedecimeerd is, kent de schietgulzigheid bij drijfjachten geen grenzen. De graslanden worden tot 6 of 8x per
jaar gemaaid waardoor de jaarlijkse reproductie minimaal is. Maar de KNJV weigert een jachtstop te
overwegen! Hoezo: gewetensvol faunabeheer?
Zoals het de haas vergaat, zo staat ook op veel plaatsen in ons land de wilde eend ervoor. Eens een zeer talrijke
broedvogel, doortrekker en overwinteraar is de stand locaal zowel als landelijk zorgwekkend snel teruggelopen.
Massa’s nesten met eieren en kuikens en dikwijls de broedse eend erop, worden jaarlijks door cyclomaaiers
vernietigd. Daarnaast doen de overvloedig gesproeide landbouwgifstoffen hen allerminst goed. Zoals te voorzien was
en waarvoor al jarenlang wordt gewaarschuwd.
Maar vanaf 15 augustus gaat jaarlijks het complete jagerspotentieel van KNJV, NOJG en ongeorganiseerden los op de
weinige restpopulaties hazen en eenden die er nog in ons overgecultiveerde cultuurland weten te overleven.
De speciaal daarvoor door kortstondig Senaatsvoorzitter Fred de Graaf cum suis opgerichte Leerstoel Faunabeheer
staat er borg voor, dat er telkens weer een “wetenschappelijke” vrijbrief komt om in de Faunabeheerplannen ruime
afschotmogelijkheden voor haas en eend veilig te stellen. Z doet men dat bij de Koninklijke Jagers Vereniging!
Dat dit alles absoluut niets van doen heeft met iets wat ook maar in de verre einder verward zou kunnen worden met
weidelijkheid zoals normale, welopgevoede en beschaafde mensen die kennen, moge evident genoemd worden.
Met hun afstand doen van het Nederlanderschap in de nieuwe naamsaanduiding van dit ongeciviliseerde syndicaat,
mag iedere landgenoot dus terecht dolgelukkig zijn. Want ZIJ van de KNJV horen met hun leugens, verdraaide
waarheden, repeterende moordwapens en bestialiteiten tegen medeschepselen gelukkig niet bij ONS!
Dat is alvast een veelbelovend begin van een noodzakelijke en haastige aftocht!
Meester De Graaf wil u de weg wel wijzen!
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Afbeelding 52: “Zo jongens en meissie, ook
eindelijk afgeserveerd? Welkom in de club en
met wat goeie wil komen er straks nog een
gezellig staatsrechtelijk- en parlementair
onderzoek door een paar commissies met saaie
stropdassen en leuke dames en een proces met
omkoopbare ambtenaren en rechters. Dat heeft
ome Fred allemaal al voor jelui geritseld!”
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HOOFDSTUK 6. DE LANGE TENTAKELS VAN HET NEDERLANDS HOBBYJACHTSYNDICAAT
6.1 DRUKJACHT OP DE ONBEDORVEN KINDERZIEL
Het zal intussen niemand meer verbazen, dat de hobbyjacht zich als een venijnig kankergezwel heeft genesteld in alle
er toe doende geledingen van maatschappij en samenleving. Denkt u daarbij alstublieft niet slechts aan de financiële
instituties en de bestuurlijke- en justitiële machtsbolwerken waarover wij in de voorgaande hoofdstukken al opening
van zaken gaven.
De hedendaagse hobbyjacht is namelijk niets anders dan het met zwaar en uitermate geavanceerd wapengeweld
heersen over het leven van volkomen weerloze dieren. Hoewel men krampachtig moeite doet om deze daden van
intense lafheid te maskeren door zich bij de outfitter een stoer kostuum aan te meten, slaat de gemiddelde Nimrod
pas een deuk in een kuipje kwark of watergruwel, nadat dit minimaal drie uur op een hoog gesteld verwarmingselement heeft gelegen.
Van zulk volk was dus te verwachten dat men zich zou gaan vergrijpen aan onze kwetsbare en makkelijk te
indoctrineren schooljeugd. Helaas moeten wij thans voor de zoveelste maal vaststellen , dat dit al zo’n 10 jaar op
ruime schaal en vrijwel landsbreed plaatsvindt. ALLE appéls die wij en anderen daarover talloze malen hebben gericht
aan de politiek en het openbaar bestuur, zijn tot op heden onbeantwoord gebleven!
Dit is verregaand verontrustend en uitermate beschamend, want het tast de deugdelijkheid en deugdzaamheid van
het verplichte basisonderwijs tot in de kern aan. Volstrekte ondeskundigen op het vakmatige gebied van pedagogie
en waarachtig natuur- en faunabeheer stomen op deze wijze onze schooljeud klaar om zich t.z.t aan te melden als
jeugd- of aspirant lid van dit lustmoordsyndicaat. Kinderen verlaten het klaslokaal met stapels propagandamateriaal
waarover verontruste ouders dikwijls contact opnemen met ons en partnerorganisaties!
Let wel: we spreken hier over een jagersclub waarvan de directeur in februari 2014 door surveillerende agenten van
de nationale politie werd aangehouden wegens stroperijen en die daardoor zijn bestuurlijke biezen heeft moeten
pakken. In deze en voorgaande nota’s wordt uitvoerig bewijsmateriaal overlegd dat wetovertreding tot de vaste
mores van de KNJV behoort en dat dit al tientallen jaren het geval is!

Afbeelding 53: Educatie of strafbaar kindermisbruik? Terwijl
KNJV-directeur Boersma wordt betrapt op stroperij verschijnen
hobbyjagers voor schoolklassen om onze kwetsbare jeugd
indoctrinatief te misbruiken. Kinderen wordt hier voorgehouden
dat alle roofdieren schadelijk zijn voor een goede wildstand en
“kort gehouden” moeten worden. Wij willen dat justitie en
onderwijsinspectie hier keihard tegen optreden!
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6.2 VERDIENMODELLEN OF ALL ISSUES: GOEDKOPER WAS NIET MOGELIJK!
In een vertwijfelde poging om een totaal verpletteren onder de al wankelende Amersfoortse Kei nog een wijle uit te
stellen, liet men dezer dagen vanuit de N-loos geworden KJV burelen enkele benauwend zure natte winden richting
politiek, media en andere onnozele en goedgelovige slachtoffers.
Terwijl alom in ons land de schadeklachten vanwege de sinds seizoen 2005/06 volkomen uit de hand gelopen
populatiegroei van onze walgelijk overbejaagde ganzen, zwijnen en herten de pan uitrijzen, ieder schoolkind
vertwijfeld aan ouderen vraagt waarom je eerst dieren moet doodschieten om ze te kunnen beschermen en beheren
en supermarktketens worstelen met de vraag hoe het mogelijk is dat dezelfde jagers die zeggen onbeperkt Veluws
wildbraad te kunnen leveren, in Een Vandaag verschijnen met het droeve bericht dat het Veluwse wild door stroperij
nagenoeg exit is, komt het bestuur van de club waarvan onlangs de directeur op stroperij werd betrapt en moest
aftreden, met de mededeling dat ZIJ, HOBBYJAGERS, voor onze maatschappij en samenleving wel 13.000 fulltime
banen waard zijn. Vanwege al het belangrijke werk dat zij in stilte doen!

Afbeelding 54: Wellicht
verpletterde de befaamde
Amersfoortse Kei het
Nederlands karakter van wat
er nu nog van de jagersvereniging rest. Onder deze
kei schijnt ook het angstvallig
geheim gehouden ledenbestand van de KNJV
verborgen te zijn. Die zullen
het dus wel benauwd hebben!
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Het is natuurlijk te bizar voor woorden, dat een crimineel conglomeraat van hobbymatige dierenmoordenaars dat
dag na dag met hun onophoudelijke salvo’s de rust voor miljoenen Nederlanders naar de Gallemiezen jaagt en voor
nog veel meer landgenoten het bijtankend buitenzijn tot een kwelling maakt, de vermetele brutaliteit heeft om zich
te profileren als een genootschap met enig maatschappelijk nut of functie. En het vuige lef heeft om daar ook nog
zogenaamd kwantificerende verdienmodellen aan te koppelen.
Dé onbeschaamdheid!
Aan HEN danken we de OVERPOPULATIES van dieren die zij als afval behandelen en als Plaagdieren etiketteren. Door
HEN is de schade en overlast door natuurdieren sinds 2005/06 enorm toegenomen.
Dankzij HEN krijgt bijna niemand meer overdag herten, reeën of zwijnen te zien.
Door HEN is het totale natuurlijke functioneren van onze ecosystemen naar de knoppen gegaan
Dankzij HEN komen onze kinderen beladen met stickers en folders huilend thuis omdat ze leerden dat je dieren eerst
moet doodschieten om ze te kunnen beschermen.
Door HUN bestialiteiten krijgen WIJ gewonde ganzen die vroeger in drie dagen handmak waren, nu nog in geen twee
maanden mensvertrouwelijk!
Dankzij HEN wordt onze inheemse fauna vervolgd, afgeknald en opgevreten. Alsof er al niet meer dan genoeg
dierenleed is in dit naar dierenellende stinkend bio-industrieland.
Door hen zijn er inmiddels al honderdduizenden weerloos onschuldige ganzen vergast of respectloos afgeknald en
waren er bijna 1400 AWD damherten door immorele lustmoordenaars afgeslacht.
Daarom: KNJV, KJV of nog liever JV. WIJ zijn na een halve eeuw de kromme repeterende breuken vol jagersonzin en
leugenpraat meer dan zat.
En wij hopen dat alle Nederlandse Volksvertegenwoordigers dat langzaamaan ook zijn gaan inzien.
Daarom een goede en welgemeende raad.
Heft u zichzelf en uw armzalige achterban op, schaft u zich een camera aan en ga beschaafd van de natuur en fauna
genieten.
Wij garanderen u een kolossale beloning.
Want voor het eerst in uw leven zult u door passanten gegroet worden en medemensen recht in de ogen kunnen
kijken.
Gelooft u ons: dat geeft oneindig veel meer voldoening dan een prachtig dier het verderf in knallen en in armzalige
ledigheid het erbarmelijk gebeente afkluiven.
Wij hebben met u te doen!
Maar wij zullen niet rusten voor dat de jacht zelve op tableau ligt!
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6.3 EEN ONGELUKKIG SCHOT.
Voor eenieder die de feiten in deze reeks van tien onthullende-, ontnuchterende-, maar bovenal beschamende
documenten tot zich heeft genomen, zal het nauwelijks nog verbazing wekken dat de eretitel Koninklijk waarmee het
Nederlandse Jagers Conglomeraat zich nu al veel te lang een royaal statuur aanmeet, volstrekt misplaatst en feitelijk
onoorbaar is.
Dat onze troon gedurende de voorbije eeuwen meermalen werd ge- of misbruikt om daarmee het feitelijk barbaarse
en primitieve instinct b ven waarachtige beschaving te stellen, is weinig verheffend en heeft zeker de beide
voorlaatste vorstinnen in ernstige mate het levensgeluk ontnomen. Want met jagers valt feitelijk niet samen te leven,
tenzij men ook zelf aan zorgelijke stoornissen van psychopathisch egoïsme lijdt.
Hoewel de – helaas veel te vroeg overleden - echtgenoot ofwel het Prins Gemaal van onze laatste vorstin veel te
geciviliseerd was om dieren voor de lege lol te doden, heeft hij in een sporadisch geval gevolg gegeven aan het
verzoek deel te nemen aan een Koninklijke Hofjacht op Het Loo.
Daartoe werd Prins Claus op een ongelukkig moment door de jagermeester geposteerd op een pleistocene verhoging
in het Asselsche Veld onder Hoog Soeren, vanwaar hij ruim uitzicht had en verschoond bleef van natte voeten in de
overigens moerassige heide.
Tijdens die drijfjacht viel uitgerekend deze nobele en uitermate beschaafde prins het ongeluk ten deel, dat hij een uit
de heide opgestoten korhaan – het laatste nog levend exemplaar op de hele Veluwe - aanzag voor een fazant.
Wij volgden deze tragedie van een afstand en zagen bij De Brouwerij/Dassenberg aan de noordelijke rand van het
Asselsche Veld nog enige tijd twee verkommerende korhennen, die na verloop van tijd bleken te zijn verdwenen.
C’ est la vie, zou men geneigd zijn te denken of uit te spreken. Maar dit voorval vormde de aanzet tot
ontboezemingen en feiten die ons uiteindelijk weer naar diezelfde Brouwerij zouden terug voeren. Zei het in een
ander tijdsgewricht en onder gans andere omstandigheden.

Afbeelding 55 a/b: : Plaats Delict links achter bij de vliegden op de verhoging in de natte hei. Daar sneuvelde
de laatste Veluwse korhaan door hagelkorrels uit het geweer van Prins Claus!
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HOOFDSTUK 7 HOE KONINKLIJK IS EEN KONING DIE JAAGT?
Op een zondag in mei 2006 bezochten wij de expositie van schilderijen welke destijds werden vervaardigd door
Koningin Wilhelmina. Het was een zonnige voorjaarsdag en dus besloten wij een onaangekondigd ‘rondje
kroondomein te maken ’. Wij kenden er heg én steg zodat zelfs een achternamiddag zeker iets nuttigs, vruchtbaars of
consumptiefs kon opleveren.
Bijna op de kop af veertig jaar eerder bevond één van ons zich niet zo vér van het paleis, waar hij op uitnodiging van
hofjager J.F.Vogel als drijver deelnam aan een van de vele drijfjachten waarmee de Duitse prins zu Lippe Biesterfeld
zich onledig placht te houden.
Bijna voor zijn ogen was hij er getuige van, hoe de opperhoutvester van hare majesteit, Reinders, wilde aanleggen op
een forse keiler die uit de adelaarsvarens nabij het Aardhuis tevoorschijn stoof. De bebrilde en bijziende Reinders
droeg die dag en ook bij voorgaande drijfevenementen een jachtgroenkleurige parka met houtje touwtje sluiting.
Bij het schielijk aanleggen op de keiler bleef echter Reinders’ duim haken achter een lus van zijn houtjestouwtjesjas,
waardoor het schot voortijdig afging met een noodlottig resultaat. Recht in de vuurlijn maar zo’n 100 meter verderop
stond namelijk een van de jachtopzieners en onbedoeld plaatste de houtvester een meesterschot. Midden tussen de
ogen en kickdood. Uit piëteit met het Wiesselse slachtoffer laten we het hierbij.
Zo’n vuurdoop vergeet je als normaal en geestelijk gezond mens nooit. Maar desondanks slaagde de zwaar geestelijk
gemankeerde Bernhard er in om dit noodlottige ongeval volledig buiten de publiciteit te houden. Al wat daarover
veel later naar buiten kwam berust op falsificaties en onjuiste voorstelling van zaken.
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Afbeelding 56 a-c: Wij laten deze beelden graag voor zichzelf het ware verhaal over dit drama vertellen.
Ontworsteld aan deze pijnlijke herinnering door een kort bezoek aan Aardhuis en Hoge Duvel, belandden wij in de
namiddag aan de rand van de Gortelse Hei en het Greveld. Daar werd in het raster van de Spookkuil bij toeval een
goed verborgen gat ontdekt, dat alleen met geoefend oog vanaf de onverharde weg zichtbaar was.
Ongeveer een jaar later volgden wij op de A50 tussen Vaassen en Epe in de vroege ochtend een koelwagen van
Hanos, die als bestemming Niersen bleek te hebben. Daar woonde destijds een “oude kennis”, waarvan wij liever niet
zagen dat hem bekend werd dat ons zijn heimelijke betrekkingen met een wildgroothandel bekend waren.
Wat er daar op die vroege maandagochtend werd ingeladen, is ons zodoende onduidelijk gebleven, maar dat zullen
zeker geen kievitseieren, fazanten of konijnen zijn geweest. Gelet op het al vorderende voorjaarstijdstip en het
formaat van die auto lag grofwild meer voor de hand.
Omdat wij ons het nabijgelegen Spookkuilgat herinnerden besloten wij daar een kijkje te nemen, waarbij in het
gebied tot onze verrassing meerdere tomen nog zogende zwijnenbiggen werden aangetroffen waarvan de bagges
ontbraken. Bloed- en borstelsporen duidden erop, dat daar kort tevoren afschot had plaatsgevonden maar op de
harde en droge bosgrond waren helaas geen bruikbare afdrukken van bandensporen te zien.

Afbeelding 57 a/b: Dit was het eerste gat in het spookkuilraster dat wij in mei 2006 traceerden. Later bleken
er op meer plaatsen passage’s voor zwijnen gemaakt te zijn. Pas in oktober 2012 ontdekten wij op een
steenworp afstand van het gesaboteerde raster een ondergrondse schiethut met vorstelijke fa ade!
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Omdat ons bekend was, dat de kroonprins (ter herinnering: dit alles speelde zich af in 2006 en 2007) tot rond de
eeuwwisseling graag met zijn grootvader jaagde in en bij de Spookkuil, omdat al het Koninklijke wild daar tegen de
buitenrasters klem liep en makkelijk afschietbaar was, bekroop ons het onkiese gevoel dat het hier mogelijk geen
stroperij maar een vorm van ongebruikelijke en weinig gemanierde Hofjacht betrof.
Later dat jaar en in het seizoen 2007/08 troffen wij in de Spookkuil en langs de rasters van het aangrenzende
Vierhouterbos circa 7 verweesde biggentomen aan in verschillende leeftijdsklassen. Via fora in AGD en de Boerderij
achterhaalden we – zei het uit anonieme bronnen- meer informatie over zowel het nachtelijke afschot van zogende
bagges als van hele tomen biggen. Meerdere van die sporen leidden naar Niersen!

Afbeelding 58 a-c: Wij vermoeden in de Spookkuil nachtelijke rausjacht waarbij het wild in hun dekking wordt
opgespoord en beschoten. Daarbij stuiven de biggen uiteen en zijn met kogelbuksen niet meer af te schieten.
Dat gebeurd dan bij daglicht en KNJV-jagers van wildbeheereenheden pochen op het Internet dan over het
aantal biggen dat men in één schot doodde. Ook dat is een inktzwarte kant van die club!
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U kent ons inmiddels en weet dat wij nooit over één nacht ijs gaan. Daarom besloten we om een tweede check uit te
voeren in een ander favoriet jachtveld van onze kroonprins. Dit onaangekondigde bezoek vond plaats in maart 2013,
aan de vooravond van de Koninklijke inhuldiging.
Wij kennen het Asselsche Veld al sinds het begin van de jaren ’60, toen wij er in vroege lenteochtenden bolderende
korhoenders en –hanen observeerden op graslandjes van de paters van Don Bosco. Sindsdien is dit heideveld
weliswaar vergrast, maar overigens verrassend open en herkenbaar gebleven.
Zodoende werden er zonder veel moeite in korte tijd een zestal verdekte jachtopstellingen getraceerd waarin de
kwistige hand van een steenrijke troonopvolger te herkennen was. Want wij troffen niet alleen kadavers van
afgeschoten zwijnen aan, maar ook apparatuur die normale stervelingen zeker niet in weer en wind zouden
achterlaten. En vooral veel zwerfvuil……….!
Bij een ondergrondse afschothut aan de rand van de heide nabij De Brouwerij vonden wij de kadavers van een
zogende bagge met big. Enkele honderden meters verderop zocht een verweesd biggetje naar zijn familie.
Ondergrondse hut en verweesde biggen? Waar hadden we dat vaker gezien?
Vanaf dat moment is ieder grein van respect voor onze nieuwe koning bij ons ver te zoeken.
Hij heeft nog erg véél te leren!
Hiermee is wat ons betreft het antwoord wel gegeven en meteen gevisualiseerd. Een jagende koning van Oranje is
geen spat beter dan een jagende West-Duitse prins, die weer geen zier beter was dan zijn jagende Mecklenburgse
schoonvader. Gezamenlijk onderscheidden zij zich alleen maar van het jagende voetvolk doordat er een AA-kenteken
op hun koets respectievelijk Jeep of SUV is respectievelijkof was bevestigd.
Verder blijft het koninklijk lood (thans staalhagel) om oud schroot (vnl. Heinekenblik)!
Wat ons betreft zit die K van de NJV voorlopig dus (nog) wel snor.
Want vuil gaat immers altijd aan de bezem vooruit!
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Afbeelding 59 a-d: Onze koning maakt er een potje van. Overal slingeren Heineken blikjes en heupflacons in de hei
en achter de vergeten camouflagenetten waarin herten, reeën en moeflons met het gewei verstrikt kunnen raken,
ligt kostbare apparatuur en boudoir-roze zitmeubilair weg te roesten.
Men denkt ten paleize duidelijk nérgens over na!
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Voorjaar 2013, Asselsche Veld bij de Brouwerij
Met de groeten van uw jagende koning!
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HOOFDSTUK 8 . METEN IS WETEN
Er is in deze serie openbarende nota’s over de tot megalomane omvang uitgeroeide misstanden in de Nederlandse
hobbyjacht al erg veel geschreven over aantallen: zowel als het de omvang van levende dierpopulaties, afschotcijfers
of de afstotelijke vergassingsmoorden van onze bij wet beschermde wilde ganzen betrof, wanneer het om fluctuaties
in de omvang van die populaties ging.
Ook kwamen er met regelmaat oppervlaktematen en inwonersaantallen ter sprake. Bijvoorbeeld over de circa 17
miljoen landgenoten waarmee wij ons amper 34.000 vierkante kilometers krappe grondgebied moeten delen. En dat
het daarom wonderbaarlijk is dat er op deze overbevolkte postzegel nog zoveel natuur en dierenleven resteert.
Wij kunnen het niet dikwijls genoeg herhalen: de Nederlandse natuur – of beter, wat de agromoloch en de
urbanisatie daarvan over hebben gelaten - is in talloze opzichten uniek in de wereld. Vrijwel nergens op aarde komt
een zo grote verscheidenheid aan hogere levensvormen voor op een zo beperkte oppervlakte. Die zouden
gekoesterd, behoed en beschermd dienen te worden.
Maar sinds een twaalftal jaren is het lot van onze natuur en van al wat daarin (nog) leeft in handel gevallen van
discutabele krachten binnen politiek en openbaar bestuur. Krachten die op louche wijze samenspannen en die het
gemunt hebben op de minder dan 15% van ons grondoppervlak dat als “natuurgebied” omschreven kan worden.
15% dus van de eerder genoemde 34.000 vierkante kilometers waarop 17.000.000 mensen moeten leven, werken en
zich ontspannen. Mensen, die deze publieke ruimte moeten delen met de eerdergenoemde grote verscheidenheid
aan hogere levensvormen. Dat is krap. Erg krap! Maar in vreedzame co-existentie ging dat eeuwenlang goed. Tot de
komst van de vier kabinetten Balkenende en dat ene schandkabinet Rutte!
Toen wisten namelijk een handvol volksvertegenwoordigers en één minister, die samen met hun drie politieke
conglomeraten amper de helft van het aantal parlementaire zetels representeerden, onze kostbare natuur en fauna
te schand te maken en het volk daartegen op te hitsen. Door foutieve voorstelling van zaken te geven en leugenpraat
te verkopen.
Zij slaagden er in, om een electoraal beschouwd futiele groepering hobbymatige dierenbeulen en lustmoordenaars
carte blanche te geven om naar eigen meug en goeddunken huis te houden in de biologische schatkamer die
eigendom is van die 17.000.000 landgenoten
Hun namen doen er nu niet toe, maar zij konden deze brute roofmoord op ons aller natuur plegen dankzij drie
politieke partijen: CDA, VVD en LPF! Deze groeperingen bevoordeelden daarmee naar eigen zeggen zo’n 25.000
jachtaktehouders en zij handelden min of meer in opdracht van twee boerenbelangenverenigingen: LTO/ZLTO . Die
organisaties traden op namens een kleine 40.000 grondgebonden bedrijven.
Wij bevroeden dat u nu aan het rekenen bent geslagen en willen daarom maar meteen aan de noodrem trekken.
Want waar de getallen 15% natuur, 34.000km2 grondoppervlak en 17 miljoen inwoners redelijk waarheidsconform
zijn, valt er aan gene zijde van de demarcatielijn wel wat aan- en op te merken.
Dat gaan we niet doen, want onder die 40.000 grondgebonden boeren bevinden zich talloze bouwblokken met
stallen die een geheel vormen met percelen van 2 tot 5 hectare om er de mest op uit te rijden. Zo zijn die bedrijven
althans ten tijde van de kabinetten Lubbers (ook CDA) tot stand gekomen.
Beschouwen we dus deze bedrijven als niet grondgebonden dan vallen er minimaal zo’n 5000 van genoemde 40.000
af. Wij memoren dit om aan te geven welk een belachelijk minuscuul aantal boeren ervoor verantwoordelijk is dat de
natuur en fauna van 17 miljoen Nederlanders de verdomhoek werd ingeramd. Stel dat aantal maar op 35.000: het
inwonertal dus van een kleine plattelandsgemeente.
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Wij herinneren ons nog goed, dat in de jaren ’70 de KNJV schermde met ledenaantallen die fluctueerden tussen
30.000 en 35.000, die ons altijd als ongeloofwaardig hoog voorkwamen. Ten tijde van de eerste ganzenoorlog in 1984
noemde Teun Jurgens het aantal van 32.000, Bij de tweede ganzenoorlog in de winter van 1993/94 was er sprake van
25.000 leden.
Zoals u zelf kunt verifiëren op pagina 47 was er in 1995 sprake van 23.000 leden, wat het grote succes van beide door
ons gewonnen ganzenschermutselingen kwantitatieve body geeft. Onlangs noemde de jagersvereniging zelf een
nieuw getal van 21.000 en verbond daaraan de bewering dat er een gestage toeloop zou zijn van jonge leden.
Vergeet het maar! Al jarenlang is er juist een sterke leegloop bij de KNJV, omdat veel oude nimrods via Magere Hein
naar de Eeuwige Rausvelden worden verbannen. Jonge toeloop is er nauwelijks en dan nog vooral vanuit
yuppenbolwerken in de Randstad. Maar wat zegt 45% toename in Amsterdam als men niet weet wat n is? Juist: geen
sikkepit.
Omdat wij weten dat het blad De Nederlandse Jager door alle leden wordt gelezen en ons bekend is dat de oplage
van dat blad 15.000 exemplaren is, sluiten wij niet uit dat het werkelijke aantal leden daar ruim beneden ligt. Zélf
zullen zij alles tegen spreken, maar wie gelooft er nu nog notoire ladelichters?
U bent er in deze serie al vele malen getuige van geweest hoe jagers sjoemelen en rotzooien met cijfers. Wat men
structureel doet bij reeën- , herten- , zwijnen- , ganzen- en alle andere tellingen, i.c. alles met een factor 3
overdrijven, zal dus mogelijk ook bij de opgave van het aantal leden het geval zijn.
Dan heeft men ieder kwartaal heel wat bedrukt papier te recyclen!
Maar dat is niet onze zorg!

ONS ADVIES:

KNJV? WEG ERMEE!
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