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       In een overbevolkt land  



Waarom deze nota? 

In de Quick Scan “Roeken rond de Lingemonding” en 

ook elders in onze geschriften legden we uit, dat de 

natuur- en faunabescherming in ons land hun basis 

vinden in de onverzettelijke activiteiten van een 

kleine groep beschaafde burgers, die rond de wisseling 

van de 19e naar de 20e eeuw de noodzaak inzagen voor 

een stringente bescherming van onze flora en fauna en 

de veelal nog half natuurlijke landschappen waarin 

deze leefden. 

Pas in 1928 onderkende de Nederlandse regering de 

enorme waarde die het vaderlandse natuurschoon 

representeerde voor toenmalige en toekomstige 

generaties en het grote belang om die waarden in stand 

te houden en zo mogelijk zelfs nog te verbeteren. 

Daartoe vormde zij haar dienst Staatsbosbeheer die in 

1899 was ingesteld met het doel om woeste gronden door 

middel van bebossing vast te leggen en productief te 

maken, om tot een natuur aankopende organisatie die 



het beheer kreeg over alle terreinen die met 

gemeenschapsmiddelen werden veiliggesteld voor verval 

en verloedering en die zo een almaar in waarde 

toenemend gemeenschappelijk kapitaal vormden, dat 

eigendom was en bleef van de gehele Nederlandse 

samenleving.  

Naast de in 1905 opgerichte Vereniging tot Behoud van 

Natuurmonumenten en de later ontstane provinciale 

Landschappen die door henzelf aangekochte of uit 

legaten verkregen terreinen onder beheer hadden, kreeg 

Staatsbosbeheer zodoende het staatsrechtelijke 

eigendomsrecht over het leeuwendeel van de 

Nederlandse natuurgebieden, die in omvang uiteen 

liepen van enkele roeden tot vele honderden en zelfs 

duizenden hectaren.  

Dat was geen luxe, want het bevolkingscijfer groeide 

gestaag en naarmate de conjunctuur steeg en de 

verschijnselen vrije tijd en recreatie hun intrede deden 

en gemeengoed werden, nam de behoefte aan rust en 

ruimte almaar toe. 



Het getuigde dus van een bewonderenswaardige visie 

dat in 1928 het Kabinet De Geer samen met de genoemde 

omvorming van Staatsbosbeheer, tevens de 

Natuurbeschermingswet ontwierp en in werking 

stelde!  

Dankzij dit wettelijke vehikel kon tijdens de 

crisisjaren worden voorkomen, dat particuliere 

ontginningsmaatschappijen zoals de Groninger 

Ontginnings Maatschappij en de Heidemaatschappij 

samen met turfexploitanten zoals gebroeders Van de 

Griendt alle hoogvenen tot op het laatste turfje hebben 

weggegraven, zodat wij heden ten dage nog altijd een 

Groote Peel, Mariapeel, Korenburgerveen, Haaksberger 

Veen, Engbertsdijksvenen, Bargerveen en Fochtelooër 

Veen bezitten als substantiële relicten van 

landschappen die destijds eindeloos oogden. 

Soortgelijke aankoopactiviteiten van Staatsbosbeheer 

zorgden ervoor, dat ook op de hoge zandgronden van de 

Hondsrug, de Sallandse heuvelrug, de Veluwe, de 

Utrechtse Heuvelrug en op tal van plaatsen in 



Brabant en Limburg omvangrijke natuurgebieden 

behouden zijn gebleven en hetzelfde geldt voor de 

laagveengebieden van de Randstad en van Friesland / 

Overijssel, de uiterwaarden en beekdalen van grote en 

kleinere rivieren, onze duin-, kwelder- en 

waddengebieden, de estuaria en de drooggemaakte delen 

van de Zuiderzee.  

Dit alles kwam dus voort uit de activiteiten van 

visionaire burgers en groeide uit tot een 

natuurwetenschappelijk-, aardwetenschappelijk- en 

maatschappelijk kapitaal dat – het zei nogmaals 

gezegd – eigendom is van alle Nederlanders. 

De vermetele vuillakkerijen die recentelijk door de 

subversieve politieke genootschappen CDA en VVD zijn 

begaan tegen ons gemeenschappelijk bezit, door 

Staatsbosbeheer bestuurlijk en Natuurmonumenten 

/de Landschappen middels subsidiestop-wurging te 

knevelen en te dwingen tot zaken die slechts 

hobbyjagers, houthandelaren, grondspeculanten en 

andere uitbeners dienen en die zijn ingefluisterd door 



het al even subversieve Agro- en VNO-syndicaat, 

vormen dan ook een absoluut dieptepunt in de 

civilisatie van ons land. 

Henk Bleker was het confessionele secreet dat in 2011 

aan Staasbosbeheer opdracht gaf om beheerobjecten in 

de uitverkoop te doen en die lijn blijkt na de 

decentralisatie van het landelijk bestuur 

doorgetrokken te zijn naar provincies en gemeenten. 

Maar overheidsdiensten kúnnen geen onroerende 

bezittingen hebben en al wat onder hun beheer valt is 

links of rechtsom eigendom van de hele samenleving, 

die immers ooit het geld bijeen bracht om die 

bezittingen te verwerven.  

In het geval waarin het natuurterreinen betreft die 

ooit met gemeenschapskapitaal zijn aangekocht in 

een tijd waarin ons land veel minder geürbaniseerd was 

dan thans het geval is – zoals bijvoorbeeld het 

Kraaiebos uit onze Quick Scan “Roeken rond de 

Lingemonding” – kán een overheid o.i. niet overgaan 

tot publieke verkoop en zou dergelijk bezit om niet 



overgedragen dienen te worden aan een ter plaatse 

actieve natuurbeherende instantie. 

Nu er een nieuw kabinet in aantocht lijkt te zijn zou 

het hele neoliberale wanbestuur dat er vanaf 2010 

louter op gericht is om de Nederlandse natuur almaar 

verder uit te benen en de verdomhoek in te rammen, 

eens grondig door een staatsrechtelijke trimkam 

getrokken moeten worden.  

Dan komen er vanzelf halsmisdaden aan het licht 

waardoor Rutte niet alleen zijn derde kabinet, maar 

ook zijn verdere politieke leven op zijn behaarde 

onderbuik kan schrijven.  

Want deze faliekruik was feitelijk al gebarsten toen 

hij in 2010 te water werd gelaten!  

   

   In zijn kuif gepikt!  
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VAN BESCHERMEN NAAR OOGSTEN  

    De opruimingsuitverkoop van onze natuur! 

                            1 Vorstelijke Uitwassen  

Het werd al eens eerder in onze referaten vastgesteld: nooit eerder 

kende ons land in goede noch slechte tijden een regering die 

consequent de oorlog verklaarde aan het natuur- en faunabeleid. 

Een beleid dat, het werd zojuist nog vermeld, zich sinds de wisseling 

van de 19e naar de 20e eeuw onverminderd in een opwaartse lijn heeft 

bewogen waarbij steeds weer bleek, dat de ingeslagen weg de juiste 

was en dat een rijk geschakeerde natuur en landschap met alle daarin 

aanwezige levensvormen van onbeschrijflijke waarde zijn voor het 

welbevinden en de productiviteit van de mens.  

Ook stelde wij vast, dat er in de voorbije honderd jaar nooit een 

kabinet is geweest dat werd geleid door liberalen en dat met de komst 

van het neoliberalisme zo’n 30 jaar geleden de afbraak is ingetreden 

van alles wat van waarde is om ons kleine en almaar dichter bevolkte 

land leefbaar te houden.  

Daarnaast werd ook de verderfelijke tweeslachtigheid van 

confessionelen over het voetlicht gehaald, wiens corebusiness het is 

om in daad exact het tegenovergestelde uit te vreten dan wat via 

wollig taalgebruik met de mond beleden wordt. 

“Huichelen”, noemt men zoiets volgens de Dikke Van Dale! 

Dat deze twee conglomeraten een vuile oorlog begonnen tegen de 

leefbaarheid van het land dat, door hun eigen toedoen almaar sterker 

het aanzien biedt van een walmend knooppunt voor veetransporten en 

containertrucs en een horizonbreed rangeerterrein voor olie- en 

stukgoederwagons, is natuurlijk geen nieuws. 



Want wie meer dan een halve eeuw na Rachel Carson’s Silent Spring 

en 45 jaar na het rapport van de Club van Rome nog altijd volhoudt 

dat er niets aan de hand is en dat we op de goede weg zijn, die zou 

feitelijk in een verzopen schacht van de verlaten Staatsmijn Hendrik 

afgezonken moeten worden. 

Wij noemen hier juist deze mijn, omdat Hendrik 

von Mecklenburg Schwerin (de grootvader van onze 

vorige koningin) er om bekend stond dat hij zich 

weinig gelegen liet liggen aan fatsoen en de 

schacht zich bevond in de Brunssumse wijk 

Rumpen: waar ieder het zijne van mag denken. 

Daarover spraken wij astraal met hem, toen we 

Hendrik in maart 2013 bij toeval tegen het lijf liepen op 

de Rauwen Heer in het Kroondomein Het Loo, maar erg 

veel viel er toen niet uit dat onderhoud op te maken, 

want hij kreeg de kaken niet van elkaar.  

Het zou goed geweest zijn voor volk en vaderland, als 

zijn thans in Delft verwijlende schoonzoon bij leven dit 

voorbeeld had gevolgd, want dan zou de nimrodpassie 

zich waarschijnlijk uitsluitend tot de rokkenjacht hebben 

beperkt.  

 Ondanks zijn wat bronstig voorkomen 

bleek Hendrik erg aimabel en duidde ons 

de fantastische productiecijfers van onze 

Staatsmijnen ten tijde van WO1 en de 

Recessie, waarbij wij de steenkolen, cokes 

en briketten voor kennisgeving aannamen, 

maar schrokken van de zwavelzure 

ammoniak, benzol en andere bijproducten. 



   

    

    

            

Omdat Hendrik, nét als bij leven, al sinds zijn plaatsing op de Rauwen 

Heer in 1963 geen blaas meer heeft en aldoor een plas moest plegen, 

namen wij beleefd afstand en bekeken aandachtig het knipsel dat 

achter het revér van zijn jachtgroene mantel verborgen bleek te zijn. 

Dat droeg hij altijd bij zich, zo vertelde hij 

binnensmonds, omdat het hem herinnert aan zijn 

afstandelijke schoonmoeder en zijn al even 

onaanraakbare echtgenote en meteen een levend 

bewijs vormt voor de gevaarlijke werk-

omstandigheden, die hem deden denken aan de 

bruinkoolgroeven in zijn geboortestreek. 

Het was een leerzame ontmoeting daar te midden van wroetende 

zwijnen en browsende herten, waarbij vooral de fantastische 

productiecijfers van onze Staatsmijnen duidelijk accentueren hoe 

waardevol het afbouwen van de steenkoolwinning is geweest voor de 

nationale volksgezondheid.  

Maar dit alles terzijde. 

Want koud een halfuur nadat we afscheid namen van 

Hendrik herondekten we een van de draagkisten 

waarin hij in de jaren ’20 en ’30 wilde zwijnen uit 

zijn Mecklenburgse jachtrevieren in de Koninklijke 

Houtvesterijen uitzette, nadat ze per trein van 

Schwerin naar Apeldoorn waren vervoerd.  

Datzelfde deed hij ook met edelherten, maar zó’n kist was onvindbaar.  



U begrijpt dat we in dit epos inhaken op het moment waarop de 

hobbyjacht in de lage landen zich “verbreedde” tot klinkklare 

faunavervalsing, waarbij wezensvreemde zwijnen en herten uit 

moerassige Pommerse habitats werden weggevangen om na een 

stressvolle treinreis (waarbij talloze dieren de geest gaven) te worden losgelaten 

in gortdroge biotopen op onze Vale Ouwe. 

Dit slechte voorbeeld vond gretig navolging bij Anton Kröller, een 

Rotterdams zakenman die samen met zijn schatrijke Duitse vrouw 

voor wat rotte appels en schiere eieren eigenaar werd van de 

onvruchtbare vlakten tussen Hoenderloo - Deelen – Schaarsbergen- 

Oud Reemst en Otterlo, er een raster omheen plaatste, een jachtslot 

bouwde en er de naam De Hooge Veluwe aan gaf.  

Anton voerde in 1928 een kudde Corsicaanse 

schapen in vanuit de Mediterranee en liet die 

los in zijn jachtrevier, want schapen schieten 

was ook toen al het summum voor 

gearriveerde kapitalisten. 

Vanzelfsprekend bleef Hendrik niet achter 

zodat ook in de Veluwse Kroondomeinen 

mediterrane rotswolruggen verschenen. 

Vooral de bokkenjacht schijnt daarbij favoriet te zijn geweest en dat 

culmineerde nadat Hendriks dochter een Duitse charlatan uit Gera 

huwde, die in zijn latere leven slachthuizen vol peperdure bokken zou 

gaan erledigen.  

Later leek Bernards’ schoonzoon Pieter deze edele sport 

vanaf de bok van het prinsesselijke koetsje vanuit Het 

Kleine Loo te gaan beoefenen, maar nadat Pieter tijdens 

zo’n fakevorstelijke mekkerdrift op de Uddelse Hei de 

loslopende Schapendoes van jachtopziener Pluim van de Hoge Duvel 

op de korrel had genomen en daarbij uitriep “vooruit met de geit”, 



maande zijn jonge echtgenote hem tot kalmte 

waarna hij tijdenlang alleen nog zogende bokjes 

schoot.  

Dat kwam, zo legde hij later uit, omdat hij als 

zuigeling spenen tekort was gekomen. (bron: RVD)  

Wij zuigen dit niet uit onze duimen, want waren er in die dagen 

getuige van hoe genoemde Dirk Pluim frontaal door het hoofd werd 

geschoten toen, tijdens een hofjacht, de duim van opperhoutvester 

Reinders bleef haken achter de lus van zijn houtjes touwtjes jas, 

waarna het schot uit zijn keilerbuks ongericht afging en Pluim op 

tableau bracht. 

Kickdood! 

En die Dietschen prins maar orakelen dat nichts passiert was en dat 

keinen wort darüber buiten de Koninklijke rasters mocht komen. 

Voornoemde RVD zal dit eeuwig blijven tegenspreken en op Pluims’ 

zerk prijkt een foute datum: maar de waarheid blijft fier overeind!  

Zoals u ziet gaan we met rasse schreden door de ontluisterende 

geschiedenis die van gewetensvol natuur- en faunabeheer via lompe 

faunavervalsing, collaboratie (bij Anton Kröller zaten hoge Duitse officieren 

jarenlang aan in de voor die tijd zeer luxueuze jachthut, waarin thans een halve meter water 

staat zoals wij zelf vaststelden) en intimidatie zelfs tot uitroeiing leidde. 

Want de eveneens Duitse prins Claus presteerde het 

immers om tijdens een hofjacht in het Asselsche 

Veld de laatste korhaan weg te schieten uit een 

koppel met naar eigen waarneming nog drie hennen.  

Bij een recent bezoek troffen we 

daar een verboden voerplaats aan 

maar daarmee zijn de uitgestorven korren echt niet 

meer terug te lokken!  



Op een flinke steenworp daar vandaan vonden we op 

dezelfde hei eigentijdse sporen van de hobbymatige 

hofjacht, die duidelijk niet bestemd waren voor 

onbevoegde ogen. 

Maanden na de traditionele herfstmassacres stonden en 

lagen daar een peperduur statief, een al even prijzige 

doch onbruikbaar geworden telelens en – zowaar - het 

zalmroze driepootje van Koningin Maxima!  

Onze koning maakte het nog bonter, want enkele dagen voor zijn 

kroning legden wij zijn vorstelijke weidelijkheid vast bij – hoe kan het 

ook anders – de Brouwerij nabij de Dassenberg. 

Daar lag niet alleen een afgeknalde big waarvan we even tevoren het 

verweesde zusje zagen, maar ook de bagge die 

kennelijk diende om vossen en raven voor de 

geweerloop te lokken. 

Dat leerde hij immers van opa!  

   



Dat brengt ons naar de meimaand van 2006, toen na een bezoek aan 

de expositie van kunstwerk van koningin Wilhelmina op het Loo 

louter bij toeval een gat werd gevonden in het raster van de Spookkuil 

bij de Gortelse Berg. 

Een inspectie in het najaar van 2007 leerde ons dat dit gat daar nog 

aanwezig was en dat er zich in de Spookkuil een groot aantal 

verweesde biggen bleek te bevinden die getuige hun formaat van 

minstens 5 of 6 verschillende bagges moesten zijn. 

 Omdat ons bekend was dat Willem Alexander in de Spookkuil 
(lievelingsgebied van zijn grootvader die er decennialang grote tableaus schoot omdat de 

dieren daar tussen de rasters van Gortelse Hei, Greveld en Vierhouter Bos zonder drijvers 

klemgezet kunnen worden) werd misvormd, was meteen duidelijk dat onze 

troonpretendent zich hier kennelijk te buiten was gegaan aan lafhartige 

vergrijpen tegenover weerloze dieren. 

Toch zou het tot in oktober 2012 duren alvorens wij er een 

ondergrondse jachthut met koninklijke façade ontdekten, die echter op 

dat moment al lange tijd in onbruik leek te zijn.  



 

 

 

 

 

 

Het gat in het raster bleek nog aanwezig te zijn en verderop werd 

ontdekt dat het gaas op meerdere plaatsen omlaag gedrukt was zodat 

daar een drukbelopen wildwissel had kunnen ontstaan. 

Dit leidde naar afschotmogelijkheden juist buiten het raster van de 

Koninklijke Houtvestrijen en op terrein van Het Geldersch Landschap 

en dit bracht ons op het spoor van een ander soort jagers. 

Het stropersgespuis! 

Het voert te ver om daarover in detail te treden maar er werden 

aanwijzingen verkregen dat een koelwagen van een horecagroothandel 

uit Apeldoorn regelmatig in vroege ochtenduren een bezoek bracht 

aan het buurtschap Niersen waar destijds een als subversief bekend 

staande uitbater van een omstreden “faunabeheer-bedrijf” bleek te 

wonen.  

Maar omdat wij geen fiscale recherche noch NVWA-ambtenaren zijn 

en het ons novosiberisch laat hoeveel wild er uit de Koninklijke 

Houtvesterijen gestroopt en clandestien verhandeld wordt, werd er van 

afgezien om dat spoor verder bloot te leggen. 

Wel bleek korte tijd later dat dezelfde koelwagen op de A50 rond 

datzelfde vroege tijdstip niet meer de afslag Emst volgde, maar naar 

het dorp Oene koerste. 

Dat bevestigde onze vermoedens!  



    De opruimingsuitverkoop van onze natuur  

 

             2. Immorele snoeshanen 

 Zoals we zagen houdt de hoge adel zich in ons land al een eeuw lang 

onledig met zaken die feitelijk op zeer gespannen voet staan met de 

weidelijkheidsbeginselen, waarvan naleving zéker bij die publieke 

blikvangers juist een vanzelfsprekendheid zou behoren te zijn.  

Het is wel zéker, dat vergrijpen als het importeren en uitzetten van 

viervoetig jachtwild op de wijze waarop dat sinds de jaren ’20 van de 

vorige eeuw plaatsvond, vóór de komst van Zwijnen Heintje niet werd 

gepraktiseerd en over het al dan niet uitzetten van gevogelte en klein 

wild staat ons geen historische informatie ter beschikking. 

Wél weten we dat de ethiek bij hofjachten 

vroeger aanzienlijk uit rees boven die van de 

twintigste en een en twintigste eeuw en dat 

Koning Willem 1 en zijn gevolg een op Oranje 

Nassau’s Oord aangeschoten plaatshert 

dagenlang volgden, totdat uiteindelijk bij 

Vierhouten het genadeschot kon worden gelost.  

Daaraan moesten wij besmuikt terugdenken bij het aanschouwen van 

het rijk geschakeerde toom verweesde biggen in de herfst van 2007 in 

de Spookkuil en herinnerden ons toen levendig de uitleg die Prins 

Bernard destijds gaf over de schadelijkheid van de vos. 

Bij die gelegenheid (waarover straks meer) vertelde hij, zélf gezien te 

hebben dat een vos zich tegoed deed aan een nog levende maar zwaar 

gewonde reebok, waarvan het interieur door een 

gapende buikwond naar buiten puilde. 



Wij kenden dat verhaal omdat we het in de jaren ’60 

optekenden uit de mond van oud hofjager Vogel, die 

er toen bij vertelde dat die ree bij nazoek na een 

drijfjacht door jachtopziener Veldkamp werd 

gevonden, tussen de adelaarsvaren bij het oude Aardhuis. 

De heer Vogel leerde ons, dat nut en schade in de natuur oneigenlijke 

begrippen zijn en dat vossen en kraaien opruimers zijn die de 

wildstand gezond en op peil houden en waarvan de populatieomvang 

gelijke tred houdt met het voedselaanbod.  

Ook wees hij op de 

dubbelhartigheid dat jagers en 

koddebeiers vossen en kraaien 

bestrijden, maar wél op 

ontweidingplaatsen interieurs 

achterlaten en vooral veel 

kleinwild en gevogelte 

aanschieten waardoor de dieren 

verzwakken en tot prooi gemaakt 

worden.  

Toen Bernard dan ook door Fred Hess in kroondomein De Horsten 

werd geportretteerd terwijl hij, zittend op een driepootskruk, 

handmakke fazanten die lopend een bospad werden op gedreven, aan 

het afknallen was, leek hij even verbaal aangeschoten te zijn.  

Maar alras verscheen hij op tv met het kulverhaal, dat hij voortaan 

alleen nog op hoog vliegende vogels zou schieten (nb: een hagelgeweer 

draagt trefzeker slechts 40 meter), in Afrika alleen op buffels (“omdat die er toch 

genoeg zijn”) en verder op de vos vanwege de eerder gememoreerde 

leugenanekdote.  

Korte tijd later zagen we hem alweer op de zwijnen- en hertenjacht!  



  

Over de dodelijke jachtongelukken op het Loo en in het Kroondomein 

Buren(Gld) en het bijna fatale jachtongeval in Polder Kroon en Zalm 

in Kroondomein de Biesbosch, is elders al voldoende gezegd.  

Vastgesteld kan wel nog 

worden, dat jachtongevallen 

zowel bij het vloeien van blauw 

als gewoon bloed nagenoeg 

altijd buiten de publiciteit 

blijven en dat zij ook binnen de 

van leugen en bedrog aan elkaar 

genaaide jachtwereld ijzig 

doodgezwegen worden. 

Ook wildaanrijdingen blijven doorgaans buiten de publiciteit, tenzij 

daarbij automobilisten sneuvelen en/of freelance journalisten de 

reguliere persmuskieten te snel af zijn en het nieuws meteen via een 

internetkrant naar buiten brengen.  

Hierdoor is er nooit een fatsoenlijke 

administratie bijgehouden van zowel 

jachtongevallen als wildaanrijdingen en 

daar vaart alleen de jagerswereld wél bij, 

terwijl de Nederlandse weggebruikers het 

nakijken hebben.  

Veel van die ongelukken vinden 

overigens plaats wanneer er in een 

gebied drijfjachten op hazen, fazanten 

of grofwild worden gehouden, maar 

voordat we nu afdwalen richten we 

eerst onze aandacht op de veroorzaker 

van alle ellende: hét jager! 



 

 

 

 

Daarvoor gaan we opnieuw terug in de tijd en memoreren de 

Amsterdamse uitgeverszoon J. Craandijk, die zich in de herfst van de 

oorlogswinter van 1944 onledig hield met het voor zijn botte lol 

afknallen van pleisterende Sushkins Ganzen en Dwergganzen op de 

Hongaarse Hortobágy poesta.  

 Na twee weken moorden schrijft hij: “ik heb ze weer nader leren kennen, 

de prachtige vogels, de sterke harde ganzen, de snelle vliegers, de goede 

waarnemers, wild dat zich kan weren!” 

Inmiddels zijn zowel de Sushkingans als de Dwerggans al ruim een 

halve eeuw uitermate zeldzaam geworden en is ook het aantal 

kolganzen dat in Hongarije pleistert geen schim meer van de 

zonsverduisterende scharen waarvan in die oorlogsjaren sprake was.  

Hoewel Craandijk en zijn moordende tijdgenoten er geen idee van 

hadden waar de broedplaatsen en overwinteringsgebieden van die 

vogels lagen en zij zelfs geen benul hadden van de werkelijke omvang 

van die populaties, schijft deze avifaunistische massamoordenaar: 

“Gedecimeerd?” 

“Ach, ik geloof dat de beste waarnemer geen vermindering zou kunnen 

vaststellen in de vele honderdduizenden, waarvan enkele duizenden door de 

jagers op de Hortobágy werden buitgemaakt. Mijn opinie is, dat de stand van 

trekwild als ganzen, eenden en snippen nooit met het geweer geschaad kan 

worden.”|  

 En deze primitieve romp op benen besluit zijn betoog aldus: ”Zij die 

geen waterwildjagers zijn zullen mij misschien een maniak noemen. Welnu, ik hoop het nog 

lang te blijven.”  



Craandijk was de zoon van een uitgever en hij bewoog zich duidelijk 

graag in kapitalistische kringen, die zelden uitmunten in intellect!  

Het geeft dus een kijkje in de hersenloze wereld van de toenmalige 

nouveaux riche, die op het moment waarop in zijn woonplaats huis 

aan huis razzia’s werden gehouden en medemensen naar 

Vernichtungslagers werden gesleept, zich amuseerde met de Duitse 

Graaf Von Waldeck, die het schandelijke feit vierde dat hij juist op dat 

moment zijn honderdduizendste gans op tableau bracht! 

Maniakken, inderdaad!  

Toen wij in 1971 op die plaats dierenarts, ornitholoog en jager Rado 

sprake vertelde hij ons: “es geht jedem jahr schlechter mit dem wildgänsen. 

Sushkingänsen gibt es überhaupt nicht mehr und im diesem saison hätte ich nur 

8 Zwergänsen erlegen können!” 

Daar hebben we maar geen commentaar op gegeven!  

Dichter bij huis beleefde in die tijd Teun 

Jurgens zijn bloederige gloriedagen en 

schnabbelde bij door onder het pseudoniem 

Amator de Derde geschriften te publiceren 

die pagina voor pagina getuigden van een 

intens zieke en totaal verkokerde geest en 

die niet zelden adviezen inhielden die 

regelrecht indruisten tegen het door hemzelf 

gepromote weidelijkheidbeginsel.   

Zoals het omhakken van laanbomen op zodanige wijze dat er 

doorvliegcorridors voor ganzen en andere vogels ontstonden, waarin 

dan jachthutten of schietschermen geplaats konden worden.  

Liefst op de rijksgrens achter zijn woonplaats Nijmegen, omdat de 

regering van Nordheim-Westfalen in 1972 de jacht op alle ganzen 

permanent gesloten had en aan die zijde van de grens nou juist het 

leeuwendeel van zijn jachtrevier lag.  



Inmiddels zit Amator Teun al jarenlang aan op de hoogzit van 

Arnold van der Wal, die als Cartouche ook de nodige hele 

leugens en halve waarheden over de hobbyjacht verspreidde 

en daarna eveneens naar de eeuwige afschotvelden verhuisde. 

Maar anders dan Cartouche, die een ware 

bedevaartsplaats heeft achtergelaten waar nog dag na 

dag opnieuw ouwe bokken geschoten en snode 

plannen uitgebroed worden (zoals het undercover onklaar 

maken van wildrasters met draadtangen) verwijld Teun tussen 

zes groen gebeitste peppelplanken op de Joodse 

begraafplaats Kwakkenberg, op hink stap sprong van 

de woning waarin hij zijn armzalig leven liet passeren.  

Hoewel er in zijn laatste levensdagen weinig meer te hinken, stappen 

en springen viel, zoals zijn zoon Frans ons per houtduif liet weten. 

 

  

 

Op de Heerlijkheid Horssen bevindt zich een eenvoudig aandenken 

aan de man die in 1984 bruut professor Wiggers, algemeen directeur 

van het RIN, belde en hem toesnauwde: “je mot wat doen aan die 

Spotvogel van je. En gauw!”  

Korte tijd later toonde Wiggers een brief waarin Jurgens helemaal uit 

zijn dak ging over de uit de klauwen lopende gewasschade en de 

urgentie van de jacht met als voorbeeld, dat boeren ‘s nachts hun 

akkers ploegden om te voorkomen dat “die rotmeeuwen alle 

regenwormen zouden opvreten!” 

“Nou Spotvogel”, zei Wiggers, “ik heb met je te doen”. 

En hij schudde het hoofd en bracht de wijsvinger tussen zijn slapen!  



         De opruimingsuitverkoop van onze natuur  

 

     

          3. Klopjacht op het Koninklijk Statuur  

 

In 1966 verscheen een speciaal ganzennummer van Het Vogeljaar 

waarin de toenmalige voorzitter van de Koninklijke Nederlandse 

Jagers Vereniging, de heer H.K.Michaëlis, een lans brak voor 

weidelijk gedrag van jagers tegenover bejaagbare ganzen. 

Daarbij wees hij er op, dat op veel plaatsen in ons toen nog 

grotendeels boerderijloze buitengebied jagers er toe overgingen om 

ganzen te bejagen vanuit auto’s die met lage snelheid over 

polderwegen reden.  

Michaëlis wond zich daar duidelijk over op en accentueerde, dat er 

voor ganzen in ons toen al royaal bevolkte en almaar drukker 

wordende land, weldra geen rust en ruimte meer zou zijn als ganzen 

voor iedere naderende of stoppende auto op de wieken moesten gaan 

om een hagelsalvo te ontlopen.  

Helaas overleed de heer Michaëlis korte tijd later aan een hartstilstand, 

merkwaardigerwijze op dezelfde zaterdag waarop de in Culemborg 

woonachtige secretaris van de KNJV, van Veen, tijdens de 

eendenjacht in Friesland overboord viel en verdronk.  

Datzelfde zagen we jaren later gebeuren met een van de vele jagende 

directeuren van Vogelbescherming, Adri de Gelder, die bij het 

gewapenderhand beschermen van witoogeenden in de Oekraïne in de 

plomp belandde en zich getuige een astrale memoryflits te laat 

herinnerende dat hij nooit had leren zwemmen. 



Achteraf bleek er op die plaats amper anderhalve meter water te staan! 

Echter: er zwommen futen dus het oogde er veel dieper.  

Bad luck in paradise, maar hierover staan wel vreemde onwaarheden 

op Wikipedia, al is gewapend verdrinken natuurlijk wel een nautische 

vorm van plotseling overlijden!  

In het kader van hedendaagse waarheidsvinding wordt dan ook 

overwogen om de betreffende Wiki-pagina aan te passen en het 

handgemeen tussen wijlen de G. en zijn functioneel ondergeschikte 

Ton van S. in de gangen te Driebergen niet onvermeld te laten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Want bij zaken de hobbyjacht betreffende is de balans tussen leugen 

en realiteit al decennialang zoek. 

Bij Vogelbescherming trouwens ook.  

Daarom zei hier geconstateerd, dat genoemd handgemeen niet in 

verband stond met het ontwerp van een nieuw broedblok voor 

winterkoninkjes of een goede afvloeiregeling voor Niko de Haan. 

Dat zijn namelijk trivia waar men zich volgens Fred Wouters nooit 

mee bezig houdt.  



Men vloeit daar gewoon af,…..of men verzuipt!  

Maar dit alles uiteraard terzijde. 

Na het synchrone verscheiden van de heer Michaelis en zijn 

rechterhand van Veen hadden we in het interbellum tot het aantreden 

van het al op voorhand ziekmakende tandem 

Gerard Alferink en Zweitse Lulof vooral contact 

met bestuurder jonkheer Bosch van Rosenthal 

en KNJVbioloog Sybren Siebenga, waarvan 

eerstgenoemde alle gemelde overtredingen 

grondig aanpakte en Sybenga nooit op enig 

handelen betrapt kon worden.  

In dat tijdgewricht veroorzaakten lokale patjepeeërs zoals 

eerdergenoemde Teun de Derde en zijn groen gerokte slippendragers 

de Eerste Ganzenoorlog, die zich “achter Nijmegen” afspeelde.  

Daaraan voorafgaand was er al in 1972 een conflict geweest bij 

recreatieterrein de Bijland onder Lobith, waarbij de zoon van de 

jachtpachter, Dietz uit Herwen en Aerdt, uw rapporteur met een 

doorgeladen jachtgeweer bedreigde onder het meermalen uitroepen 

van de welgemeende yell: “ik schiet je kapot!” 

En dát op de stoep van het politiebureau en onder toezicht van cineast 

Wolf Kielich en zijn NCRV cameraploeg!  

Dit alles gebeurde amper een week nadat wij op de zomerkade 

van de Bijland en om 7 uur des morgens op een stikdonkere 

winterdag niemand minder dan Frans van Gent, bij leven en 

volgens eigen zeggen burgemeester van Zevenaar, op stroperij 

betrapten. 

En hem er direct op wezen dat wij het niet apprecieerden om 

door een misdadiger uitgeveterd en beschimpt te worden!  



Enfin: de Eerste Ganzenoorlog begon dus feitelijk al in 1972 en 

eindigde in januari 1984 met een paginagroot artikel in het 22 

miljoenvoudig in Duitsland en elders verspreide Bild am Sonntag. 

Daar had het rapaille niet van retour! 

Voor de goede orde: alle hier tot dusver genoemde 

tegenpartijen maakten deel uit van de top van de 

Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging!  

Gelukkig voor hen onthielden andere regionale geweerdragende 

prominenten zoals jonkheer van Nispen tot Sevenaer, baron van 

Sytsama, jonker de Nerée tot Babberich en de heren Zadelhoff, zich 

van schunnigheden als wij hen aanspraken op onweidelijk handelen. 

“Ik hoor u niet” of “ik heb u niet verstaan” vonden wij niet 

erg genoeg om serieus te nemen, want dan herhaalden we ons 

gesproken woord gewoon op bataljonsterkte. 

Dat werkte altijd!  

Omdat na deze eerste zege het Koninklijke in de naam KNJV botweg 

gehandhaafd bleef kon een vervolg hierop niet uitblijven, want in een 

democratische rechtstaat gaat het niet aan dat een handvol (ca. 16.000) 

gewapende lustmoordenaars alle wetten van fatsoen en compassie met 

voeten treden en heen walsen over de belangen van een ecologisch en 

ethologisch verantwoord natuur- en faunabeheer. 

Het was dan ook nauwelijks een verassing toen in januari 1993 zowel 

inwoners van De Lemmer en Urk, boeren uit de Noordoostpolder en 

zelfs het Hoogheemraadschap hun beklag bij ons deden over ten 

hemel tergende misstanden met de ganzenjacht: speciaal bij de 

Lemsterhoek. 

 

 



Controle ter plaatse bracht aan het licht, dat er zich daar zowel 

buitendijks op het IJsselmeer, op het dijklichaam en op binnendijkse 

terreinen ongehoorde aantallen kol-, riet- en brandganzen met 

aanschotletsel bleken te bevinden, waarvan in korte tijd meer dan 

zestig dieren werden gepakt en overgebracht naar de eigen opvang.  

Voorts bleek al snel, dat het jachtrecht ter plaatse berustte bij het 

Hoofdbestuur van de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging, wat 

wij overigens al vermoedden, omdat in december 1992 aan de 

nabijgelegen Ruttense Tocht een weerzinwekkend hazenmassacre 

plaatsvond waarbij werd vastgesteld, dat KNJV-secretaris Zweitse 

Lulof met de kolf van het geweer hazen dood mepte die in angst het 

water in gevlucht waren.  

Uiteraard brachten wij dit alles onder de aandacht van de media en er 

volgden artikelen in de Zwolsche Courant en de NRC, een 

nieuwsuitzending op RTL4 en discussies op Tros radio, waarin 

KNJV-directeur Alferink het vuige lef had om te beweren, dat alles 

conform een ecologisch beheerplan verliep.  

Dat kan allemaal ongestraft in dit land!  

Maar er verbeterde NIETS en het zou allemaal nog veel erger worden. 



Want na twee paarse kabinetten trad in 2002, vrijwel gelijktijdig met 

het in werking treden van 

de fonkelnieuwe Flora en 

Faunawet die feitelijk de 

aanzet zou moeten zijn 

voor het volledig afbouwen 

van iedere vorm van 

hobbymatige dierenmoord 

in onze buitengebieden, 

een kabinet aan dat met een 

drekkraan rechtstreeks uit 

de krochten van de onderwereld opgetakeld leek te zijn.  

Met een naar muffe statenbijbelspreuken walmende 

minister-president, die heilig geloof hecht aan 

sprookjes en een landbouwchef die niet eens het eigen 

gebit op orde weet te houden en rond zijn 

Goudswaards erf al Gods hele schepping 

ondergeschikt maakte aan zijn eigen satanisch 

winstbejag en intense haat tegen alles wat leeft en niet 

productief uitgebuit kan worden, kon dat natuurlijk 

alleen maar op een ramp uitlopen. 

En aldus geschiedde in die dagen……! 

Met LPF ministers die elkaar de tent uit vochten, waarbij 

Herman Heinsbroek de boel ontvluchtte door zijn 

Bentley eens duchtig op de staart te trappen, want als 

baas van het Nederlandse wegennet mocht hij zelf 

immers de maximale snelheid op zijn actuele vierkante 

meters bepalen. 

Zo stond dat immers in het wetboek waarover hij iedere nacht 

dagdroomde!  



Enfin, ook het parlement werd een vergaarbak van maatschappelijk 

effluent, waar hooguit een kringloopbedrijf in Eerderachterveld nog 

iets bruikbaars uit had kunnen peuren. 

Zo was daar Annie Pierik, gehuwd met de 

vroeg dementerende en incoluierdragende 

varkensboer Jan Schreijer, die in haar nood 

langs stille Twentse landwegen flaneerde en 

daar werd opgepikt door Gert Jan Oplaat, een 

liberale hennenhouder die best weleens een 

kip met legnood wilde wippen.  

Boze tongen in de Hof van Twenthe 

beweren, dat Gert Jan er absoluut niets van 

bakte, zoals overigens van een liberale 

stoepkippenneuker te verwachten viel. En 

omdat men bij het CDA daar geen gat in 

ziet besloot Annie om hem fetisjistisch 

tussen haar ongewassen voeten aan zijn 

gerief te laten komen, waardoor hij falluseczeem heeft opgelopen.  

Maar dat uiteraard terzijde  

Want het gaat immers niemand iets aan, dat uit dit genoeglijk 

samenzijn (dat op de kop af acht minuten en twaalf seconden duurde, want boeren hebben 

altijd haast) een vaste date voortkwam, die echter een abrupt einde kreeg 

toen een buurman vroeg, wat Annie in hotpants met lieslaarzen aan te 

zoeken had in een perceel gortdroge rammenas.  

“Oh”, zei ze kordaat, “ik zocht mijn auto!” 

 

   

 



Later zou blijken dat ze nog veel méér 

zocht, want hoewel Oplaat zwolg in zijn 

eigen grootheidswaan, (zoals wij hem al 

ruim anderhalf decennium kennen) en bij 

ieder publiek optreden de meest flagrante onzin, gossip en 

schandelijke leugenpraat uitkraamt was Annie, in één van haar 

uitermate spaarzame onbewaakte momenten, eindelijk eens heel 

duidelijk over hetgeen Gert Jan wérkelijk in zijn mars heeft. 

 Kijk aan, dát is ten minste duidelijke gebarentaal en 

het verklaart meteen waarom er in Twenthe, de 

Achterhoek en in ieder geval in Saksische regionen 

zo krampachtig met valse schaamte wordt 

omgesprongen.  

Want niet alleen geeft Pierik hiermee de nietige 

lengte van Oplaats wormvormig aanhangsel weer, ze 

toont meteen haar betrokkenheid bij een nog veel 

groter gevaar dan het neoliberaal geworden onbenul: 

de New World Order. 

Dat is immers een cabal dat voornamelijk hersenloze 

zultkanissen rekruteert, omdat die lekker kneedbaar 

en volstrekt gewetenloos zijn!  

Nog even terugkomend op de vorige pagina moet worden opgemerkt, 

dat Schreijer met Brussels kapitaal uit de Brexit-pot, haar 

vervoermiddel heeft aangepast aan haar plattelandse bijverdiensten. 

Zo kan ze zonder verkeershinder te veroorzaken, wat maar onnodig 

gedoe zou geven, pardoes vanachter het stuur een korenveld, een 

hooigraskamp of desnoods (als het een vaste klant uit Markelo betreft) een 

perceel doperwtjes in wippen.  

Overigens: naar verluidt bevindt zich in de kofferbak tegenwoordig 

ook een waadbroek. Voor speciale wensen!  



Mocht u nu wellicht menen dat wij met voorgaande bloemlezing uit 

confessioneel-neoliberaal Tukkerland in een kroten bed terecht zijn 

gekomen dan helpen wij u gaarne uit de droom. 

Want door deze uitermate geheime informatie aan de openbaarheid 

prijs te geven hopen wij een doorbraak te forceren, die niet alleen ons 

Parlement en de nieuwe regering (zo die er dit jaar überhaupt komt) er 

toe aan zal zetten om eindelijk via de HANDELINGEN DER TWEEDE 

KAMER DER STATEN GENERAAL OVER DE PARLEMENAIRE 

JAREN WAARIN DE BALKENDEJUNTA’S REGEERDEN, minutieus 

alle valselijke aantijgingen, leugens, fantasieën, verdraaide feiten en 

verzwegen waarheden die door dit criminele duo samen met hun 

trawanten Aptroot, Ormel en Van den Brink werden begaan, aan het 

staatsrechtelijke daglicht te brengen. 

Want de hemeltergende goorlapperijen die CDA en VVD in die jaren 

tegen de Nederlandse natuur en fauna en daarmee tegen het 

onvervreemdbare bezit van 17 miljoen Nederlanders begingen, zijn 

nog wel van een wat andere orde dan het al dan niet gratis pijpen of 

fetisjistisch bijstaan van klein geschapen grootheidsdenkers! 

Dus komaan Tukkerse Babykomkommer en Snollebol en haal je recht, 

dan zorgen wij ervoor dat alle staatsrechtelijke misdrijven die een 

decennium geleden tegen onze natuur en fauna werden begaan, 

eindelijk minutieus zullen worden uitgevlooid en berecht. 



Want gore, vuige en laag bij de grondse leugens worden nóóit 

waarheden en wetmanipulatie, misleiding van het parlement en 

valsheid in geschrifte verjaren niet al na enkele kabinetsperioden.           

Zelfs niet onder neoliberale- en confessionele dictatuur!  

 

Ter geruststelling: in het kader van dit referaat zou eigenlijk de partner 

in crime Wien van den Brink niet moge ontbreken, maar die vertoefd 

al sinds de ijskoude januarimaand van 2010 op een diepte van zes voet 

onder het nog veel killere maaiveld van de Puttense dodenakker. 

Naar verluid wentelt de vroegere webmaster van de site “De Bascule” 

zich daar al jarenlang in spiralen van spijt en berouw, vanwege zijn 

zondige en leugenachtige leven. 

Dat mag van ons eeuwig zo blijven!  



Want we komen nu aan in de krotenkokerij van Greenery-bedenker en 

natuur WUR-ger Cornelis Pieter Veerman, die als boer, grondbezitter, 

hobbyjager en psychopaat er al jaren op uit was om ons flora- en 

faunabeleid, sámen met het toch al door boerenonbenul en politieke 

labbekakkerij gegeselde landschap, in slechts één kabinetsperiode op 

LNV om zeep te helpen.  

Daarvoor nam hij om te beginnen in 2004 een onbekwame Alterra-

kneus, die op de schopstoel zat van wegsanering, in zijn abortustang 

en dwong dat naar BSE-walmend stuk onbenul er toe, om van de 

beschermde Kolgans er  (“op wetenschappelijke gronden en op jaarbasis”) 

twintigduizend cadeau te doen aan de Vaderlandse pretschieters.  

Zogenaamd als flankerend beleid ter voorkoming van gewasschade, 

maar daar geloofden zélfs Piggelmee en Paulus de Boskabouter geen 

strekkende millimeter gezaagd Hollands rondhout van. 

Als dank voor die geste eerde de KNJV dat stuk Alterraans Grofvuil 

met een hoofdartikel in hun bedrukt toiletpapier De Nederlandse 

Jager: mogelijk nog op een enkel openbaar toilet te raadplegen. 

Terwijl in de Kamer de bende van Annie cum suis er op los loog, 

lasterde, fantaseerde en feitenverdraaide en minstens 140 door de 

Nederlandse kiezer onderhouden lamlendelingen al dat gossip 

straffeloos lieten passeren, plaatste Cees zijn volgende zet. 

Aan de orde was immers de “Beleidsbeslissing Ondertunneling 

Naardermeer” en daarvoor kon hij zijn oude kennis Jan Jaap de 

Graeff (oud voorzitter van de Unie van Waterschappen en op dat moment directeur van 

Natuurmonumenten) in dezelfde tang nemen die juist door mevrouw 

Veerman in de Goudswaardse bijkeuken ontdaan zou zijn van de 

laatste restjes BSE smetstof. 



Althans, zo gaat het officiële verhaal, maar 

sinds CDA-architect Piet Steenkamp in 1982 

aan Vrij Nederland verklapte, dat het eigen 

geweten en de waarheid bij confessionelen niet bijster sterk 

ontwikkeld zijn, geloven wij al langer dan drie decennia geen letter of 

leesteken van alles wat door zulk volk wordt uitgekraamd of op schrift 

gesteld.  

Zij geloven zélf immers in aantoonbare en bewijsbare sprookjes! 

Wat ons wel meteen opvalt is, dat 

Steenkamp zich al in de jaren ’80 

bediende van handmimiek die we ook 

kennen van de Illuminati die er op uit 

zijn om onze soevereiniteit te roven. 

Logisch dat het CDA al 35 jaar een 

spoor van afbraak en vernieling door 

onze binnen- en buitengebieden heeft 

getrokken.  

Maar laten we niet afdwalen of ons verliezen in Christelijke 

tunnelvisies, want de vergadering is aanstaande en op de vraag van 

een journalist “mijnheer Veerman, wat gaat het worden”, lacht de 

aangesproken bewindsman gemeen en sist “we zullen zien”.  

Een paar uur later lijkt het Naardermeer gered, maar weet Veerman 

zich er van verzekerd dat hij na zijn ministerschap meteen kan 

aanschuiven op het bestuurspluche van zijn vernietigingsdoel: 

Natuurmonumenten! 

Die coupe zal de vereniging bijna de helft van haar ledental gaan 

kosten en de Graeff zal buigend en barstend akkoord gaan met alles 

waar Thijsse, Burdet, Drijver, Binsbergen, Buisman, van Tienhoven, 

Heimans en talloze anderen hun leven lang tegen gestreden hebben! 



Op de 7
e
 mei 2007 voltrok zich zodoende een ramp over het 

Nederlandse natuur-, flora- en faunabeleid die zijn weerga niet kent en 

die sinds de beeldenstorm nooit geëvenaard is in botte vernielzucht. 

Daar hadden de nazi’s nog een puntje aan kunnen laten sabbelen door 

Twentse Split Tongue Annie!  

Want inmiddels had Veerman het plan 

opgevat om de inheemse 

broedpopulaties van ganzen fors te laten 

groeien door slechts mondjesmaat te 

“oogsten” uit de overwinterende 

broedpopulatie van grauwe gans en 

brandgans en tegelijk de vos en kraai zo 

kort mogelijk te houden.  

Vanaf najaar 2004 spraken wij dan ook overal in ons land jagers die 

lieten doorschemeren, dat het hun Wbe “vanuit Den Haag” was 

opgedragen om er voor te zorgen dat de zomerganzen zich ongestoord 

konden vermenigvuldigen. 

 Nadat er in 2005 provinciale Faunabeheereenheden waren 

uitgevonden (die naar de letter van alle jachtpachtcontracten er juist voor 

dienden te waken dat er geen dusdanige populatieomvang zou ontstaan 

waardoor exceptionele gewasschade zou kunnen optreden) hoorden we van 

Delfzijl tot Retranchement en van Hoek van Holland tot Denekamp 

overal hetzelfde verhaal bij onze dagelijkse undercover acties.  

Er moest zoveel mogelijk gewasschade door ganzen ontstaan 

zodat er jaarrond ongelimiteerd gejaagd zou kunnen worden.  

Al na enkele jaren was dat doel bereikt en openbaarde Veerman (als 

voorzitter van onze oudste natuurbeschermingsvereniging) zijn satanische 

vindingrijkheid door een (van zijn BSE-lijdend Alterraans wurgslachtoffer 

verkregen) advies om via een door hemzelf (tijdens de fake-uitbraak van 



vogelgriep in 2003) op poten gezet Faunavernietigingsbedrijf, 

zogenaamde “Plaagganzen” in de ruitijd massaal te laten vergassen. 

Omdat De Graeff hermetisch in de Veermanklem gevangen zat kon hij 

in juni 2008, als ruggengraatloos hondsvod dat hij is, dan ook niet 

anders dan voor de Haarlemse Voorzieningenrechter en onder ede 

glashard keiharde leugens en baarlijke onzin verkopen, waardoor wij 

enkele dagen later samen met een team van de Faunabescherming in 

polder Waal en Burg het eerste publieke ganzenmassacre van 

buitenparlementaire obstructie moesten voorzien.  

Als de Graeff (destijds nota bene Kamerheer van onze majesteit) ook maar een 

grein zelfrespect en verantwoordelijkheidsgevoel in zijn lamlendige 

donder zou hebben gehad, dan had hij de rechtbank om opschorting 

gevraagd, opening van zaken gegeven, was er een parlementair 

onderzoek ingesteld, zou Veerman langdurig te logeren naar een 

penitentiaire inrichting zijn gezonden, waren alle Fbe’s en Wbe’s 

allang geschiedenis, wisten de boeren niet beter of in weiden en 

akkers waar vroeger de door hen uitgeroeide weidevogels huisden 

hoorden ook ’s zomers ganzen thuis, was Natuurmonumenten nu een 

club met meer dan 2 miljoen leden en durfde geen jager zich meer in 

het groen en met een loodspuit in de publieke ruimte te vertonen. 

Door de intense lafhartigheid van deze bestuurlijke kotszak is onze 

beschavingsklok meer dat een eeuw teruggezet en zijn inmiddels en 

volledig ten onrechte honderdduizenden bij wet beschermde dieren als 

afval bijeen gedreven, op dier- en mensonterende wijze afgeslacht of 

door libido gemankeerde horken als schietschijf misbruikt. 

 

 

 

 



Tóch is er een winstpunt te melden, want nadat Douwe Boersma, 

directeur van de KNJV, in februari 2012 op heterdaad stropend was 

gearresteerd en wij voor de zoveelste keer in successie aandrongen op 

ontneming van het Koninklijk statuur aan deze afzichtelijke 

verzameling mens-, dier- cultuur- en beschavingsvernederende, 

liegende een bedriegende hufters (m/vr), is eindelijk die kogel door de 

kerk. 

Maar wij nemen hier geen genoegen mee en zullen niet rusten 

alvorens de naam is gereduceerd tot de laatste lettergreep. 

Daarboven mag dan wat ons betreft desnoods het kroontje 

gehandhaafd blijven, zij het met een geringe mutatie.  

Tot nader order adviseren wij daarom de door ons aangereikte variant 

en garanderen een enorme toeloop van nieuwe one night stand leden!  

    

       

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                          Heden hij, morgen gij!  



     De opruimingsuitverkoop van onze natuur 

                     4. Gas, gas, gas! 

 

 

Toen NM-directeur, annex Kamerheer 

van onze majesteit, annex oud hoofdman 

van de Unie van Waterschappen annex 

Bourgouisietelg Jan Jaap de Graeff, 

medio juni 2007 zijn botte leugen-, halve 

waarheden- en verfraaide feitenverhaal 

voor de Haarlemse voorzieningenrechter 

uitkraamde was hij kennelijk vergeten, 

dat hij ruim een jaar eerder opdracht gaf 

aan een Randstedelijk onderzoekbureau 

om een broedvogelinventarisatie uit te 

voeren in polder Waal en Burg op Texel. 

Hij verkeerde kennelijk in de absurde veronderstelling, dat in ons 

kleine Nederland glasharde leugens over schadelijke interacties van 

ecologische componenten zoals grazende watervogels op meer of 

minder kwetsbare vegetatiestructuren, zonder gevolgen onder ede 180 

graden foutief konden worden geponeerd voor een rechtbank. 

Nou mijnheer de Graeff, dat was dus niet zomaar olienootjesdom, 

maar een oerstomme kafferblunder! 

Want omdat de Faunarecherche al jarenlang –zij het meestal 

undercover – nagenoeg overal is waar zich misdrijven tegen onze 

natuur en fauna voltrekken of – beter nog - zullen gaan afspelen, 

fladderde onze onvolprezen rechercheur S. in het voorjaar van 2007 

drie maanden lang bij tijd en wijle rond in dat gebied, kende er ieder 

ganzenpaar, wist er alle groeiplaatsen van kwetsbare en vraatgevoelige 



planten en ergerde zich- als een van de weinige erkende allround 

weidevogelspecialisten - mateloos aan het structurele wanbeheer in 

het grootste deel van die polder. 

Maar nóg sterker werd zijn ergernis over de beheereenheid Texel, 

waar hij zich vóór ieder bezoek telefonisch meldde, maar waarvan hij 

bij de contractuele vijf bezoeken van ieder twee dagen zelfs nog geen 

schim te zien kreeg terwijl hij met zijn camper al die tijd op de Eagles 

Ranche midden in die polder verbleef en dus steeds in het zicht was!  

Op dat moment overwoog hij al om zijn levenslange lidmaatschap van 

NM op het wantij achter te laten en dié gramschap mocht 

districtshoofd Eric Menkveld dus in juni 2008 voluit incasseren (wat 

overigens weer collegiaal werd bijgepraat bij een ambtshalve ontmoeting over een ander 

dossier, ten gemeentehuize te Schagerbrug dd. 8.12.2008). 

Zodoende zegde hij zijn lidmaatschap dus niet op het eiland 

maar aan de wal op, wat echter niet wil betekenen dat het 

gedwongen beëindigen van een halve eeuw trouw aan het 

legaat van Jac.P.Thijsse c.s., niet een prijs heeft die coute que 

coute op zeker moment op gepaste wijze terugbetaald zal gaan 

worden. 

Want ongestraft maakt niemand de Nederlandse natuur- en 

vogelbescherming kapot, mijnheer de Graeff. 

De prachtige paint-merries, hengsten en veulens van Eagles Ranche 

waren in juni 2008 getuige van het goorste, vuigste en meest lafhartige 

verraad aan onze bedreigde natuur sinds het einde van de19e eeuw en 

daarvoor is godverdomme een drager van een Koninklijke 

onderscheiding de hoofdschuldige! 

Om van te kotsen!  

Want de Graeff had meteen na het plaatsen van de A9-handtekeningen 

op die zwarte herfstavond in 2005 aangifte van bedreiging en 

afpersing moeten doen tegen Cornelis Pieter Veerman, die zijn ambt 



van minister misbruikte om de Nederlandse natuurbescherming de nek 

om te draaien en daartoe een bestuursfunctie bij NM had bedongen. 

Die walgelijke smeerlapperij dient dus alsnog tot op de bodem leeg 

gepulst te worden, waarna Veerman feitelijk de verplichting zou 

dienen te krijgen om aan het hele ledenbestand van NM, zoals dat was 

dd. 7 mei 2007, zijn handgeschreven en in inkt gesigneerde excuses 

aan te bieden en hen uit eigen middelen 10 jaar contributie te 

schenken, die gemakshalve rechtstreeks vanuit Goudswaard BV naar 

Natuurmonumenten overgeboekt zou moeten worden.  

Omdat er naar schatting een half miljoen leden zijn afgehaakt moet dit 

volstaan om Veerman – die uiteraard uit alle publieke functies en 

commissariaten verwijderd dient te worden- naar het faillissement te 

dirigeren.  

Als het dan toch om verdienmodellen moet gaan, dan maar meteen op 

een wijze die hout snijdt!  

Want het Texelse ganzenmassacre zou slechts het begin zijn van een 

zich razendsnel reproducerend kankergezwel, dat zich nog in hetzelfde 

slagpenruiseizoen 2008 ook in de Ronde Venen, in de Eempolder en 

langs de Lek bij fort Honswijk zou manifesteren.  

Daar overliep onze alom tegenwoordige rechercheur de Lelystadse 

faunamoordenaars in de zeer vroege ochtend van 15 juli 2008, waar 

men een vangkraal had opgesteld op een perceel dat kadastraal bekend 

staat als behorend bij het militaire object Fort Honswijk, maar dat 

onderdeel is van het SBB-beheergebied Lekuiterwaarden. 

Er konden vanachter een genie-

brugdeel de eerste opnamen worden 

gemaakt, terwijl na de komst van de 

ingeseinde cameraploeg een complete 

videofilm werd opgenomen.  



Anders dan op Texel, waar het uitsluitend ruiende grauwe ganzen en 

hun donskuikens betrof, had men het bij Honswijk gemunt op de 

populatie brandganzen: een hoog-arctische broedvogelsoort die door 

de klimaatverandering op drift geslagen lijkt te zijn en daardoor tot op 

onze breedtegraden is gaan nestelen. 

Het is tekenend voor de megalomane graad van primitief boers 

barbarisme van het CDA en de VVD (met als slaafse slippendrager de 

plucheklevende PvdA), dat een regering onder leiding van een psalmen 

prevelende ouderling die raaskalt over waarden en normen, een 

holocaust tegen natuurlijke representanten van onze inheemse fauna 

op de satanische palmares heeft geschreven.  

Ook daarvoor zal op het juiste moment beslist de politieke- 

geestelijke- en morele afrekening plaatsvinden. 

Want wie de natuur en de dieren niet eert en respecteert, die is het 

licht in de ogen niet waard! 

Dat mag inmiddels onze voltallige regering en minstens 80% van ons 

parlement zich in diepe schaamte aanrekenen!  

En dit niét terzijde! 

    

    

 

 

 



Omdat de Plaats Delict (want het betrof BIJ WET BESCHERMDE vogels die op 

aantoonbaar en bewijsbaar leugenachtige argumentatie op meer dan beestachtige wijze 

mishandeld werden) hermetisch werd afgegrendeld door politie en boa’s en 

fotografisch bewijsmateriaal uitermate cruciaal is bij een dergelijk 

halsmisdrijf, brachten wij ook een onaangekondigd bezoek aan de 

plaats waar men de gevangen Texelse ganzen vergastte: een stal aan 

de Rozendijk die eigendom bleek van Werner Drost, de voorzitter van 

de natuurvijandige boerenkliek Texels Belang, onderdeel van LTO.  

   

 

 

 

 

 

 



Later zou blijken, dat nagenoeg 

de gehele Texelse populatie van 

de grauwe gans door Duke 

Faunabeheer was uitgemoord en 

dat er op het hele eiland over 

2008 voor slechts enkele 

duizenden euro’s aan discutabele 

gewasschade werd uitbetaald. 

Echter: al in augustus bleek de populatie weer op oude sterkte te zijn 

door influx van jonge vogels uit de Kop van Noord Holland en elders. 

Zoals voorspelt! 

Maar dáárover zwegen de wérkelijk schadelijke lasteraars van Texels 

Belang en LTO Noord in alle talen!  

Naar verluid kostte alle publiciteit over dit schandelijke misdrijf de 

Texelse middenstand en economie al direct enkele miljoenen euro’s!  

Tel uit je megaverlies! 

Het voorjaar van 2008 vormde hiermee 

een inktzwarte bladzijde in de 

geschiedenis van de Nederlandse 

natuurbescherming, waarbij 

Natuurmonumenten door directeur de 

Graeff werd overgeleverd aan het 

criminele agroconglomeraat terwijl Vogelbescherming, die 

zichzelf nota bene advocaat van de wilde vogels durfde te noemen, het 

in alle toonaarden verdomde om zelfs maar enige actie te ondernemen. 

Ook daar regende het lidmaatschapsopzeggingen en als wij de namen 

Fred Wouters en Nico de Haan horen dan krijgen wij terstond een 

dubbele diarree-aanval terwijl alle kort te voren genoten eetwaren het 

lichaam via het strottenhoofd verlaten.  



Wij zullen er voor zorgen dat beide organisaties tot in lengte van jaren 

er aan herinnert gaan worden, welk een lafhartig geteisem er ooit het 

directiepluche en verenigingsblazoen heeft bevuild.  

En dit dus weer wél terzijde.  

Want verrassingen zijn altijd leuker dan te voorziene events!  

Zoals eerder al werd opgemerkt, komt het idee 

om grootschalig ganzen te gaan vergassen van 

Cornelis Pieter Veerman, die een hartgrondige 

hekel heeft aan alles wat zelfs maar naar 

natuur ruikt en die daarom zijn Goudwaardse 

akkerbouwersboerdeij heeft gestoffeerd met 

gevriesdroogde drijfmest van het Brabantse 

bedrijf Schipstal.  

Deze spray verdrijft het muffe aroma dat kenmerkend is voor 

gereformeerde alkoven en dat nog vers in ons geheugen ligt nadat wij 

in april 1968 op bezoek waren bij Jan Wolleswinkel op hoeve Groot 

Wagensveld in het Zwetselaarse Veld te Renswoude: de man die later 

samen met Veerman het gepatenteerde “Verdienmodel Vogelgriep 

2003” bedacht en vorm gaf en waarvan shareholder Wien van den 

Brink (over wiens nagedachtenis niets dan drek) sinds die zonnige 10
e
 januari 

2010 geen woord meer over zijn vergane lippen krijgt. 

Omdat de kinders allang het huis uit zijn verkneukelen beide 

echtelieden Veerman zich aan de komst van een nieuwe lading 

pluimvee-fecaliën, die zo dadelijk via hal, 

woonkeuken en mooie kamer het omgewerkte 

bietenland zal gaan verrijken. 

De versierde kruiwagen staat al klaar.  

Sommige gereformeerden houden er wonderlijke 

rituele gebruiken op na, maar dat was ons al bekend!  



Ook bekend was het, dat de ergste dierenmishandlaars dikwijls des 

zondags vroom met een Bijbel of missaal in de knokige klauwen 

geklemd tot dominees of pastoors stichtelijke gehoor gerekend moeten 

worden, terwijl zij op werkdagen alles doen wat God en de Wet van 

het Fatsoen verbieden.  

Daarover kunnen wij krasse voorbeelden opsommen maar die komen 

wellicht later nog aan bod. 

Want rond het erf van de Veermannetjes stelden wij op 24 augustus 

2012 walgelijke jagerspraktijken vast die door ons gefilmd werden en 

via You tube en Facebook tienduizenden afkeurende reacties opriepen. 

Door eigen ministerieel toedoen en geholpen door zijn, al eerder over 

ons niets verhullende voetlicht gesleurde, parlementaire trawanten 

Aptroot, Brink, Oplaat, Ormel en Schreijer namelijk, mochten er 

plotseling tegen forse betaling zogenaamde “gastjagers” worden 

“uitgenodigd”, dankzij wetwijzigingen bij amendementen die van A 

tot Z gelogen waren of gebaseerd op totaal verdraaide feiten. 

En dit zogenaamd om de gewasschade binnen de perken te houden.  

Daartoe plaatste men dus op afgeoogste graanakkers plastic lokkers en 

schoot vervolgens ongecontroleerd en zonder enige handhaving op 

alles wat zich binnen schootsveld vertoonde.  

Om dit loepzuiver vast te leggen werkte naast het Veermanteam een 

undercover-rechercheur in de nabijgelegen Eendragtspolder op het 

land van Veermans buurman Henk M. 

 



 

 

 

Zélfs een krankzinnige kan zien dat dit botte moordlust is en absoluut 

niets van doen heeft met enige vorm van beheer of preventie. 

Ganzen zijn uitermate sociale en hoogst intelligente dieren die paren 

vormen welke vaak een leven lang samen blijven– en wilde ganzen 

kunnen leeftijden van 30 tot 40 jaar bereiken. 

Door de barbarij die dankzij CDA en VVD sinds een vol decennium 

aan de orde van dag en uur is, wordt de totale sociale structuur van 

ganzenpopulaties kapot geknald en wordt onbecijferbare schade 

toegebracht aan het natuurlijke ecosyteem. 

Ganzen zijn namelijk uitermate essentiële natuurbeheerders die 

voorkomen dat open terreinen volledig dichtgroeien met riet en 

rietgras, biezen, zegge et cetera. 

Maar daaraan hadden Veerman en zijn primitief 

rapaille geen boodschap en niet één Kamerlid 

buiten PvdD en SP nam de moeite om zich in de 

ecologie van deze dieren te verdiepen.  

En zoiets noemt zich bestuurder in een royaal 

overbevolkt land vol gesubsidieerde boerse 

klagers die ons hele landschap en natuurschoon 

naar de verdommenis hebben geholpen! 



Vanuit de Eendagtpolder naar Huize Veerman is maar amper een 

keilerschot ver en daar speelden zich op datzelfde moment de meest 

afgrijselijke moordpartijen af. 

    

Zoals te zien is gebeurde dit op de huiskavel van de man die als 

minister ervoor zorgde dat de Flora en Faunawet volledig aan barrels 

werd geknald, zodat hij en zijn ongeletterde horden agro-graaiers 

dagelijks kapitalen cashen doordat zij het zogenaamde schadeafschot, 

(á raison van honderden euro’s per geweer per dagdeel) zwart 

verhuren aan jachttoeristen die zelfs vanuit de VS en vanaf de Balkan 

onze natuur en ecosystemen naar de kloten komen helpen! 

Wij horen het Veerman in 2004 nog zeggen: “natuur moet je 

vermarkten! ” 

Feitelijk had de fiscale drukjacht op zulk een immoreel 

wrattenzwijn allang opengesteld moeten zijn.  



Van deze schanddaden werd aangifte gedaan en ook oordeelde de 

Raad voor Dieraangelegenheden naar aanleiding van de You tube 

filmbeelden dat hier sprake was van ernstige dierenmishandeling. 

Maar – zoals wij al voorzagen – negeerde het Rotterdamse OM het 

oordeel van de Raad en seponeerde deze zaak, zoals ook de walgelijke 

mishandelpraktijken en bedreigingen in het Zwanendrifter-dossier 

jarenlang door dit parket werden geseponeerd. 

Totdat met het overlijden van het oorzakelijk voorwerp Piet Oostveen 

dit dossier – zij het ultrakort - gesloten werd  

Wij hebben dan ook sterke vermoedens dat er in Rotterdam met 

variabele maten wordt gemeten en dat een of meerdere officieren de 

zaak bekijken vanachter de loop van een jachtgeweer. 

Dat zou namelijk niet de eerste keer zijn, maar nu is de maat meer dan 

vol en zal niet gestopt worden voordat deze hele beerput is 

leeggemaakt en uitgereden via de inmiddels bekende route.   

Door het hele Ministerie van Justitie moet trouwens een kingsize 

gietijzeren trimkam gehaald worden om alle malversatievlooien en 

eigenrichtingsluizen er uit te verwijderen, want die klus is met het 

ruimen van twee ministers en een staatssecretaris nog bij lange na niet 

geklaard.  



Men zou bijvoorbeeld kunnen beginnen met te registreren, welke V&J 

ambtenaren er naast hun dienstwapen ook een kast met dubbellopen 

en kogelbuksen en een Jagersverenigingslidmaatschap op na houden.  

Want een justitiële kat mag nóóit ongecontroleerd op een zij spek 

gebonden worden!  

Wij schrijven dit hier omdat we door de jaren heen op talloze Plaatsen 

Delict waar door ons jachtmisstanden werden vastgesteld, op daar 

aanwezige nimrodboliden regelmatig justitiestickers hebben 

aangetroffen. 

Die eigenaren waren daar zéker niet aan het controleren en 

handhaven!  

Overigens ontdekte onze forensische afdeling inderdaad de 

afwezigheid van het stukje geheugen waarover Fred Teeven 

in de bonnetjesaffaire struikelde en een blauw oog opliep.  

Het blijkt zich te bevinden – althans bevonden te hebben - in 

de linker hersenkwab en het mag een wonder heten dat 

Freds oog niet uit de kas is gerold, want dan zou deze 

knappe crime fighter pas echt onthand zijn geweest.  

Maar ook dit nadrukkelijk terzijde!  

Want misschien nodigde een bevriende officier Fred na zijn 

terugreden wel uit voor de konijnenjacht in Ockenrode en liep hij dat 

blauwe oog gewoon op door de terugslag. 

Een kolfje naast zijn hand dus. 

Maar ook dát kan hij zich vast en zeker niet meer herinneren!  

  

“Oh, gewoon een uppercut van Buks Bunny Fred!” 



De opruimingsuitverkoop van onze natuur 

 

                      

                   5. De Schipholschande 1 

 Omdat we dankzij het CDA en de VVD in een land leven waar de 

hele politiek sinds 2002 dermate verkokerd en verkankerd is dat het 

wel lijkt alsof het Binnenhof een gesloten inrichting is met uitsluitend 

zware gevallen van hersenloze besefstoornis en het échte denken zich 

in de publieke ruimte afspeelt, waar zelden een politicus zich zonder 

een touringcar vol bodyguards laat zien, herhalen we hier voor de 

zoveelste maal het hemeltergende schandaalverhaal over de 

zogenaamde Schipholganzen.  

Dat nam een aanvang toen in 1996 onze rechercheur S. in zijn 

toenmalige hoedanigheid van LNV- onderzoekambtenaar telefonisch 

werd benaderd door een Schiphol-employee met de vraag, wat er 

gedaan kon worden tegen de destijds almaar vaker rondom de 

luchthaven foeragerende grauwe ganzen. 

Omdat hij als landelijk coördinator van de watervogeltellingen vanaf 

1975 de plaatselijke situatie goed had leren kennen, was het voor S. 

niet moeilijk om direct een adequaat advies te formuleren. 

Dat advies luidde: “ga om tafel zitten met omliggende boeren, leg in 

een convenant vast dat er op percelen rondom start- en landingsbanen 

geen gewassen worden geteeld waarvan de oogstresten favoriet 

voedsel zijn voor ganzen en spreek daarvoor compensatieregelingen 

af.” 



Het was dus een simpel advies en op de vraag of het op schift gesteld 

en in een officieel jasje aangereikt diende te worden werd geantwoord 

dat dit niet nodig was en dat het advies duidelijk was.  

Aangezien Schiphol een staatsbedrijf is en het hele advies slechts 

minutenwerk was geweest, werd er dus geen notitie van gemaakt en 

evenmin een factuur opgesteld, want in 1996 stond het neoliberale 

poenschrapen nog maar in zuigelingslofjes en werd er niet bij ieder 

telefoontje direct aan verdienmodellen gedacht. 

Achteraf is dat jammer, want er is dus geen bewijsmateriaal voor dat 

telefonische consult, al moet een beëdigd ambtenaar natuurlijk op zijn 

woord geloofd kunnen worden. Helaas echter blijkt die ambtelijke 

mand met erg veel rottend fruit gevuld te zijn, zoals vanaf 2006 in alle 

hevigheid zou gaan blijken. 

Toen begon namelijk een almaar aanzwellende stroom van klachten 

over de toenemende aantallen “zomerganzen”, een term die tot dan toe 

volledig onbekend was in de avifaunistische systematiek, waarin wél 

de algemene categorieën Jaarvogel, Broedvogel, Zomervogel, 

Overzomeraar, Doortrekker en Wintergast worden onderscheiden. 

Daarbij zijn de meeste zomervogels bij ons tevens broedvogel (denk 

hierbij o.a. aan zwaluwen en karekieten), maar die categorie kent ook 

overzomerende niet geslachtsrijpe juvenielen en sub-adulten.  

Bij ganzen (i.c. grauwe gans, Canadese gans, brandgans) vormen deze niet broedende 

jaarvogels groepen die bestaan uit 2- en 3 jarige sub-adulten en het 

zijn voornamelijk die vogels waarvan sprake is rondom Schiphol. 

Zo stelden wij op 30 augustus 2008 in de vroege ochtend vast, dat ca. 

1250 grauwe ganzen vanuit het Alkmaardermeer foerageerden op 

afgeoogste graanvelden tussen Zwanenburg en de autoweg A9, pal in 

het verlengde van de Polderbaan, waarop met hoge frequentie 

verkeers- en cargotoestellen opstegen. 



Bij het aanvliegen vanuit noordelijke richting op een hoogte 

van minder dan 200 meter vormden deze vogels echter geen 

enkel gevaar voor de tegemoetkomende vliegtuigen, tot het moment 

waarop langs de Domineesweg een hobbyjager op houtduiven begon 

te schieten, waartoe hij plastic lokvogels geplaatst bleek te hebben. 

Want door die nabije schoten vlogen alle ganzen op en daarbij 

kwamen honderden vogels op een kritische hoogte, waardoor 

substantieel gevaar voor aanvaring ontstond.  

    

 

 

 

 

 

 

Dat deze Alkmaardermeerpopulatie naast de akkers rondom Schiphol 

ook andere Noord-Hollandse streken bezoekt bleek op 8 december 

2008, toen de individueel herkenbare bonte gans die op deze foto van 

30 augustus te zien is, in een groep van een honderdtal grauwe ganzen 

werd aangetroffen in de Verenigde Harger- en Pettemerpolder bij de 

Hondsbossche Zeewering. 

Dit feit illustreert de zinloosheid van zogenaamd preventief afschot 

rondom Schiphol: dat is schieten in een onuitputtelijk reservoir!  

Datzelfde concludeerde overigens ook Bureau Waardenburg nadat de 

herkomst van de periodiek bij Schiphol foeragerende ganzen in kaart 

was gebracht aan de hand van visuele waarnemingen en scans van 

gezenderde vogels.  



Maar daaraan heeft noch de regering noch de Schipholdirectie 

kennelijk boodschap want het zou almaar duidelijker worden, dat ook 

hier botte financiële agrarische- en primitief-egoïstische jachtbelangen 

bóven de veiligheid van miljoenen mensen gesteld worden.  

En zo werd het 6 juni 2010, een tijdstip waarop de gewassen op het 

land nog niet aantrekkelijk zijn voor grauwe ganzen en er zich hooguit 

langs de Haarlemmerringvaart families Nijlganzen en Boerenganzen 

ophouden.  

 Er werd via de social birdwatch media die hele week al een sterke 

noordwaarts gerichte ruitrek vanuit Zuidwest-Nederland gemeld van 

groepjes Grote Canadese Ganzen die op weg waren naar hun 

ruiplaatsen in het IJsselmeergebied en die door een tamelijk smalle 

corridor evenwijdig aan de Noordzeekust vlogen. 

Daarbij passeerden zij Schiphol op kruishoogten van gemiddeld rond 

de honderd tot tweehonderd meter en als het personeel van Schiphol 

Bird Control de West-Nederlandse vogelberichten en de eigen radar in 

het oog zou hebben gehouden dan was vermoedelijk een bijna-ramp 

gemakkelijk te voorkomen geweest. 

Want de vormen Branta c.canadensis en B.c.maxima  die al in de 

eerste helft van de vorige eeuw door jagers werden uitgezet op de 

Grote Meer bij Ossendrecht, op het Groot Eiland bij Hulst, in de 



Vlaamse Kreken bij Axel, in Het Zwin en ook elders in West-

Vlaanderen doen in formaat weinig onder voor een zwaan en groepjes 

van die vogels zullen dus door geen radar gemist kunnen worden. 

Omdat de ruitrek van de Canadese Gans al decennialang een jaarlijks 

terugkerende event is in onze kuststreek zou dit in rood aangetekend 

behoren te staan op de kaarten van Schiphol Bird Control. 

 

        

 

Die avond kwam echter op de Kaagbaan, nabij de gedachteloos 

aangelegde waterpartijen van Schiphol Rijk, een opstijgend 

verkeerstoestel van Royal Air Maroc in aanvaring met een groepje 

Grote Canadese Ganzen die, naar het zich laat aanzien, juist waren 

opgevlogen na mogelijk een korte drinkpauze. 

Het toestel liep daarbij forse averij op en maakte op geringe hoogte 

een bocht over Hoofddorp en de urbane zone ten westen en noorden 

van Schiphol, waarin zich ook de stad Haarlem, Zwanenburg/Halfweg 

en Badhoevedorp bevinden. 

In het NOS-journaal later die avond waren duidelijke beelden te zien 

van minstens een zestal dode Grote Canadese Ganzen, die op en langs 

de Kaagbaan lagen er waarvan er een half uit de motor hing.  



 

 

 

Helaas verzuimden wij om dit cruciale bewijsmateriaal fotografisch 

vast te leggen en wonderbaarlijk genoeg blijken beelden ervan die op 

het Internet geplaatst waren, onvindbaar te zijn sinds het moment 

waarop oud topambtenaar Tjibbe Joustra als voorzitter van de 

Onderzoekraad voor Veiligheid werd aangesteld en zich met dit 

dossier ging bezig houden.  

In het rapport dat de raad in 2012 publiceerde wordt het dan ook 

voorgesteld, als zouden grauwe ganzen in aanvaring zijn gekomen met 

het toestel van Royal Air Maroc en in datzelfde jaar zouden wij 

ontdekken welke machinaties Joustra rond Schiphol uitvoerde in zijn 

jarenlange functie als Secretaris-Generaal van LNV. 

En waarom! 

Want door het voor te stellen alsof grauwe ganzen de bijna crash 

hadden veroorzaakt diende zich een mogelijkheid aan om nóg 

satanischer tegen ganzen tekeer te gaan dan toen al ruim vijf jaar het 

geval was. 

En omdat er rondom Schiphol maar her en der kleine groepjes 

Canadaganzen voorkomen en jaarrond volop Grauwe Ganzen, is dit 

stukje van het stinkende verhaal dus eenvoudig in te vullen. 

Maar het Schipholcomplot zit veel listiger in elkaar!  



De opruimingsuitverkoop van onze natuur  

  

               6. De Schipholschande 2  

 

We schrijven dus inmiddels 2012 en onze undercover rechercheur is 

vanaf 1 april gedetacheerd in Waterland-Oost, waar hij formeel de 

weidevogelbevolking in kaart brengt en daarnaast gaat buurten bij 

tientallen betrouwbare informanten, die hij daar in ruim 40 jaar 

wetenschappelijke veldwerkzaamheden heeft leren kennen  

Zodoende weet hij al in april, dat de voorzitter van de lokale 

agrarische boerenkliek die zich achter de misleidende noemer 

“Agrarisch Natuurbeheer” verschuilt, Sjaak Hoogendoorn, in het 

geniep samenspant met CDA-gedeputeerde Jaap Bond en de CDA-

staatssecretaris van I&M Joop Atsma, die als oud wielrenbestuurder 

dolgraag een scheve baanfiets rijdt. 

Sinds Peter Post en Noppie Koch weet iedereen 

(kennelijk behalve dit ondermaats confessionele, 

Surhûsterfeanster sjoemelkneusje) dat men daarbij lelijk 

op de platte bek kan gaan!  

Maar gegangmaakt door zijn eigen dernymotor heeft onze speurneus 

al baanlengten voorsprong op het go(e)dgelovige schuim der natie op 

het moment, waarop de eerste weidevogelkuikens haastig uit hun 

eidopjes kruipen en nog juist een greppel in kunnen duiken voordat de 

cyclomaaiers van Hoogendoorn cum suis hen zullen Isissen. 

Daar hadden Ton P. , Jelle A., Anton D. , Bart H., Thijs v.d.T. en Arie 

V. hem al voor gewaarschuwd.  

Aldus geschiedde en vanaf nú zetten we dit verhaal dus in de wij-

vorm voort!  



Via de tuin van Katja S. in 

Uitdam hadden we een jachthut 

benaderd waarin zich de zoon 

van de Broekse middenstander 

Van W. in het arglistige 

gezelschap van een lokale 

schildersezel bleek te bevinden 

en die fotoshoot zette de toon 

voor een volgende fase in het 

Grrrristelijk -Neoliberaal 

georkestreerde 

Ganzenmassacre 2012!  

 De debiel ogende Van W. jr. in de hut.  

  

 

 

 

 

 

 

De opdringerige schildersezel 

uit Broek in Waterland op 

aanraakafstand naast een 

kadaverbak bij het Dijks end.  

 

Want na de eerste terreinverkenningen, waarbij wij dus zélfs in het 

slechte gebit van een ezel en onder de hoeven van de paarden van een 

Mokumse friettentuitbater in de Nes op zoek gingen naar sporen van 

door Joop Atsma weggeworpen bandenplakbubblegum, liepen we aan 

de Oosterpoel pardoes tegen erg slechte oude bekenden aan.  



Althans: vanaf de Waterlandse Zeedijk zagen 

we plotseling Lelystads gereformeerd 

zwerfvuil drijven en dat kon alleen maar 

betekenen dat er een fuik en vangkraal in de 

nabijheid moesten zijn, die inderdaad achter 

een rietkraag bleken te zijn opgesteld.  

Wij besparen u liefst de close ups van dat 

afzichtelijke Janhagel, want bij eerdere 

presentaties van het beeldmateriaal is de 

aanblik van dit Bijbelvaste dierenmoord-

rapaille de aanwezigen erg zwaar op de 

maag gaan liggen. 

Men moet ook wel totaal gespeend zijn van 

enig menselijk gevoel om met satanisch 

genoegen dag na dag en jaar in jaar uit (maar nooit op de dag des heren) 

Gods schepping massaal uit te moorden. 

Tóch maar even een kijkje nemen dan? 

Arie  2013                          dick 1965                        Dick 2015  

Pa Dick en zoon Arie den H. zijn dan ook voer voor antropologen, 

vooral omdat ze geluiden voortbrengen die bijna op spreken lijken en 

er tegelijk blijk van geven absoluut disfunctionele hersenen onder hun 

schors te hebben, die alleen reageren op het signaal “poen, poen, 

poen, poen”. Hun lippen en mimiek zijn er helemaal naar vergroeid!  



Wij volgen deze rudimentaire primaten al een halve eeuw op de voet 

en werken aan de dissertatie “Human like monkeys inside the Dutch Round 

Peats”, waarvan de Nederlandse vertaling zal worden uitbesteedt aan 

onze nationale Toppedanterige Plagiaataap: Adriaan van Dis. 

Die weet daar zélf nog niets van, maar dat wisten die Amerikaanse 

zendelingen destijds ook niet toen hij met hún tekst “zijn” boek “In 

Afrika” uitbracht, vermarkte en cashte. Dát was pas een apenstreek 

waar vader en zoon den H. puntjes aan kunnen gaan sabbelen als hún 

nering straks plat gaat.  

Maar over apen gesproken: bladert u even terug en werp dan een 

steelse blik op het tronie van de jonge van W. in ’s vaders morsige 

jachthut, die overeenkomstige trekken vertoont. En ga dan met ons 

mee naar het secretaire waarin moeder van Dis de snapshots van haar 

ten onrechte gevierde zoon bewaart. 

              

We zien dan de geciviliseerdere vorm van wat wij in het wild aan- 

treffen in Lelystad en Waterland en daarvan lopen ook de nodige 

exempels rond in ons actuele of heengezonden openbaar bestuur. 

Zoals bijvoorbeeld déze nauwelijks evolutionair gevorderde variant te 

Capelle aan de IJssel. 

 

    

 

Inderdaad, dat wordt niks!  



Daarom is het wel aardig dat wij in een buitenlands 

antropologisch magazine een baanbrekend artikel 

vonden waarin wordt uitgelegd, hoe de door 

Balkenende gepromote VOC-mentaliteit vooral het 

confessionele en neoliberale volksdeel in de Lage 

Landen heeft doen ver-apen tot een variant waarvan 

zelfs Marc van Roosmalen in zijn Amazone-

schuilplaats slapeloze nachten zal krijgen. 

De Capelse Slingeraap Ateles capellii. 

Daarbij is het uitermate spectaculair dat de voor apen ongebruikelijke 

modderpoten en graaiklauwen zich in amper vier kabinetsperioden 

hebben kunnen ontwikkelen. 

Er is dus nog hoop voor onze kwakkelende salonsocialisten, al stelt 

dat nauwelijks nog iets voor! 

Zoals u ziet, benutten wij dit evolutionair-antropologisch interbellum 

om u een fabuleus kostenbesparend verdienmodel aan te reiken dat de 

peperdure entree van dierenparken en apenheul overbodig maakt en 

zowel de huishoudportemonnee als het vakantiebudget uitermate 

vriendschappelijk gezind zal blijken te zijn: 

Aapjes kijken in de publieke ruimte: speciaal in Den Haag!  

U gelieve de dieren niet te voederen. 

Zij believen alleen monetair gevulde king-size kokosnoten!  



Nu dus de aap uit de mouw is getoverd wordt het ook veel 

begrijpelijker waarom ons openbaar bestuur zulk een onvoorstelbare 

jungle is geworden en hoe het heeft kunnen gebeuren, dat 

stervensbange zwakbegaafde christenen (die levenslang in sprookjes blijven 

geloven waarvan Darwin cum suis al lichtjaren geleden aantoonden dat het Bijbelverhaal van 

A tot Z pure volksverlakkerij is) en besef-failliete neoliberalen blijven geloven 

dat hun apenbroodbomen ongelimiteerd tot in de monetaire hemel 

kunnen door groeien, is het ook duidelijk waarom het zedelijke en 

morele verval zulk een beangstigende vlucht heeft kunnen nemen. 

Want ongeacht of men nu realiteitszin hecht aan een gefantaseerd 

scheppingsverhaal rond het uit een rib tevoorschijn getoverde 

jodenkoppel Adam en Eva, een doomsday van het Sodom en 

Gomorra-kaliber, een voettocht door de Dode Zee, een wedergeboorte 

vanuit het graf of het ten eeuwigen dagen pecunia-appels blijven 

oogsten uit een bongerd die ooit door Job op zijn humusrijke 

stalmestvaalt werd aangeplant: het blijft allemaal doorgeschoten 

apenkool, waarin alleen volsagen krankzinnigen geloven!  

 



Dat is weinig geruststellend en dus is het doodzonde dat door 

de jongste verkiezingsuitslag het koppel Jetta en Martin zich 

niet meer met onze zorg zal gaan bezighouden, want hierin 

ligt nu juist een uitgelezen mogelijkheid om in ieder geval 

het contingent besefarmen van geest (naar schattig volgens bureau 

Ries Waakhond 86.7% van onze bevolking) naar de voedselbanken te 

drijven, waar men onze inheemse fauna mag gaan opvreten. 

Want sinds VVD en CDA het in 2002 voor het zeggen 

kregen is onze natuur een killingfield 

geworden, waarin men naar eigen believen 

moordt en plundert in naam van boeren, 

die eerst al – gesubsidieerd- onze kostbare 

cultuurlandschappen versjteerden en het 

nu gemunt hebben al op alles wat nog weet 

te overleven in de totaal kapot gespoten en 

overbemeste cultuursteppe die men van 

ons buitengebied maakte.  

Vergeet vooral nooit dat wij (hedendaagse 

volwassenen en jeugdigen) en alle komende 

generaties dit aan het confessionele- en neoliberale uitschot te danken 

hebben, dat het nog altijd verdomt om de uitgekomen voorspellingen 

van Rachel Carson (1963), de Club van Rome (1972) en talloze 

anderen tot op de dag van vandaag ter harte te nemen. 

Terug nu naar Schiphol, waar wij in juni 2012 uiteraard present waren 

bij het ganzenmassacre dat dankzij het gerotzooi van Atsma, Bond en 

Hoogendoorn werd aangericht onder de duizenden grauwe ganzen en 

hun kuikens, die wegens ten hemel tergend wanbeleid al jarenlang de 

Oostvaardersplassen ontvluchten en dwars over het Markermeer naar 

Waterland zwemmen, omdat daar op Staatsbosbeheerterrein nog gras 

te vinden is! 



Dit ontdekte Spotvogel in 2009, maar het was toen al jaren bekend bij 

het echtpaar Spijker, dat ieder jaar in mei en juni vanuit hun 

leunstoelen die armada’s vanaf de overkant ziet naderen, langs hun 

vuurtorenwoning doorzwemmend naar Waterland. 

Wij hadden ook dit al direct gecommuniceerd naar ons Parlement en 

naar de lokale autoriteiten, maar daar houdt men zich tot op het 

moment waarop dit wordt geschreven (23 april 2017) Oost-Indisch doof, 

stekeblind en zo stil als een mortuarium. 

En dat waagt het zich een regering te noemen! 

Want het gaat hier om gore leugens die niets van doen hebben met de 

vliegveiligheid rondom Schiphol en ook dat is in Den Haag, Haarlem 

en Amsterdam overbekend  



Want de volkomen onschuldige en weerloze dieren die nu al bijna 10 

jaar lang ieder voorjaar massaal als afval worden mishandeld alvorens 

zij een uitermate pijnlijke vergassingsdood sterven, maken 

godverdomme deel uit van onze inheemse natuur die inmiddels wel 

ruimschoots voldoende is uitgebeend, mishandeld en zwart gemaakt 

door schandelijk crimineel boers tuig op platteland, in 

provinciehuizen, op het Binnenhof en in de catacomben van de 

gezagsondermijnende syndicaten LTO/ZLTO en Jagersvereniging. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Het wáre verhaal achter het zogenaamde Schipholprobleem is 

namelijk, dat vrijwel alle landerijen rondom onze nationale trots 

eigendom zijn van de Staat der Nederlanden en dat zij op 

contractbasis worden verpacht aan lokale agrariërs, die daarop nog 

altijd zonder enige teeltbeperking gewassen verbouwen.  

Als men in 1996 niet zo lamlendig was geweest om het telefonische advies te 

negeren en een teeltconvenant met alle pachters af te sluiten, dan zou er 

nooit een ganzenprobleem rondom Schiphol zijn ontstaan. 

De schuld daarvan ligt dus primair bij de Holding Schiphol en dat 

mag Lodewijk Asscher aan zijn commissaris-moeder vertellen!  



Maar de smeerlapperijen gaan nog veel verder en moeten coute que 

coute vóór de komst van een nieuwe regering met wortel en tak 

worden uitgeroeid. 

Want nadat in 2010 bij het overleg over – eindelijk – een Schiphol-

convenant met veel stampij LTO Nederland de Ganzen G7 en de 

overheid onder druk zette door te eisen, dat er niet te malse 

vergoedingen zouden worden betaald voor het na de oogst van 

gewassen onderploegen van oogstresten, stelden wij al direct de 

vogende criminele malversaties vast. 

Want men streek weliswaar het vorstelijke bedrag op van 853 euro per 

hectare maar bleek daarvoor uitsluitend werkzaamheden uit te voeren 

die tot de vaste landbewerking behoren in casu: lostrekken van de 

bouwvoor m.b.v. hakfrees en gelijktijdig inzaaien van groenbemester. 

Hierdoor blijven enorme hoeveelheden graan (en later in het seizoen andere 

oogstresten zoals van biet, mais en aardappel) aan de oppervlakte beschikbaar 

voor de ganzen, zoals uit onze steekproeven naar voren kwam. 

 

Hier is dus sprake van bot boerenbedrog, waarbij per bedrijf enorme 

kapitalen uit gemeenschapsmiddelen worden geroofd voor 

werkzaamheden die men normaliter voor eigen rekening zou 

uitvoeren. (10 bunder hakfrezen levert per bedrijf zo dus al 8530 euro extra op!) 



Het is dan ook onbestaanbaar dat door 

deze oppervlakkige bewerking de ganzen 

het gebied rondom Schiphol structureel 

minder zouden gaan frequenteren en wij 

stelden dan ook al meteen vast, dat de 

vogels hun dagritme omdraaiden en in de 

late avond en nacht naar de akkers vlogen. 

Omdat men de jacht rondom Schiphol 

zo’n beetje heeft vrijgegegeven aan de 

plaatselijke Wbe, die er naar eigen 

believen en met gebruikmaking van 

plastic lokkers en ganzenfluiten een 

ware wilkdkermis van heeft gemaakt, 

zullen ganzen bij daglicht inderdaad 

weinig meer op die luilakkerland-akkers 

neerstrijken, temeer omdat men daar 

ook hele dagen op duiven en kraaien 

schiet: eveneens met gebruik van 

kunststof lokkers.  

Daarbij komt nog, dat men alle 

verschoten munitie vergoed krijgt omdat 

het zogenaamd de veiligheid van de 

luchtvaart ten goede komt.  

Jagen wordt op deze manier een wel erg 

goedkope vrijetijdsbesteding!   

De jachtrechten op deze rijkspercelen worden eveneens verpacht door 

de Stichting Beheer Landbouwgronden en nagegaan zou dienen te 

worden welke malversaties daarbij aan de orde zijn, want het hele 

dossier Schiphol stinkt inmiddels als een dubbele beerput boordevol 

ranzige hartenloze ambtelijke- en politieke excrementen.   



         De opruimingsuitverkoop van onze natuur  

       

     7. In-, op- en omkoopbare fakewetenschap 

 

In hoofdstuk 4 legden wij uit wat er zich in juni 2008 op Texel, in de 

Ronde Venen, in het Eemland en bij fort Honswijk langs de Lek 

afspeelde, toen daar duizenden bij wet beschermde ganzen als afval 

werden vernietigd door een kabinet waarvan het signatuur zich 

Grrristelijk noemde en dat werd voorgegaan door een autistisch 

monster uit Capelle aan de IJssel, wiens Haags existeren gekenmerkt 

werd door vroom lullen, satanisch handelen en alles ontkennen en 

wegwimpelen wat hem en zijn horden niet zinde.  

“Met de kennis van nu” was zijn dooddoener, die vrijwel dagelijks te 

horen viel als er weer een hemeltergend stuk wanbeleid genadeloos 

werd afgeslacht via het Vragenuurtje, een Motie, in een Kamerdebat 

of voor een televisiecamera. 

Die “kennis van nu” bleek dikwijls al tientallen jaren gemeengoed te 

zijn in “de wetenschap”, waarop deze gesjeesde VU-professor zich zo 

graag voorstond, maar die in zijn bekrompen Biezelingse sjalotten-

hersens alleen maar deugde wanneer hij de strekking ervan kon 

bevatten. 

Wat zelden het geval was! 

Onder zijn regime werden al onze wetenschappelijke instellingen – de 

universiteiten voorop – er toe gedwongen om zoveel mogelijk 

pecunia’s te gaan verdienen met de verkoop van kennis en het uitbaten 

van adviserend onderzoek.  



Niets hoefde meer waarheidsconform te zijn, zolang de klant maar 

tevreden was en de kassa maar bleef rinkelen!  

Niks zuivere wetenschap: Verdienmodellen!” 

Dit, samen met het neoliberalistische wangedrocht 

vanuit de VS door de VVD geïmporteerde 

krankzinnigheidsmodel dat op zijn hoogst een 

levensduur van twee decennia zou blijken te hebben, 

werd bij ontstentenis van waarachtige kennis gulzig 

door de bekrompen confessionelen omarmd.  

Daarmee vond Balkenende opnieuw een allang 

bekend fenomeen uit: De Wet tot Behoud van 

Ellende, maar hij was te stom om dit te onderkennen!  

Mede daaraan zou dus de bancaire crisis van 2008 

toegeschreven moeten worden, omdat “money for 

nothing” natuurlijk pure flessentrekkerij is.  

Ook Alterra-onderzoeker David Kleyn bleek zulk een flessentrekker, 

toen hij in 2012 (na amper drie seizoenen halfbakken veldonderzoek) de 

tegenwoordig vrijwel alle humbug publicerende oud-verzetskant 

Trouw opzadelde met baarlijke leugenpraat, waarvoor hij straks 

geheid met fikse rente de tol zal gaan betalen.  

Wat wilde namelijk het geval? 

In 2008, dus het jaar waarin Duke de totale Texelse grauwe 

ganzenpopulatie uitroeide, werd Kleijn door Alterra belast met 

onderzoek naar de negatieve invloed van ganzen op de 

weidevogelstand: een doorzichtige vuiligheid die dan ook door LTO 

werd opgedragen en betaald. 

Dat zogenaamde onderzoek vond plaats in Waterland en op Texel, 

twee gebieden waarvan LTO toen al zéker was van de op handen 

zijnde massa-ruimingen van de ganzenpopulaties! 



Omdat in 2008 dus nagenoeg de totale Texelse broedpopulatie van de 

grauwe gans werd geruimd en er in dat jaar dus nauwelijks kuikens 

grootkwamen, was er in 2009 sprake van een compleet nieuwe 

populatie, die was opgebouwd uit juveniele en sub-adulte vogels die 

van elders afkomstig waren. 

Omdat de snelste pubers bij grauwe ganzen hooguit in hun 3
e
 jaar 

geslachtsrijp zijn en het onmogelijk is dat Texel in de herfst, winter en 

lente 2008/09 louter door 3 jarige vogels werd gekoloniseerd 

(volwassen ganzen – speciaal de vrouwtjes - zijn erg plaats trouw en verkassen 

zelden naar andere gebieden) kan Kleijn onmogelijk vóór het 

broedseizoen van 2011 enig zinvol populatieonderzoek op Texel 

hebben uitgevoerd. 

Toch kwam hij al in juni 2012 - midden in het seizoen waarin er 

opgroeiende kuikens zijn en er nog absoluut niets te zeggen is over het 

uiteindelijke gesommeerde reproductiesucces van de lokale populatie 

–met zijn Trouwadvies om door te gaan met vergassen, omdat dit de 

enige effectieve methode zou zijn om de populatie duurzaam te 

stabiliseren. 

Precies zoals de opdrachtgevers het graag hoorden!  

Aangezien Kleijn in die tijd onder supervisie werkte van het naar BSE 

walmend hondsvod waarvan al eerder in dit referaat sprake was en 

deze vuige machinaties om genoegdoening schreeuwen, zijn beide 

charlatans nog niet van ons af!  

Maar de juridische en materiële invulling daarvan blijven uiteraard 

nog even een verrassing! 

Zo zal de Trouw-redactie op zeker moment spontaan of met enige 

aanmoediging moeten uitleggen, wat hen bezielde om uitgerekend in 

het jaar waarin zij internationaal gelauwerd werd, zich te lenen voor 

een perverse marketingcoupe waarbij een wegwerpacademicus van 

een Wageningse Kijkgrijpinstelling, tienduizenden beschermde dieren 



de verdommenis in dreef met gore leugenverhalen die voor échte 

deskundigen direct door te prikken waren. 

Wij hadden graag volkomen gratis hele katernen gevuld met 

waarheidsconforme essays over de vuile oorlog die al decennialang 

gaande is tegen onze natuur, flora en fauna. 

Maar onze post aan Grachtengordel Trouw werd nooit beantwoordt.  

Evenals die aan de Volkskrant: misschien wel de sléchtste krant van 

beide halfronden! 

Bedrukte bilfilm met een voorgeprogrammeerd luchtje.                

Pietje Papier is er maar goed mee!  

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Helaas is David Kleijn geen eenling en zijn er naast hem nog talloze 

andere “wetenschappers” die dankzij verkokerde horken zoals Cees 

Veerman met zijn beklemmende tunnelvisie (quotes: “Natuur moet je 

vermarkten” en “Ik werkte zelf jarenlang in de wetenschap, je hoeft niet alle details te kennen 

om tot goede afweging te komen”.) totaal van de realiteit vervreemden en 

alleen nog maar denken in snelle verdienmodellen en geld maken uit 

niets. 

Dat is natuurlijk a road to nowhere waarop men al heel snel zichzelf 

zal tegenkomen, want zonder brede parate kennis is een neoliberale 

toko sneller uitverkocht dan men in de moneymake-ratrace denkt. 

Daarom duiken dit soort van “wetenhappers” 

ook altijd op in Wageningen, waar men al op 

de thesis “Het vóórkomen van twee typen van de 

macrobiotische schaamluis in gebruikt 

boerenmaandverband in pluimveemest te 

Hódmezövázárhely ” een doctorstitel verwerft en 

dan kennelijk in een zucht en kreun hoogleraar 

te Szeged is. 

Waarmee niet gezegd wil zijn dat David zélf de kippenneukerij praktiseert.  

    

 

 

 

 

Zoals u begrijpt is doctor Kleijn dankzij de vergassingsmoord op 

honderdduizenden ganzen in no time tot professor opgeleukt en zit nu 

kennelijk in het maairijpe riet boven op een dakdekkersopdracht.  

Van ons mag hij mee-gebost worden!  



           De opruimingsuitverkoop in onze natuur  

 

          8. Over schade en schadelijkheid 

Over schade en schadelijkheid in het algemeen zijn boekdelen te 

vullen zonder dat daar een houtsnijdend beeld uit te destilleren valt, 

maar nadat in 1954 in ons land de eerste Jachtwet in werking was 

getreden kwam er al binnen één jaar in 1955 een Wildschade-

commissie tot stand, die bedoeld was om de afwikkeling van 

schadegevallen door faunamalheur op juiste wijze te doen verlopen. 

Daarbij werd al meteen de grove fout begaan om vast personeel aan te 

stellen dat directeur C.H.J.Maliepaard terzijde moest staan bij het 

beoordelen en verdelen van de centen, stuivers, dubbeltjes, kwartjes, 

guldens, rijksdaalders en papieren valuta over de gedupeerde 

landlieden. Dat personeel wíst dus dat ze ambtelijk gebeiteld zaten! 

 

 

 

Hoewel niemand enig benul had van de parameters die moesten 

worden ontwikkeld om fictie van feit te onderscheiden bij het 

beoordelen van het al dan niet valide zijn van schadeclaims, was al 

van meet af aan – dus zonder enig onderzoek of bewijs – de houtduif het 



eerste gevederde slachtoffer waarvoor jagers een premie kregen 

uitbetaald voor iedere linkervleugel.  

Waanzin natuurlijk, want de “schade” die duiven aanrichten in rijpend 

graan, mais, spruiten en doperwten valt in het niet bij de hoeveelheden 

oogstbaar gewas die door stormwind, slagregen en tijdens de 

machinale oogst of bij het inzaaien gemorst worden.  

Zonder overdrijving kan worden gesteld, dat er vanaf  1954  miljoenen 

houtduiven volkomen nutteloos zijn afgeknald en dat het rijk daarvoor 

destijds honderdduizenden  premieguldens aan jagers heeft uitbetaald. 

Uit eigen onderzoek weten we, dat 

er tot op de huidige dag bij de 

duivenjacht op grote schaal ook 

holenduiven, Turkse tortels, 

postduiven en zelfs de inmiddels 

zeer zeldzame zomertortels worden 

afgeschoten en onder ruigte 

verdonkeremaand of in greppels de 

grond worden ingetrapt.  

Bij deze verwerpelijke jacht maakte 

men graag gebruik van het duiven- 

carrousel, die sinds 2008 verboden 

maar nog volop verkrijgbaar is.  

Dankzij het wanbeleid dat sinds 2002 

door het CDA en de VVD de fauna-

wetgeving volledig heeft verkracht, 

vinden er jaar na jaar bij de duivenjacht 

– net als bij de plaatsgebonden ganzen- en 

wilde eendenjacht- afgrijselijke 

misstanden plaats waartegen 

hoegenaamd niet wordt opgetreden. 



 

 

 

 

Kennelijk voelde men van meet af aan, dat zo’n premieregeling voor 

waterwild volledig uit de klauwen zou gaan lopen en daarom kreeg de 

Plantenziektekundige Dienst al in 1954 opdracht om de invloed van 

ganzenvraat op agrarische gewassen te onderzoeken, waarmee W.A.H 

van Dobben de eerste onderzoeker werd die vaststelde dat er in de 

regel nauwelijks sprake was van meetbare opbrengstderving na 

winterbegrazing, maar dat er daarentegen wel uitschieters waren die 

tot fikse meeropbrengsten konden leiden. 

In de ruim zestig jaren die volgden werden zulke onderzoeken met de 

regelmaat van een klok herhaald en ook uitgebreid over graslanden in 

alle delen des lands en onveranderlijk bleek steeds dat er soms 

weliswaar enige meetbare gewasderving werd vastgesteld, maar dat er 

veel vaker sprake was van niet geringe mééropbrengsten. 

Al die informatie werd verstrekt aan de overheid en is tot op de 

huidige dag minutieus na te bladeren in archieven en bibliotheken, 

maar heeft nooit tot enige structurele bijstelling van het aantoonbaar 

en bewijsbaar volkomen kreupele beleid ten aanzien van grazende 

watervogels en de zogenaamde structurele gewasschade geleid. 

Dat beleid hangt namelijk nog altijd van leugen, bedrog, foutieve 

voorstelling van zaken en absolute willekeur aan 

elkaar. 

Dat is iets wat met de kennis van nú met 1000% 

zekerheid is vast te stellen!  

                       



 

 

 

Zowel bij de jacht op duiven als bij die op ganzen en eenden wordt 

altijd als afzwakkend argument aangevoerd, dat er slechts de Rente 

van het Natuurlijke Kapitaal wordt geoogst en dat de natuur heel goed 

in staat is om die “geringe verliezen” weer aan te vullen.  

Maar dat natuurlijke kapitaal is –al helemaal bij trekvogels – absoluut 

niet het eigendom van geweerdragende lustmoordenaars maar behoort 

toe aan de nationale en internationale gemeenschap, die immers 

wetgeving ontwierp om dat gemeenschappelijke kapitaal op een 

verantwoorde wijze te beheren en in stand te houden.  

In Noord-Amerika waar 

vrijwel alle 

trekbewegingen en andere 

seizoenverplaatsingen zich 

binnen de wettelijke 

kaders van de VS en 

Canada afspelen, houden 

de Fish and Wildlife 

Association, Canadian 

Wildlife Federation, 

Ducks Unlimited en 

andere organisaties het 

wel en wee van de 

afzonderlijke populaties 

nauwkeurig in het oog en kent men Hunting Bag Limits waarvan door 

rangers de naleving wordt gecontroleerd.  

In Europa en Azië zijn de watervogelpopulaties veel minder onder 

controle en door de bestuurlijke ratjetoe die een gevolg is van alle 



geopolitieke mutaties van de afgelopen decennia, dreigen de 

internationaal overeengekomen afspraken totaal in de vernieling te 

geraken terwijl er, door de komst van het op primitief-egoïstische  

driften gebaseerde neoliberalisme, alleen maar afkalving en 

vervlakking plaatsvindt in de meetnetten die de Euraziatische 

trekvogelpopulaties monitoren.  

Toen dus in 2004 CDA-bulldozer Cees Veerman via zijn klemgezette 

Alterra-robot BSE vrijstelling bedong voor een jaarlijks afschot van 

20.000 kolganzen, pleegde hij daarmee karaktermoord op de adviezen 

van Wetlands International die juist had vastgesteld, dat de omvang 

van de Euraziatische populatie van de kolgans sinds het uiteenvallen 

van de Sovjet Unie een dalende tendens vertoonde, zodat 

internationaal een uitermate terughoudend jachtbeleid werd 

aanbevolen. 

Maar daaraan had ouderling Veerman geen boodschap, want de 

schepping is er immers om op te vreten en uit te buiten, zoals alle 

gereformeerden en toch ook nog altijd verontrustend veel belijdende 

katholieken hun kroost al met de paplepel inpeperen.  

     



 

Dat blijkt ook uit de manier waarop er in ons land met weidevogels (en 

dan bedoelen we niet het eerste kievitsei) en in het verlengde daarvan met 

de stand van de haas wordt omgesprongen. 

Want beiden sterven in snel tempo uit op ons platteland, waar nog niet 

zo heel lang geleden bijna overal wel kieviten, scholeksters, patrijzen, 

graspiepers en veldleeuweriken voorkwamen en op akker en weide 

altijd wel hazen te zien waren.  

Dit was tot voor kort zéker nog het geval in natuurreservaten, maar 

dankzij ouderling Bleker die op de blauwe maandag waarop hij het 

bewind voerde alle natuurbeheerders opdroeg om zoveel mogelijk 

pecunias uit hun terreinen te peuren, is zélfs in die refugia het hek van 

de dam en rauschen drijvers en jagers achter de weinige hazen aan die 

daar nog een veilig heenkomen gevonden meenden te hebben.  

Het wil er kennelijk bij het boerse en dubbelloopse janhagel en hun 

politieke handlangers maar niet in, dat de koek bijna op is en dat ons 

land mondiaal topscorer is in habitat- en diversiteitsverlies. 

Dat valt bijna niet meer te herstellen! 

En tóch raaskalt Sybrand Buma over het erfgoed dat hij voor zijn 

kinderen en kleinkinderen achter wil laten en dat volledig door het 

CDA – in eendrachtigheid met de VVD - naar de kloten is geholpen. 

Met stront en zeik in het grondwater, fijnstof en asbest in de lucht, 

persistent gif in het voedsel, dooie bijenvolken in de korven en een 

natuur die nog stiller is dan een lijkenhuis. 

Om hypocriete hufters zit ons land echt niet verlegen, Sybrand! 



Aan het begin van dit hoofdstuk werd opgemerkt, dat er een fout is 

gemaakt door vast personeel aan te stellen en daarmee een hele 

Wildschadecommissie te bemannen (vrouwen zouden bij het Ministerie van 

Landbouw en Visserij in het veldwerk pas vanaf de jaren ’70 schoorvoetend toegelaten 

worden) en daarmee wil ook precies gezegd zijn wat er staat. 

Want aangezien het werkgebied heel Nederland omvatte en er ook 

toen al provinciale consulentschappen bestonden, zou het eenvoudiger 

zijn geweest om per provincie of regio een wildschade-ambtenaar aan 

te stellen die deel zou uitmaken van de unit waaronder ook het 

natuurbeheer ressorteerde en ter zake onderzoek mogelijk was.  

Zo’n ambtenaar had dan ook bij ander veldwerk op het gebied van 

flora en fauna kunnen worden ingezet en zo zou er geen verkokering 

en belangenverstrengeling zijn opgetreden.  

Dat deed men niet en zo ontstond er een situatie waarin een ambtelijke 

splintergroep er alle belang bij kreeg dat er met grote regelmaat al dan 

niet waarachtige wildschade uit gemeenschapsmiddelen werd 

gecompenseerd: uitkeringen die dan ook al snel een vast 

inkomensbestanddeel gingen uitmaken van notoir klagende boeren.  

In dat kader maakten wij het mee dat een veehouder onder Wijhe 

(Ov.) op een winterse vrijdagmiddag telefonisch contact opnam met 

de SBB-terreinbeheerder omdat hij last had van meerkoeten op zijn 

uiterwaardgrasland. 

De beheerder deelde hem mee, dat hij de klacht zou doorgeven aan het 

Faunafonds maar dat het wel tot maandag of dinsdag zou duren 

alvorens er een taxateur zou komen. 

De boer was daar niet blij mee en tierde in de hoorn (vrij vertaald): 

“hij moet nu komen want volgende week zie je d’r niks meer van!”  

Later begrepen wij dat zulke klachten aan de orde van dag waren!  



Aanvankelijk wist de uitermate punctuele ambtenaar Maliepaard dit 

nog redelijk in de hand te houden, maar na het aantreden van Harry 

van Welie die van discutabele schadecompensaties zijn levenswerk 

zou maken, liepen de zaken volkomen uit de klauwen, nam de 

wildschade jaar na jaar toe en stond in veel regio’s de post “Wildschade 

compensatie” prominent op menige boerenjaarbalans! 

Vooral bij melkveehouders, akkerbouwers, tuinders en fruitkwekers.  

Echter, omdat ook boeren een Zorgplicht hebben en veel 

schadeklachten zélfs voor de mannen van Van Welie te doorzichtig 

waren om met een borrel weg te spoelen, kon niet zonder meer gezegd 

worden dat er sprake was van doorgestoken kaart. 

Maar wat had Van Welie tijdens internationale congressen over 

ganzen- en watervogelpopulaties toch altijd met jacht- en agro-

voorlieden te bespreken en waarom schoof hij zelden aan bij ecologen 

en natuurterreinbeheerders?  

Van zijn zwager Jo Salet vernamen wij, dat Harry altijd een aktentas 

vol dubbele agenda’s meetorste en dat verklaart wellicht de zich vanaf 

de late jaren ’70 als een olievlek uitbreidende Eurozone met 

gewasschadeklachten uit landen waar voordien dergelijk malheur als 

behorend bij het bedrijfsrisico werd beschouwd, of zelfs als een zegen 

voor het gewas werd opgevat.  

Zoals winterbegrazing op gras en op in de herfst gezaaide tarwe. Ook 

uit eigen onderzoek weten we namelijk, dat dit vrijwel altijd tot forse 

meeropbrengsten leidt! 

Omdat ons bekend is dat er in ieder jachtpachtcontract een artikel is 

opgenomen dat de pachter verplicht om ervoor te waken dat 

wildpopulaties schade toebrengen aan gewassen, zijn jagers echter een 

veel logische aanspreekpunt dan een Fonds dat een zak vol 

gemeenschapsgeld onder beheer heeft en daar naar eigen believen mee 

kan rondstrooien.  



In dit verband is de Zaak Schouten te Elspeet cruciaal, waarin mr. 

Frank Visser op 20 april 2011 oordeelde, dat grofwildschade aan het 

gewas van de heer Schouten een gevolg was van ondeugdelijk (i.c. 

moedwillig verlaagd) rasterwerk (wat door ons in die regio op veel meer 

plaatsen werd geconstateerd en fotografisch vastgelegd) en dat 

deze schade derhalve niet door het Faunafonds maar 

door de plaatselijke Wbe of de lokale jachtcombinatie 

diende te worden vergoed. 

Die jurisprudentie staat dus als een huis en het helpt echt niet dat dit 

item vanuit jagerszijde al jarenlang van het Internet verwijderd is!                        

Inmiddels is er een keur aan schrikmiddelen op de markt, die variëren 

van flash harries, knalapparaten en traditionele vogelverschrikkers tot 

lasers, drones en robotvogels en daarnaast kan men kwetsbare 

gewassen afschermen met gaas, netten en draden en – het 

eenvoudigste en goedkoopste – er simpel aan stokken opgehangen  

overalls of plastic zakken of linten bij plaatsen. 

Vrijwel geen enkele teelt is erg langdurig kwetsbaar en vaak betreft 

het zelfs slechts perioden van dagen of hooguit enkele weken.  

Omdat iedere agrarische ondernemer gehouden is aan een eigen 

bedrijfsrisico diende dus het nog altijd voort etterende Faunafonds 

onmiddellijk te verdwijnen. 

Dan was het geheid ook snel afgelopen met de “ondraaglijke schade” 

en het gebruik van termen als “Plaagdieren”, “Nut” en “Schade”!  

Want boeren, jagers, standsorganisaties, foute ambtenaren en 

criminele politici zijn de wáre plaag van onze buitengebieden en die 

richten meer schade aan dan 17 miljoen Nederlanders voor lief zouden 

behoren te nemen!  

 



Want we moeten natuurlijk ook niet vergeten, dat het Faunafonds al 

die jaren méér was dan Harry van Welie en dat er zich achter hem nóg 

een stropdas verschool die graag dure woorden in de mond nam en 

zichzelf en het samenraapsel waarmee hij werkte zelfs een 

wetenschappelijk statuur aan durfde te meten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

We hebben het dan over Henk Revoort en wij tarten hem, om ook 

maar één internationaal of nationaal citerende wetenschappelijke 

publicatie te noemen waaruit zou blijken, dat het Faunafonds méér 

was en is dan een klakkeloos doorgeefloket van gemeenschaps-

pecunia’s, het zwart maken van de inheemse fauna en het 

samenspannen met Fbe’s, Wbe’s en individuele kapitalistische jagers, 

om zodoende almaar meer ruimte voor zogenaamd flankerend afschot 

te forceren en de jachtlijst eindeloos uit te breiden. 

En dan bedoelen we uiteraard niet publicaties van studies die in 

opdracht van het Faunafonds en derhalve met publieke middelen door 

ingehuurde bureaus zijn vervaardigd.(zoals de Fakevakgroep Faunabeheer van de WUR!)  

Aan figuren als Revoort danken we het volledig naar de verdommenis 

helpen van het ecologisch verantwoorde beheer van onze fauna, omdat 

dit rapaille al decennialang kuipt en konkelt met het subversieve agro- 

en jachtsyndicaat.  



Daar treffen we ook Spotvogels’ jeugdvriend 

Chris Kalden aan, een rotte mispel die als 

topambtenaar samen met zijn collega Joustra 

het ambtelijk natuurbeheer om zeep hielp, 

Staatsbosbeheer de das om deed en gedurende 

zijn langdurige Haagse machineren nul komma 

niks heeft betekend voor het nationale en 

internationale natuur-, noch flora- en faunabehoud.  

Hij wordt hier geflankeerd door de Gelderse Godvrezende 

gedeputeerde Jakob Jan van Dijk, waarvan wij voorzien dat Sybrand 

Buma deze jagersvriend en fatsoenverkrachter zal voordagen voor een 

ministerpost in het kabinet dat er hopelijk nooit zal komen.  

Lekker volkje hoor, achter al die stropdassen!  

Op verzoek van Spotvogel – die van dit essay graag een historisch document wil maken – 
plaatsen we een foto uit de oude doos (ca.1967).  

U ziet hier Kalden (met zwarte kuif) naast het inmiddels overleden trio Harm Vonk, 
Hans van de Berg en amper zichtbaar Ton van 
Beek, terwijl Spotvogel vanonder zijn Stetson 
toekijkt bij het ringen van jonge Bosuilen in het 
Culemborgse Veld.  

Omdat hij Magere Hein én fysiek verval graag 
op afstand houdt heeft Spotvogel allang geen 
contact meer met ambtelijk verderf Kalden.  

Na dit micro-intermezzo is het wel 

aardig om even terug te bladeren in onze serie “Zwijnerijen met onze 

Fauna”, waarin meermalen wordt aangedrongen op het elimineren 

van het Faunafonds. 

Welnu: dit kreeg op 31 december 2016 zijn beslag!  



            De opruimingsuitverkoop van onze natuur  

 

               9. Rotzooien met grofwild. 

    De neergang der civilisatie in wat eens een gidsland was. 

 

Bij het eindelijk ten grave dragen van het Faunafonds liet Chris 

Kalden (bekend en gehaat om zijn oneliners “Meer werk met minder handen” en 

“Meer zien met minder ogen”, waarmee hij duizenden LNV-ambtenaren weg 

saneerde) weer een van zijn onwelriekende natte winden.  

Het Faunafonds zou namelijk volgens hem “een harmonieuze 

verhouding tussen jacht, natuur en landbouw” tot stand hebben 

gebracht.  

“Pardon?”  

“Harmonieus??”  

“Zeg Chris, voel jij je wel fris???”  

Nu wil het geval dat wij enige tijd geleden op een zwoele zomeravond 

langs de Waal bij Ochten een vriendelijke dame ontmoetten die ons 

spontaan influisterde dat Chris destijds, toen zij nog in Gouda 

woonde, haar buurman was geweest. 

 

 

 

 



Omdat onze gesprekken met vriendelijke dames op zwoele 

zomeravonden afgezien van verrassingskreetjes doorgaans ook erg 

veel wetenswaardigheden aan het licht brengen, durven we sinds dat 

moment wel te beweren “Gevorderde Kaldenkenners” te zijn. 

Het zal je lot maar wezen. 

Maar wij stonden wel voor heter vuren en kijken nergens van op!  

Uiteraard klappen we nooit uit de school over openbaringen die 

wildvreemde dames op stille Waalstrandjes doen over een aan lager 

ambtelijke wal geraakte jeugdvriend en om eerlijk te zijn spraken wij 

daar ook helemaal niet over. 

Want er werd die avond “erg veel gezegd met weinig woorden” en als 

goede verstaanders hadden wij (i.c. onszelf en ons alter ego) ruimschoots 

voldoende aan al haar niet uitgesproken openbaringen. 

Dat was dus heel verhelderend en wij (van de Ganzenbescherming) 

keken er dan ook niet van op dat Chris ons niet meer wilde kennen 

toen we korte tijd later in De Roode Hoed het effluent van zijn slechte 

adem en okselonfrisheid tot op het balkon konden manometen.  

“Rotvos”, zei ineens een struise Purmerendse die in de verte aan 

Mona Keizer deed denken en we zijn er nooit achter gekomen of dit 

betrekking had op Chris of op de filmbeelden die Musch en Tinbergen 

toen vertoonden ter inleiding van een forumdiscussie. 

Wél staat ons nog voor ogen dat het Faunafonds blij was met de mede 

door hen gesubsidieerde film, die bleek te zijn opgenomen in een 

verloederd deel van het Ilperveld: een gebied van Landschap Noord-

Holland waar Spotvogel toevallig dat voorjaar weidevogels had 

geïnventariseerd, zodat hij er heg en steg kende. 

Wat dan weer niet gewaardeerd werd, want men wordt tegenwoordig 

ook bij SBB, NM en Landschap niet graag in de kaarten gekeken.  



Vooral sinds de websitepublicatie van onze eerder genoemde 12delige 

serie “Zwijnerijen met onze fauna” lopen erg veel lieden die hun 

gebeiteld NB-leventje dikwijls in hoge mate aan onze inspanningen te 

danken hebben, met een wijde boog om ons heen of reageren spastisch 

wanneer wij hen onverwacht in het vrije veld, op een bospad, bij een 

braderie, op een house party of aan een tankstation overlopen.  

Ons advies: als je niks te verbergen hebt, ga naar een naaktstrand!  

Desnoods in Beach dress! 

Want wij hebben schoon genoeg van al die maskerade van 

zogenaamde natuur –en dierenliefhebbers die nu al anderhalf 

decennium de kop in het zand houden en angstvallig doen alsof de 

sijsjes en de merels nog precies zo fluiten als zij dat deden voordat die 

Harderwijker hufter van der Graaf Pim Fortuyn vermoordde. 

Want dáár is alle ellende aan te wijten die sinds 2002 door 

confessionele satans en neoliberale kaffers onze hele natuur en fauna 

tot speelbal van primitieve Hottentotten heeft gemaakt!  



Omdat Chris in zijn Gouden DG jaren bij LNV rondbazuinde dat 

“méér lullen met minder hersens” tot een substantiële méérwaarde 

zou leiden, besloten wij in nauw overleg met de Doofstommen-

federatie Sound of Silence om alleen nog via het virtueel geschreven 

woord kondt te doen van alles wat er toe doet.  

Zodat ook brulboeien als Kalden, Joustra, Veerman cum suis er 

gemakkelijk kennis van kunnen nemen via hun voorlees assistente. 

Want de kunst om te lezen wat er stáát is niet aan iedereen gegeven! 

Omdat ons bekend is, dat er genetisch van alles mis is met dikbillen 

(waarvan de antropogene mutant het doorgaans nóg bonter maakt dan zijn 

viervoetig evenbeeld) besloten we om ter afsluiting van dit essay nog een 

enkel woord te wijden aan de eveneens totaal ontspoorde 

grofwildjacht. 

Want dat loopt helemaal de spuigaten uit.  

Dus: fasten your seat belts please!    



“Er is geen koe zo bont of er zit wel een vlekje aan!”  
Deze wijsheid gaat niet alleen op voor rundvee in het algemeen, maar 

is in het bijzonder van toepassing op de hersenloze variëteit van Homo 

sapiens, dat beter bekend is als “hét Jager”. 

Anders dan de ree en de haas beschikt het jager over een cranium dat 

volledig met luchtledigheid gevuld is, ook al noemen wij hen 

gemakshalve Zultkoppen.  

Zultkoppen zijn er in alle soorten en maten, maar voor onze 

systematiek zijn vooral de categorieën `Gewone Zultkoppen`Homo 

sapiens infantilus en `Zure Zultkoppen` Homo sapiens infantilus 

varietas supérbus van belang. 

In dit relaas zal dus uitsluitend sprake zijn van infantilus en/of 

supérbus om de mate van gesublimeerd onbenul van deze 

dubbelloops- of kogelbuks dragende rompen op benen mee te duiden.  

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 



Wanneer een Zultkop een dier met hagel of kogel heeft verwondt, 

wordt zo´n jachtbuit in de regel eerst ziek, begint vervolgens te zweten 

om dan vaak tegen een weipaal, boom of lichtmast, met de kolf van 

het geweer, de stok van een drijver of, bij de grofwildjacht, met een 

zakmes, dolk, hartvanger of bankhamer (deze laatste is vóoral in zwang bij 

supérbussen uit de monetaire sector) om zeep geholpen te worden.  

Zwéten dééd Willem Johan Rijkman Groenink toen hij in oktober 

1987 bij het Dijkgat in de Wieringermeer zijn ongezekerd 

doorgeladen dubbelloops van de schouder liet glijden, waarna in twee 

fasen bijna zijn hele rechterarm op tableau werd gebracht.  

Want een afgaand geweer geeft een fikse terugslag en bij de 2
e
 landing 

is de grond nog net zo hard al een paar seconden daarvoor.  

Gossiemijne, wat zal die arme Rijkman zich toen ineens ziek gevoeld 

hebben, zal wellicht ook Koen Verbraak gedacht hebben toen hij 

tevergeefs op zoek toog naar de ziel van dit harteloze serpent! 

Want gelooft u ons: ná wijlen de grootvader van onze koning, 

wijlen Amator Teun de Derde, wijlen Arnold Cartouche van der 

Wal en wijlen Rien Poortvliet kende onze aarde zelden 

inhoudslozere supérbussen, al lijkt de actuele troonbewoner op 

weg om in dit dossier zijn opa naar de kroon te steken.  

Immers, wié van adel laat nu zijn gemalin tijdens een drukjacht 

(een favoriete jachtvorm voor diarreelijders, omdat alles daarbij vanzelf 

loopt) plaatsnemen op een zalmroze driepoot, zoals dat door ons 

enkele dagen vóór de kroning werd achterhaald? 

Zulk een zetel hoort groen te zijn of – bij een hoge drukjacht – bruin!  

En majesteit, als wij groen zeggen dan bedoelen 

we natuurlijk jachtgroen en niet het lindegroene 

dat bij een winterse drukjacht slaat als een 

Zeepaardsfrikandel op een Oranjeboventaart!  



Zoals u ziet blijven ook domme zulthoofdfouten in verdekte of zelfs 

ondergrondse jachtopstellingen, zoals bij de Brouwerij in het 

Asselsche Veld, niet verborgen voor ons wakend oog.  

Maar wij zijn dan ook geen supérbussen en zélfs geen gewóne 

infantielen! 

Want gelooft u het of niet: nét zoals het gros van de niet op afstand 

plomberende of met pijl en boog, werpmes, gif, vangnet, fuik, 

inloopval, paalklem, lijmstok, vlammenwerper of bankhamer dieren 

vernietigende mensheid (i.c. meer dan 99.9999999%!) is onze schedel 

gevuld met een goed werkend brein waaraan wij onze (moeilijk woord) 

CIVILISATIE danken. 

Overigens, van civilisatie en Oranje boven 

gesproken, daarmee bedoelen wij uiteraard niet 

onze Barchemse Höker, die de vorstelijke 

wimpel om de strot knoopt als hij – nog nét 

zonder rollator – los gaat op de Achterhoekse 

hazen waarvan we eerder al vaststelden, dat 

ook daarvan nog maar een armzalige 10% 

resteert van de populatie die daar in onze jonge 

jaren tussen Ruurlo, Lochem en Borculo leefde!  

Evenals Groenink heeft Jolink de K van KUT 

aan het eind van zijn naam staan en dat kan 

alleen maar een slecht voorteken zijn.  

Want zagen wij Rijkman niet op 8 december 

2008 bij gemaal Lely in de Wieringermeer-

polder doende om met zijn kreupele en 

doofblinde PCHoofd-posse een bloedbad aan te 

richten onder de bedreigde langoren? 

 



Kort tijd later strompelde Jolink achter zijn dubbelloops aan over een 

Achterhoekse akker, klauterde met grote moeite over een afrastering 

en joeg daarbij een haas op die hij trakteerde op een slecht geplaatst 

schot oude loodhagel in de achterhand.  

Een jachthond was niet ter plaatse, wél een cameraman. Dus er viel 

niks te ontkennen of verdoezelen. 

En zo toog Benny strompelend, 

struikelend en kankerend voor het 

oog van een omvangrijk 

kijkerspubliek op nazoek, die 

uiteraard al op voorhand 

vruchteloos zou blijken.  

Daarom gooide hij er nog maar 

eens een CD vol met immorele en 

leugenachtige pro-jachtpulp 

tegenaan en verkondigde in de Nederlandse Jager: “jagen is natuurlijk 

en akkers en weilanden zijn ook natuur!” 

Die heeft dus heel wat Arriva-treinen gemist op het Ruurlose station!  

          

Dit zijn slechts twee voorbeelden die zich weliswaar beperken tot de 

hazenjacht (bij een jaarlijkse terugloop van de Nederlandse populatie met 

naar schatting 5 - 10% is dat feitelijk al ernstig genoeg), maar voor deze twee 

sujetten zijn ook reeën, herten en zwijnen niet veilig, om niet te spreken van 

duiven, eenden, ganzen, fazanten en natuurlijk kraaien, vossen en andere 

“schadelijke rovers”.  

Die lijn is feitelijk door te trekken naar het gros van  de naar schatting rond de 

20.000  jachtactehouders, waarvan er zo’n 16.000 lid schijnen te zijn van de 

Jagersvereniging  terwijl de rest ongebonden jaagt op eigen terrein of is 

aangesloten bij de NOJG, die ook voornamelijk eigendomsjachthouders betreft.  

Die zijn veel minder schadelijk dan het pulp van de vroegere KNJV.  



Alle ellende die kleinwildjagers met hun primitief geknal in 

dierpopulaties waarvan zij de ballen verstand en geen grein 

ecologische kennis hebben aanrichten, verbleekt echter als we onze 

telescoopvizieren richten op de afgrijselijke slachtpartijen die zich 

sinds en tiental jaren bij nacht en ontij en met semiautomaten, 

lichtversterkers en geluiddempers afspelen in al onze grote 

natuurterreinen waar naast haarwild als haas en konijn vooral veel 

reeën, edelherten, damherten en op steeds meer plaatsen ook wilde 

zwijnen en moeflons af te schieten zijn. 

Denkt u zich dat eens in: ons land meet amper 35.000km² grondgebied 

waarvan slechts een fractie als grootschalige natuur gekarakteriseerd 

kan worden, zoals Hondsrug, Veluwe, Sallandse- en Utrechtse 

Heuvelrug, Duinstreek, Maasduinen, Peel en Kempen, Meinweg etc. 

Zoals gezegd zijn er circa 20.000 jachtvergunninghouders die 

tegenwoordig dankzij het CDA en de VVD ook weer volop 

(Nederlandse-, buitenlandse en/of betalende), gasten mogen 

uitnodigen. 

De afschotmogelijkheden zijn niet alleen voor grofwild maar als 

zogenaamde vorm van schadebestrijding ook voor grazende 

watervogels en vossen, uitgebreid met de nachtelijke uren en van enig 

toezicht en handhaving is absoluut geen sprake, doordat de VVD een 

verbod oplegde aan de geüniformeerde politie om zich met jachtzaken 

bezig te houden omdat dit de taak is van jacht- en jagersvriendelijke 

Boa’s die dikwijls in dienst zijn van Fbe’s en Wbe’s. 



En dat alles in een piepklein landje waarin 17 miljoen burgers leven! 

Daarom attenderen we er al jaren op, dat er gewacht kan worden totdat 

er doden gaan vallen. Zoals dat in april 2012 bijna gebeurde op de 

A15 bij Echteld, waar de kogel van een ganzenjager de auto 

doorboorde van twee dames die beiden op een haar na gemist werden. 

Ráák was het schot waarmee in 2007 bij Sint Willebrord een 

duivenjager een dame doodde, die rond het middaguur haar honden 

aan het uitlaten was.  

Met de kogelbuks op duiven: hoe verzin je het?  

Ráák ook was het schot dat in de herfst van 2012 een Drentse boer 

doodde die in de avonduren op eigen land zijn hond uitliet en daarbij 

door een vossenjager op de korrel werd genomen. 

In al deze gevallen seponeerde het jagersvriendelijke en enthousiast 

zélfjagende OM deze overduidelijke gevallen van hele of halve dood 

door schuld. En dan zwijgen we nog over de zaken die onder de pet 

werden gehouden!  

Want sinds het al eerder over het voetlicht gesleurde lustmoord-

syndicaat Veerman-Aptroot, Ormel, Oplaat, Schreijer en van den 

Brink in de parlementaire jaren 2005/06 en 2006/07 de Flora en 

faunawet volledig de vernieling in hielpen, is vrijwel alles mogelijk in 

onze buitengebieden en dat moet op zeker moment faliekant mis gaan.  

In een overbevolkt land ongecontroleerd en zonder verplichte 

waarschuwingstekens met semiautomatisch wapen en geluiddemper 

los gaan op onze inheemse fauna is op zichzelf al een poging tot 

doodslag, omdat er letterlijk overal en op ieder moment een 

wandelaar, jogger, fietser of automobilist in de vuurlijn kan opduiken. 

Dit gebeurde enkele jaren geleden in Noord-Frankrijk, waar de 

“verdwaalde kogel” van een zwijnenjager een auto trof die 2 kilometer 

verder op een openbare weg passeerde en de bestuurder doodde.  



Enig idee hoeveel kans er is dat iets dergelijks zich ook in ons land zal 

voordoen? Deze vraag zou feitelijk in de Kamer aan de 

wetsverkrachters van VVD en CDA gesteld moeten worden en uit 

onze rapporten valt het antwoord al eenvoudig te destilleren. 

Ook dié informatie werd aan alle Haagse burelen ter hand gesteld, 

maar enige reactie is er nooit gekomen.  

Zo ook met het dossier Militaire Schietterreinen waarvan wij 

vaststelden, dat er op de Oldebroekse Heide zeer verspreid massa’s 

scherpe granaten liggen weg te roesten, terwijl er rondom dat terrein 

slechts blauwe artikel 461 bordjes en witte borden met de tekst 

Schietterrein Levensgevaarlijk staan en het geheel is omgeven door 

slechts twee draadjes.  

Er zijn in ons land inmiddels honderdduizenden immigranten waarvan 

mag worden betwijfeld of die de betekenis van die teksten begrijpen 

en na het vertrek van het bataljon Luchtdoelartillerie is het de vraag of 

er op een knal wel adequaat zal worden gereageerd. 

Ook dit meldden we als alerte burgers al in 2013 aan Den Haag.  

    

 



Natuurlijk waren wij niet op zoek naar oud ijzer toen we op 

Nieuwjaarsdag 2013 onze Oldebroekronde maakten, want er waren 

geruchten dat het daar een ware wildkermis was waarin topapen van 

Defensie en de gezeten Veluwse en Haagse kliek zich luxueuze 

grofwildjachtkansels permitteren. 

Daar bleek geen woord van gelogen te zijn en ook kwam aan het licht, 

dat de Dienst der Domeinen te Zwolle windhandel bedrijft op 

terreinen die formeel van alle Nederlanders zijn en waar zich zaken 

afspelen die maar door een fractie van onze bevolking als oorbaar 

worden beschouwd in casu: de bestiale grofwildjacht!  

Wat dat betreft was het een goede zaak om ons – uiteraard in naadloze 

undercoverdracht - door de wachtcommandant te laten overlopen 

waarna via wederzijdse gelukwensen voor het nog maar amper 

begonnen nieuwe jaar informatie werd verkregen die niet zo 

eenvoudig langs reguliere weg te bekomen zou zijn geweest.  

Althans niet op een wijze waarop er niet aan hoefde te worden 

getwijfeld dat de ingewonnen informatie ook volledig 

waarheidsconform was. 

Dáár doen wij het tenslotte voor! 

     

   



Een van de namen die wij in Oldebroek 

oppikten was die van de Apeldoornse oud-

burgemeester annex Senaatvoorzitter annex 

Bronkhorstburgervader annex Amstelveens 

Maximabetaster Fred de Graaf, een stuk 

ellende waar zelfs ratten met een wijde boog 

omheen rennen: de zogenaamde Fratrace.  

Dus hóórt u die uitdrukking, dénk dan aan het Verdriet van 

Apeldoorn, dat hij met een miljoenentekort achterliet.  

Dit tweebenige rampenplan was de bedenker van Stichting Eik: een 

platform om de uit Apeldoorn geroofde financiën te beheren waaruit 

een zogenaamde Leerstoel Faunabeheer aan de WUR kon worden 

gefaket, die zich voornamelijk onledig bleek te houden met het 

leveren van teksten voor provinciale Faunabeheerplannen. 

Daarvoor is volstrekt geen ecologische kennis en al helemaal geen 

onderzoek nodig, want alles rond de jacht en het zogenaamde 

faunabeheer hangt immers van leugen, bedrog, jatwerk en 

volksverlakkerij aan elkaar. Die fakeleerstoel zou dus feitelijk wegens 

wetenschappelijke wanprestatie na een voldragen decennium van 

ladenlichterij door dubbelloops flessentrekkers, bij volle maan in het 

oude stadion op de Wageningse Berg afgefakkeld moeten worden.  

Fred is de man bij uitstek om daar geroosterd te worden. 

Boven een Koninklijke affakkelvlam van Shell!  

 

 

 



Graag brengen wij in herinnering, dat door ons op 2
e
 Kerstdag 2006 in 

de Kruisvennen bij Roggelse Dijk een wen-ren werd aangetroffen 

waarin zich een toom schuwe eenjarige wilde zwijnen bevond, die 

korte tijd later verdwenen bleken te zijn.  

Al gauw hoorden we van terreinbeheerders en bewoners van Peel en 

Kempen, dat er ineens zowel in de Groote Peel als in het Leenderbos 

juveniele wilde zwijnen rondliepen die daar onmogelijk langs 

natuurlijke weg gekomen konden zijn. 

Dat klopte ook, want al snel kwamen we op het spoor van een 

hotellier uit Gemert, die deel uitmaakt van de jachtcombinatie in het 

Leenderbos en via dat track vonden we een wildhandel in Neerkant en 

een Roermondse industrieel in ruste, die niet alleen in de Peel maar 

ook bij Kevelaer zijn jachthobby beoefende.  

Eenmaal in kreis Geldern bleek dat de zwijnen waarschijnlijk waren 

gekocht bij een in wild handelende baron bij Twisteden en zegslieden 

aldaar spraken het vermoeden uit dat de dieren afkomstig waren uit 

Thüringen óf uit Nierswälde in kreis Kleve, waar zwijnen uit het 

Reichswald schenen te worden verhandeld. 

Later bevestigde een bestuurslid van de Wbe Peel en 

Kempen de juistheid van deze bevindingen, die door 

ons toen direct zijn gedeeld met zowel het hoofd van 

de SBB-beheerseenheid Zuid  (Harry  Boeschoten) als 

met het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant. 

Beide partijen lieten nooit meer iets van zich horen en tegen de daders 

noch tegen de verantwoordelijke Wbe Peel en Kempen en de 

overkoepelende Fbe Noord-Brabant is geen enkele strafrechtelijke 

actie ondernomen, terwijl het om een omvangrijk misdrijf handelde!  



Wel ontdekten we dat in 2013 een Veluwse Boa (de zoon van beheerder 

Hakbijl van het Staatswildreservaat bij Ugchelen waarvan Rijkman Groenink in 2008 het 

permit in zijn Landrover bij zich bleek te hebben) zowel in Brabant als in 

Flevoland actief was.  

Hieruit trokken wij de conclusie, dat SBB – een overheidsdienst 

waaronder nota bene jarenlang “ons” RIN/IBN ressorteerde – dankzij 

directeur Chris Kalden vanaf 2004 totaal was verkankerd door 

subversieve jachtbelangen.  

Dit herinnerde ons eraan, dat wij in april 

2010 een Mitshubishi-Pajero longbase 

terreinwagen met het ingeblikte 

hoofdbestuur van de KNJV en CDA serpent 

Henkjan Ormel in vol ornaat des ochtends 

rond half acht uit de Oostvaarderplassen 

zagen terugkeren op de Praamweg. 

Een week later pikten we aan de Torenvalkweg een SBB-Toyota Hi 

lux met gesloten kap op, die uit de Ovp kwam met een kapitaal 

edelhert in de laadruimte en een jager in vol ornaat naast de chauffeur. 

Het reisdoel bleek deze keer niet keistad 

Amersfoort te zijn, maar het Dorhout-Mees resort 

bij Biddinghuizen, waarmee meteen duidelijk was 

hoe de ondershandse uitbating van de Flevolandse 

edelherten in zijn werk gaat. 

Er lijkt ook een lijn te lopen via Vliegveld 

Lelystad waarin grofwildjager Martin Schreuder een rol zou spelen, 

maar het blijkt niet eenvoudig om daar vat op te krijgen.  

Alles op zijn tijd en Martin is inmiddels 85!  



Het zal intussen duidelijk zijn dat de grofwildjacht een échte 

wrattenzwijnenstal is, maar het verhaal is nog lang niet uit en begint 

zelfs nog maar pas.  

Want in 2008 luidde Mar Molenaar, een campingbeheerder uit Epe op 

de Veluwe, de noodklok omdat jagers met hun nachtelijke 

rauschpartijen de zwijnen verjoegen die nou juist dé grote trekpleister 

waren waardoor zijn vakantiepark jaarrond in trek was bij massa’s 

natuur- en dierenminnende bezoekers.  

Dit gold niet alleen voor De Jagersstee (sic!) maar overal op de 

Veluwe klonken soortgelijke geluiden: het publiekstrekkende wild 

werd onzichtbaar!  

Terzelfder tijd verschenen er wilde zwijnen in het dorpscentrum van 

Epe en verlaagde het gereformeerde gemeentebestuur zich er toe om 

de in de gemeente woonachtige Dick den H. en zijn bedrijf Duke 

Faunabeheer opdracht en vrijstelling te geven om bagges met biggen 

op gazons, in bloemperken en op speelterreinen af te knallen.  

Enfin: na de spraakmakende incestzaak kon dat er nog wel bij. 

De met schrikdraad afgezette fuik die leidt 

naar een kraal met ontsnappingsgat waar het 

nachtelijke afschot plaatsvindt, terwijl bagges 

met biggen regelrecht in Epe-dorp belanden.  



Toen wij dan ook in 2012/’13 een forensisch terreinonderzoek 

instelden bleek al snel, dat er zich een kraal bevond aan de rand van 

het urbane Epese gebied waarin zwijnen vanuit het bosgebied bijeen 

werden gedreven waarna de enige ontsnappingsmogelijkheid een 

corridor was die regelrecht naar het dorp voerde. 

Omdat het nachtelijke afschot vanzelfsprekend met kogelbuksen en 

geluiddempers gebeurde was het onmogelijk om zogende bagges af te 

schieten, omdat er dan een tsunami aan verweesde biggen over het 

hele gebied zou uitzwermen. 

Dus liet men die families ongemoeid, want in het relatief dicht 

bevolkte randgebied kon niet met luid knallende hagelgeweren op de 

biggentomen worden geschoten zonder dat de hele streek wakker zou 

worden. 

Wij legden alles vast, vonden zélfs een rol 

strikdraad, de auto waarin afgeschoten zwijnen 

werden afgevoerd, het adres waar de eigenaar 

van de kraal woonde en connecties tussen deze 

persoon en den H. en wij communiceerden dit 

alles naar politie, gemeente en provincie. 

Maar tot op heden is er niets gebeurd!  

Kennelijk omdat zowel de wethouder, de regionale politiechef als 

gedeputeerde Van Dijk ranzige zwijnenreuzel op het hoofd hebben. 

Die zullen wij er dus hardhandig vanaf gaan schrapen!  



Overal op de Veluwe werd jarenlang grootschalig gerotzooid met het 

rasterwerk en werden botte leugens verspreid over stroperij en een 

slechte wildstand omdat door alle nachtelijke rauschpartijen al het 

wild onzichtbaar was geworden, zoals Mar Molenaar van Jagerstee al 

in 2008 voorzag.  

Maar de goorlapperijen van het grofwildsyndicaat werden almaar 

erger.  

Zo werd onder regie van Gelders Landschap boswachter Ger 

Verwoerd in 2011/’12 een leugenmaskerade opgevoerd die nog altijd 

luidkeels schreeuwt om berechting en zware sanctionering. 

Want op Sinterklaasavond 2011 bracht de NOS in Een Vandaag een 

nieuwsitem dat van A tot Z in scene was gezet door Verwoerd en zijn 

clan van Groene boa’s en dat overduidelijk geïnitieerd bleek te zijn 

door een toevallige nachtelijke aanhouding door een surveillanceteam 

van het Korps Landelijke Politiediensten, die toen nog toezicht 

hielden op onze autowegen. 

Een defect achterlicht bracht namelijk ter hoogte van Veghel een vers 

op de Veluwe gestroopt edelhert aan de oppervlakte, de inzittenden 

bleken kampbewoners te zijn uit de regio Eindhoven en het is aan de 

continue politieradio-scanlustigheid van een onzer rechercheurs te 

danken dat dit voorval aan de vergetelheid ontrukt werd. 

Zo viel dus al direct op pakjesavond de link te leggen tussen 

Verwoerds’ stroperijverhaal en die aanhouding op de A50. 

Omdat een gestrikte onfris uitziende ree en een vers uit de vrieskist 

ontdooide das kennelijk nog niet voldoende bewijs vormden voor de 

noodzaak van Boa-toezicht, “vond” men voor de camera ook nog een 

tussen het struikgewas verborgen kruisboog en wist de boswachter 

naadloos de door hemzelf geplaatste strikken terug te vinden. 

Wij meldden deze malversaties terstond maar er kwam geen reactie.  



Zo kon het dus gebeuren dat Verwoerd zijn show op 13 december 

2012 opnieuw vertoonde in Een Vandaag, ditmaal op de locatie 

Enclave Leuvenum waar wij bij ons terreinbezoek enkele dagen later 

een ware wildkermis aantroffen. (+ = verlaagd raster annex zwijnenpoort, x= 

jachthut, al dan niet met voerautomaat).  

Verwoerd maakte de cameraploeg en dus miljoenen 

kijkers wijs, dat er ter plaatse gestroopt werd en als 

bewijs werden er een knal, lichtflits en een 

zwijnenkadaver opgevoerd. En dat op een plaats waarvan 

stropers wéten dat er ’s nachts vanuit 10 hutten gejaagd 

kan worden en dat er dan altijd een boswachter bij is.  

Buitendien: stropers werken tegenwoordig allemaal met 

knaldempers!  

Afgezien van een zestal zwijnenpoortjes die deze 

wroeters vrije toegang verschaffen tot de akkers in de 

landbouwenclave (en die mét het volkomen ondeugdelijke 

ratsterwerk al enkele weken na onze websitepublicatie en communicatie 

naar Den Haag en Arnhem werden verwijderd!)bleken er bij vier 

hutten voederautomaten aanwezig te zijn: wat wettelijk verboden is.  



   

Nogmaals: dit speelde zich af op dezelfde vierkante 

kilometer waar Verwoerd vier dagen eerder zijn 

tweede Een Vandaag Leugen en Bedrogshow 

opvoerde!  

Publieke Omroep: Doe er alsnog wat aan! 



  

Omdat wij groeneboordencriminelen altijd graag recht in de ogen 

kijken, forceerde onze rechercheur op zondagmiddag 16 december 

2012 een “toevallige” ontmoeting met Verwoerd, kort voordat deze 

door het Geldersch Landschap op non actief gezet zou worden, al lijkt 

zélfs dát fake geweest te zijn. 

Aangezien de boswachter vergezeld was van zijn wild-fotograferende 

echtgenote, werd er van afgezien om als trofee een snapshot te maken.  

Onze dag was ook zonder zulke tronies toch al supergeslaagd! 

Wél bleef de vraag, of er in een gebied waar zo’n 

exorbitant schandalig wanbeheer plaatsvindt, niet ook 

in evenredigheid sprake zou zijn van verloren gegaan 

valwild en of er überhaupt werd nagezocht, want alle 

afschot vindt er kennelijk geruisloos ‘s nachts plaats 

om geen slapende leden/donateurs wakker te maken.  

Daarover hadden we graag informatie ingewonnen 

maar omdat onze verslaggever ook geen sluimerende 

jachthond wilde wekken, liet hij dié vraag ook maar in 

Verwoerds bedstee.  



Want hij wist er de weg en kon ook zonder begeleiding en zelfs 

zonder optische hulpmiddelen of GPS heel goed bepalen, waar zich de 

beste kansen voordeden om valwildsporen te vinden. 

Dat stelde hij dus nog maar even uit, want kadavers en skeletten lopen 

niet weg en met zijn PBNA-jachtdiploma was Verwoerd dat kennelijk 

vergeten. Maar stille getuigen liegen nooit!  

Daarom werd later minutieus het hele gebied tussen de nabijgelegen 

Stakenbergseweg en de Oude Zwolsche Weg door een fijn kammetje 

gehaald en dat leverde schokkende feiten op. 

    

Dit zijn dus allemaal dieren geweest die een vreselijke dood stierven 

terwijl Verwoerd zijn Zorgplicht verzaakte als scherprechter. 



Assholes van het Verwoerdslag maken naar schatting ruim 75% uit 

van het landelijke Boa-netwerk en velen daarvan hebben, nét als deze 

onbehouwen Staverense lomperik, een aanstelling als jachtopziener, 

boswachter, terreinbeheerder of gemeenteopzichter en krijgen dus hun 

hemeltergend disfunctioneren ook nog betaald!  

En dit kán allemaal dankzij de schandalige machinaties van het CDA 

en de VVD: de verklaarde vijanden van onze beschaving!  

Maar het is nog altijd slechts een fractie van dit schandaalverhaal. 

Want analoog aan de Veluwse massamoorden bond het 

gevuurbukste Randstadse Janhagel, voorgegaan door de 

Noord- Hollandse CDA gedeputeerde Jaap Bond en de 

– inmiddels verwijderde - Bloemendaalse VVD-

burgemeester Ruud Nederveen, de strijd aan tegen de 

Damhertpopulaties in ons duingebied, die met wat inventiviteit 

en een juist management jaarrond tot een toeristische 

publiekstrekker kunnen worden waar de Keukenhof bij verbleekt.  

Want het decor van ons unieke duinlandschap met infiltratieplassen en 

een buitengemeen rijke flora en fauna, biedt dankzij al die 

mensvertrouwelijke herten op een steenworp van aankomstplaats 

Schiphol jaarrond unieke mogelijkheden voor echte safari’s per 

huifkar, te voet, te paard of op de fiets o.l.v. échte natuurgidsen.  

Wij reikten dat model al jaren geleden gratis aan, maar kregen zelfs 

geen antwoord! 

Want de jagende “upperclass” gaat zich met leugen, list, bedrog, 

verdraaide feiten en fout geplaatst of ontbrekend rasterwerk liever te 

buiten aan dieren die men bijna kan aanraken dan dat men zich er bij 

neerlegt dat we in een piepklein land met 17 miljoen medelanders 

wonen waarin, na alle schanddaden, leugens en fatsoenverkrachtingen, 

jagers op de vrijstellingslijsten zouden moeten worden geplaatst! 



 

Zo meldde een informant ons in 2012, kort voordat de Amsterdamse 

Raad zou beslissen over het lot van de AWD-herten, dat een 

gefortuneerde jager uit de duinstreek raadsleden gratis vleespakketten 

in het vooruitzicht zou stellen in ruil voor opening van het afschot.  

In dat weekend had het er schijn van, dat nagenoeg de gehele raad 

akkoord zou gaan met afschot van 1800 herten. Maar nadat wij aan de 

vooravond van de raadsvergadering alle leden in een persoonlijke mail 

lieten blijken op de hoogte te zijn van die omkooppoging, steunde 

toen miraculeus genoeg een meerderheid de Motie Jager (sic!) 

(ingediend door PvdA- raadslid Ger Jager) waarmee het afschot van de baan 

was.  

Dit bracht ons in herinnering, dat onze rechercheur in 2008 tijdens zijn 

veldwerk een openbarende ontmoeting had met DEKA-kruidenier 

Simon Kat in de Filisteinse Polder onder Bergen(NH) en dat deze Kat 

niet voor de poes was waar het klachten over zijn verregaande 

misdragingen bij de jacht rondom zijn Banhoeve betrof.  

In de polls over ruim een halve eeuw jagersellende scoort Kat zelfs 

hoger dan Pon, Van Puijenbroek, Van Twillo, Rijkman Groenink en 

andere libido-gemankeerde lood- en doodverspreiders.  

Omdat er na 2012 een andere samenstelling kwam in het 

Amsterdamse gemeentebestuur en Kat het kennelijk niet met zijn 

broers, compagnons en commissarissen eens kon worden over de 

inhoud van de DEKA/DIRK-pakketten (wel of geen hagelhoudende 

konijnenbouten bijvoorbeeld) slaagden wij er toen helaas niet in om 

zekerheid te krijgen over een mogelijke herhaling van die mislukte 

omkoperij. 

Maar uit het feit dat de Raad zich deze keer wél moordlustig genoeg 

betoonde door mét de AWD-herten de kip met de gouden eieren de 

kop af te rukken, houden we het erop dat er omkoping in het spel was.  



Daarom is het een goede zaak, dat het Dirk/Deka-management in 

2016 besloot om de felbegeerde konijnenbouten uit het assortiment te 

verwijderen.  

Hierin menen wij een bevestiging te vinden voor onze vermoedens!  

   

 

 

 

 

 

 

Van een Haarlems familielid vernamen wij zojuist, dat Simon Kat nu 

ook heeft besloten om niet meer op gekooide konijnen te schieten. 

Dat deed hij namelijk vanuit zijn tot jachthut omgebouwde bunker, die 

ooit deel uitmaakte van de kustverdediging bij vliegbasis Bergen.  

   

 

 

 

 

 

 

Door dit besluit staan daar nu dertig zinloze kuubkisten met konijnen- 

strooivoer. Want Siem pakt alles altijd groot aan!  



Dit alles wetende namen we nogmaals een kijkje in Peel en Kempen, 

waar inmiddels een dode was gevallen door aanrijding met een 

overstekend rotte zwijnen op de N279 bij “De Buizerd” en een boa de 

Europese media haalde door drie zojuist door de brandweer uit de 

Zuid-Willemsvaart geredde knorrepotten in koelen bloede en op de 

berm van een drukke weg door de kop te knallen. 

 

Tot in Servië voelt men zich nu gesteund in de wetenschap, dat zij niet 

alleen untermenschen onder zich hebben en zijn daar zó blij mee, dat 

touringcars vol gewapende Balkanbeesten bij ons op de zogenaamde 

schadelijke ganzen worden losgelaten. 

Zó diep kan een eens zo beschaafd land zinken onder een hufterregime 

van een bestiale VVD en slaafse salonsocialisten! 

Overigens: die jachtopziener is één van de mededaders achter het 

uitzetten van zwijnen in de Peel en om erger af te wenden ontnam 

men hem zijn Boa-aanstelling, jachtakte en wapenvergunning.  



Het is dat soort onontwikkeld voetvolk waarvan het échte gajes zich 

bedient om onze hele natuur te verhabbezakken en alles wat zij graag 

schieten op de vrijstellingslijsten en/of nulopties te krijgen.  

Daarom namen we enige tijd later een kijkje aan de Vuurlinie bij 

Neerkant, van waaruit destijds een rotte zwijnen van verschillende 

leeftijdsklassen in de nabijgelegen Mariapeel werd uitgezet terwijl een 

wildhandel bij Elsendorp toen hetzelfde deed in de Syp / Stippelberg. 

Die zwijnen traceerden wij in 2014 al tot bij Sint Anthonis en Mill!  

Maar wij waren vooral benieuwd naar de vorderingen om ook 

clandestien een populatie Edelherten in Peel en Kempen te krijgen, 

waar dan via de nul -optie dag en nacht op gejaagd kan worden. 

            Zoals te zien is, vordert ook dat uitzetproject gestaag!  



Ook is te zien dat geen enkel dier van dit roedel de verplichte 

oormerken draagt en datzelfde blijkt het geval te zijn met damherten 

die in royale wenrennen tussen manshoge mais gehouden worden, 

totdat men ze uit zal zetten.  

.  

Geen Boa die er op let en van de geüniformeerd surveillerende politie 

heeft men niets te vrezen, want die komen niet zonder calamiteiten-

melding tussen die percelen met alleen maar modderpaden en bordjes 

Eigen Weg. 

En datzelfde geldt ook voor controleurs van AID en NVWA, die 

feitelijk alleen in actie komen als er weer Fakevogelgriep moet 

worden uitgezaaid om de biologische houderij de nek om te draaien.  

Want in zulk een land leven we dankzij CDA en VVD!  

 



Ook kwamen onze rechercheurs op verschillende plaatsen in het 

buitengebied kleine kuddes moeflons tegen, zoals met name in de 

Snoerts tussen Deurne en Helenaveen.  

Bij de genoemde wildhandels in de Peelstreek bleek men volwassen 

en jonge moeflons op voorraad te hebben, zodat er van mag worden 

uitgegaan dat er binnenkort op tal van plaatsen Corsicaanse Schapen 

zullen opduiken.  

En datzelfde geldt voor de Muntjak: een Chinees minihertje waarvan 

er in het Verenigd Koninkrijk al ruim 100.000 in het wild leven en dat 

(hoe kan het ook anders) fel wordt bejaagd omdat het diertje een bedreiging 

zou zijn voor de “natuurlijke ecosystemen”: wat dat ook anno 2017 in 

geürbaniseerd en geïndustrialiseerd Europa nog mogen zijn! 

Alle Muntjaks die tot voor kort in ons land werden gezien waren 

afkomstig uit hertenkampen en tuinen, maar daar wisten vanaf 2005 

de door zichzelf boven de Wet gestelde Faunabeheereenheden wel 

raad mee. 



Het was dus voorspelbaar dat er naast wild zwijn, edelhert, damhert en 

moeflon ook muntjaks in de Nederlandse natuurgebie …… excuus …. 

wildbanen losgelaten zouden worden.  

Zoals dat enkele jaren geleden gebeurde in de Koninklijke 

Houtvesterijen, waar door ons rond de Hooge Duvel en het 

Koningshout tijdenlang een Muntjakbokje werd waargenomen. 

Totdat het diertje op een vorstelijk tableau belandde!  

Want echt waar: dit diertje is een gevaar voor 

het verkeer, verwoest onze bossen en vreet de 

nitraat-verzotte brandnetels waar graag de 

spaarzame nachtegalen in nestelen. 

Uitroeien dus!  

En dáár lenen viagraslokkers zich gráág voor.  

Want als men als man nérgens meer voor deugt, dan is 

er altijd nog de natuur om de frustraties op uit te leven!  

    



    De opruimingsuitverkoop van onze natuur 

         10. Heksenjacht op exoten 

  Het bestrijden van een zélf bedachte “plaag” 

 

Als zeevarende en koloniserende natie kan Nederland een heel 

woordenboek en een kakofonie aan octaven mee spreken en galmen 

als het gaat om uitroeiing, faunavervalsing, ontkenning en 

kwaadsprekerij. 

Neem bijvoorbeeld de in Lutjegast geboren Abel 

Tasman, die met zijn ontdekkingsreizen naar Australië 

en Nieuw-Zeeland de kiem legde voor het introduceren 

van Hollandse zangvogels in het nieuw te bevolken 

land, omdat het roodborstje, de merel, de huismus en 

de spreeuw de kolonisten aan “thuis” deden denken.  

Hetzelfde flikten de moordenaars van de Noord-Amerikaanse 

indianen, die vanuit Amsterdam en London niet alleen de 

rechthebbende natuurvolken en hun bisonkudden minimaliseerden, 

maar als herinnering aan thuis ook daar huismussen en spreeuwen 

loslieten.  

Valse sentimenten van meedogenloze landjepikkers!  

Wij leven thans vier eeuwen later en koloniaal landjepik is er allang 

niet meer bij, al bleek nog maar drie kabinetten geleden dat het CDA 

nog altijd hunkert naar herleving van die bloedige VOC-tijden.  

Het zal dan ook geen toeval zijn, dat juist dát in huichelachtigheid en 

zelfzucht zwelgende cabal voortrekker is in de vuile oorlog tegen onze 

natuur en tegen al wat daar volgens hén niet in thuishoort. 

Zoals de verguisde “exoten”! 



Het doet wat vreemd aan om in een land dat dankzij 

eeuwenlang koloniaal gerotzooi gevolgd door 

decennia ’s vol besefgestoorde politici zodat in 

iedere straat en steeg van onze steden, dorpen, buurtschappen en 

negorijen het antropogene allochtonisme niet meer weg te denken is, 

er serieus jacht wordt gemaakt op zoölogische- (en vooral 

avifaunistische-) levensvormen die hier biogeografisch weliswaar niet 

van nature voorkomen, maar waarin de mens een doorslaggevende 

factor was waardoor zij hier verzeild raakten.  

Dat geldt feitelijk voor alle organismen (zoals bijvoorbeeld 

ook de Chinese wolhandkrab en de Amerikaanse rivierkreeft, die hier al 

dan niet opzettelijk zijn ingevoerd) maar wat onder water leeft 

springt nu eenmaal minder in het oog dan in de 

publieke ruimte rondvliegende vogels. 

En dús is het voor moordlustige alleshaters al een plaag wanneer er – 

om een voorbeeld te noemen – in Hoek van Holland een paar Indische 

Huiskraaien neerstrijken nadat ze aan boord van Hanjin of Evergreen 

een lange zeereis maakten en bij het klinken van Land-ho van boord 

gingen en daar met succes maar zonder expansiedrift een kleine 

populatie vormden die nooit iemand tot last was, maar juist een 

gevierde avifaunistische trekpleister werd.  

Huiskraaien zijn namelijk al lang 

geleden vanuit havens aan de 

Aziatische zuidkust met schepen 

overgestoken naar alle zeehavens 

langs de kusten van Oostelijk- en 

Zuidelijk Afrika en elders en 

hebben zich nérgens verder 

verspreidt dan de urbane zones in 

de directe omgeving. 



Een uitzondering lijkt Durban te zijn, waar de soort volgens Robert’s 

Birds of Southern Africa voor het eerst werd gezien in september 1972 

en zich later verspreid zou hebben naar Camperdown, veertig 

kilometer het binnenland in. Maar er wordt aan getwijfeld of die 

migratie wel spontaan tot stand is gekomen.  

Corvus splendens ofwel de Huiskraai is van oorsprong inheems in 

Zuidelijk-Azië en vormt daarmee een natuurlijk bestanddeel van de 

Euraziatisch avifaunistiek, waarbij komt dat het vogels zijn en dat die 

zich naar hun aard van nature vrijelijk over die hele landmassa kùnnen 

verplaatsen.  

Dat zij dit normaliter niet doen of liever meeliften met schepen doet 

hier niet ter zake: ze gingen in Eurazië aan boord en verlieten het 

schip elders in Eurazië en dat is een feit waaraan niet te tornen valt. 

Er is dus geen sprake van een indringer in de Euraziatische avifauna 

en zelfs niet van een strategisch bruggenhoofd, omdat Corvus 

splendens nergens neigt tot expansie buiten urbane gebieden, waar zij 

overwegend eetbaar afval opruimen waardoor rattenplagen en ziekten 

voorkomen worden.  

Omdat de populatie in Hoek van Holland al jaren stabiel was ligt ook 

“uitzaaiing” via coasters naar Antwerpen, Bremen of Hamburg niet 

voor de hand en zelfs als dat wél zou gebeuren: het blijft allemaal 

binnen het Euraziatische faunaelement!  

Aangezien er nooit structurele schade is veroorzaakt door de Hoek van 

Hollandse huiskraaien en de Nederlandse biodiversiteit al ernstig 

genoeg is uitgehold dankzij politici van het walgelijke Zuid-Hollandse 

Statenallooi, zou er feitelijk op hoog juridisch niveau naar dit hele 

zogenaamde exotendossier gekeken dienen te worden. 

En ook naar gronden waarop aan Duke-faunabeheer vergunning is 

verleend om deze vogels af te schieten. 



 

 

 

 

 

 

Zij blijken bovendien nog geen Huiskraai Corvus splendens van een 

Kauw Corvus monedula te kunnen onderscheiden!  

Op die manier smijt de Zuid-Hollandse gedeputeerde met 

gemeenschapsgelden om langs die weg dieren te doden die tot de 

Euraziatische avifauna behoren, niemand kwaad doen, rondslingerend 

eetbaar afval opruimen, een verrijking zijn voor de Nederlandse 

vogelbevolking, met geen enkele andere soort (en zo ja dan hooguit met 

zwarte kraai en ekster) concurreren en een toeristische trekpleister zijn.  

 

     

 

 

 

 

 

Het lijkt ons verstandig om zulk een hork met een spreekwoordelijk 

schot hagel in de reet de laan uit te sturen en er toe te verplichten, om 

op eigen kosten de verdwenen populatie weer aan te vullen! 

Want primitief wanbeleid moet z.s.m. haar grenzen leren kennen!  



Voor de tweede zogenaamde exoot blijven we wat naam betreft in 

India, waar de o.a. in Tibet, China en Mongolië broedende Anser 

indicus, de Indische Gans of Streepkopgans, overwintert.  

Deze Euraziatische soort wordt veel gehouden in parken 

en menagerieën en ontsnapte vogels hebben plaatselijk, 

zoals bij stuwcomplexen langs Rijn en Lek, met succes 

broedpopulaties gevormd en ook zijn er ruiplaatsen 

waarop soms wel meer dan 100 vogels verblijven. 

 De Streepkopgans is dus als Aziatische soort bij 

ons geen exoot te noemen, al is de kans klein dat 

broedvogels uit de Himalaya en het Altaj-

gebergte naar West-Europa vliegen. Maar niets is 

uitgesloten! 

Niet alleen in ons land, maar ook elders in Europa leven Streepkoppen 

in wilde staat en bekend is dat vrij vliegende vogels uit Stockholm en 

Skåne overwinteren in het Ruhrgebied en langs de Niederrhein, waar 

zij voorkeur hebben voor vijvers en parken.  

Het zou dus waanzin zijn om zulke dieren te vervolgen omdat hun 

oorspronkelijke herkomst niet in Europa ligt. Buitendien: de 

natuurlijke wereldpopulatie van deze soort is beperkt in omvang en 

waarschijnlijk leven er mondiaal aanzienlijk meer Indische ganzen in 

gevangenschap of vrij vliegend in parken en vijvers dan de totale 

wilde populatie van Centraal-Azië, die vermoedelijk hooguit enkele 

tienduizenden vogels omvat. 

                 



Een andere zogenaamde exoot die ook tot het 

Euraziatische faunaelement behoort, is de Keizergans, 

Anser canagicus, die als broedvogel voorkomt op Wrangel 

Island en de hoog-noordelijke toendra’s van NO-Siberië, 

waar ook een tamelijk geïsoleerde populatie broedt van de 

Sneeuwgans Anser caerulescens: een soort die haar 

optimum heeft in de Nieuwe Wereld.  

Het is aan de hand van gemerkte 

sneeuwganzen vastgesteld, dat broedvogels 

van de Hudsonbaai-populatie (Canada) 

soms in ons land overwinteren, maar ook 

zijn er groepjes sneeuwganzen gezien te 

midden van overwinterende Siberische riet- 

en kolganzen. Dat waren dus mogelijk 

Russische vogels. 

Geen sprake van dat dat exoten zijn! 

Wat anders ligt dit met de Mandarijneend: een 

holenbroeder uit China die vanuit 

watervogelcollecties delen van ons land heeft 

bevolkt, maar net als alle voorgaande soorten een 

Euraziatisch faunaelement is.  

Geen exoot dus, wél een ongewone verschijning!  

 Dat geldt ook voor Baikaltalingen, Zwaanganzen, Jufferkranen en 

andere Aziatische broedvogels die van tijd tot tijd in West-Europa 

verschijnen en dus niets met avifaunistische exoten te maken hebben.  

Evenmin als Amerikaanse wintertaling en - smient, Carolinaeend 

buffelkopeend, kuifzaagbek, ringsnaveleend en kleine toppereend, die 

weliswaar veel in menagerieën worden gehouden, maar met gemak - 

desnoods met wat nautische tussenstops - de Atlantic kunnen kruisen.  



Wél van oorsprong afkomstig uit een ander werelddeel is de 

Canadagans, die echter al in de 19
e
 eeuw als jacht- en siervogel in 

Europa werd ingevoerd en aanvankelijk vooral in het Verenigd 

Koninkrijk en Scandinavië omvangrijke verwilderde populaties 

vormde, maar ook in Nederland en onze buurlanden al langer dan een 

eeuw in vrij-vliegende staat voorkomt en jaarritmen ontwikkelde.  

Dat kan dus écht geen exoot meer genoemd worden.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Canadagans kent in Noord-Amerika een elftal aan ondersoorten, 

waarvan aanvankelijk vooral de twee grootste en meest oostelijk 

voorkomende B.c.canadensis en B.c.maxima met succes in Europa 

werden geïntroduceerd. 

Later werden ook de kleinere (hoog noordelijk broedende) rassen als 

parkvogel ingevoerd waarvan zo nu en dan paren of families  

ontsnapten.  Zo zag kooiker de Kleyn te Culemborg in de strenge 

winter 1962/63 een groepje van 6 Cackling Canada Geese (B.c.minima) in 

het wak op de kooiplas en kon er daarvan een bemachtigen, die daarna 

jarenlang in het Culemborgse stadspark verbleef.   

     



Doordat met de toenemende conjunctuur het aantal particuliere 

menagerieën vanaf de jaren ‘70/’80 een grote vlucht nam en er ook 

almaar meer gemeentelijke watervogelparkjes en hertenkampen 

ontstonden waarin men vooral de kleinere ondersoorten hield, 

ontsnapten er op grote schaal vogels die in verwilderde staat 

populaties vormden en waarbij ook kruisingen met brandganzen niet 

zelden voorkwamen, die vruchtbare nakomelingen voortbrachten. 

Individuen van grote rassen van de Canadese gans vermengden zich 

soms met Grauwe ganzen, maar zulk nakomelingschap van Branta x 

Anser is onvruchtbaar zodat het meteen een eindstation is.   

Op verschillende plaatsen in ons land (zoals hier in Purmerend) komen al 

jarenlang groepen voor waarin kenmerken van zowel B.c.minima, 

B.c.parvipes als B.c.interiror en kruisingen met de brandgans 

B.leucopsis herkend kunnen worden. In plaats van die dieren als afval 

te laten vergassen is het zinvoller om hen te beschouwen als 

permanent werkende onderhoudsploegen voor de groenstroken, die 

met wat innovatief inzicht kunnen worden geïncorporeerd in de 

toeristische routes rondom Schiphol/Amsterdam, die immers al 

decennialang uitmunten in absolute en triest stemmende neoliberale 

fantasieloosheid.(NB: zie ook de massamoord op grauwe ganzen, brandganzen en damherten in de 

regio Schiphol-Amsterdam- Marken- Zaanse Schans- Keukenhof en de boerse stompzinnigheid wordt duidelijk !)          

 

 

 

 

 

 

      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een wat ander geval is de Nijlgans: feitelijk geen gans maar een 

Shelduck, die verwant is aan bergeend en casarca en waarvan 

Spotvogel (in zijn geheugen in het gezelschap van Chris Kalden cum suis) in 

1967 het eerste nest van Midden-Nederland vond in een knotwilg niet 

ver van Fort Honswijk (gem.Houten).  

Dit zal echter niet het eerste broedgeval in Midden-Nederland zijn 

geweest, want het lijdt nauwelijks twijfel dat er op Gooilust in ’s 

Gravenland al in de jaren ’30 nijlganzen broedden in de collectie 

Blaauw, die daar zelfs Kleine Zwanen aan het nestelen kreeg.  

In de duinstreek van West-Nederland broedde deze soort toen al 

enkele jaren, maar slechts enkele honderden kilometers naar het 

westen bevond zich in Engeland al ruim een eeuw een populatie die 

zich er, dankzij de overwegend milde winters, goed had ingeburgerd.  

Het lijkt geen betoog te behoeven, dat een soort waarvan het optimum 

van de actuele verspreiding zich ten zuiden van de Sahara bevindt, 

niet als Euraziatisch opgevat kan worden. 

Echter: in de 18e eeuw broedde de Nijlgans in Mediterraan- en 

Oostelijk-Europa en ook in Klein-Azië: laatstelijk in 1930 in Israël! 



In het licht van de actuele klimaatverandering is het dus niet houdbaar 

om de Nijlgans als exoot te blijven doodverven, want een oversteek 

over de Middellandse Zee zou wellicht intussen toch al hebben 

plaatsgevonden, zélfs zónder hulp van menageriehouders! 

     

Niets met klimaatverandering te maken heeft het vestigen van 

Amerikaanse Rosse Stekelstaarteenden in het Vereningd Koninkrijk, 

waar na het uitzetten en ontsnappen uit parken al decennialang enkele 

duizenden paren broeden die zich ook verplaatsten naar het Europese 

vasteland en een bedreiging zouden vormen voor de zeldzame 

Witkopeend Oxyura leucocephala, hoewel dat een broodje aap lijkt.  

Bij ons wordt de rosse stekelstaarteend slechts in klein aantal gezien 

en jaarlijks broedt er een handvol paren, terwijl er in het UK al lange 

tijd en programma loopt om deze soort uit te roeien. 

Het is voorspelbaar dat zoiets nóóit zal gaan lukken!  



Minder problematisch is de introductie van de Zwarte zwaan, die als 

parkvogel vanuit Australië en Polynesië werd geïmporteerd en 

uiteraard ontsnapte en in wilde staat ging nestelen. 

Daarbij behielden de vogels hun genetisch vastgelegde jaarritme, 

waardoor er gebroed wordt wanneer bij ons de schaatsen uit het vet en 

de sleeën van zolder gehaald worden.  

Het laat zich raden dat dit zich in ons huidige kwakkelklimaat vertaald 

in een zeer gering broedsucces. 

Wij herinneren ons nog goed dat rond 1963 Doctor Fop I. Brouwer in 

het Bert Garthof radioprogramma “Weer of geen weer” een melding 

kreeg van een vlucht Zwarte zwanen boven het wad bij 

Schiermonnikoog en toen als allround deskundige zei: “die zijn dan 

wel erg afgedwaald van hun oostelijke trekroute!” 

Enfin: zwarte zwanen leven in een klimaat waar de zomer ongemerkt 

overgaat in de winter en waarbij trekdrang dus zinloos is.  

Wellicht waren die vogels weggevlogen uit Tiergarten Bremen en op 

weg naar Artis of Blijdorp met tussenstop in Alphen aan de Rijn.  

                   

 



In ieder geval zal de Zwarte zwaan als échte exoot bij ons nooit een 

plaagdier worden en dat geldt ook voor Zwarthalszwanen en de 

Kelpganzen uit Zuid- Amerika die zo nu en dan uit menagerieën en 

hertenkampen wegvliegen en met wat geluk in het wild een broedsel 

groot weten te brengen.  

  

Door de jaren heen troffen wij van al deze soorten weleens broedende 

paren aan in ons land, maar zelden zagen we later in die omgeving 

families met grote kuikens of vliegvlugge jongen. 

Het zijn dus wél ondubbelzinnige exoten, maar afschieten van zulke 

vogels bevredigt alleen maar de botte moordlust van besefgestoorde 

primitievelingen en draagt niets bij aan het natuurbeheer. 

Want de natuur en fauna zijn niet gebaat bij lustmoordenaars wiens 

corebusiness wordt gevormd door leugen, list, bedrog, verdraaiing van 

feiten en het vermoorden van levende dieren’. 

Dat geldt natuurlijk ook voor de zeldzame Hawaïgans of Nene, 

waarvan wij in juni 2008 tot onze verrassing een groepje van 9 vogels 

zagen langs het riviertje de Winkel in de Ronde Venen, luttele uren 

nadat Duke daar de hele populatie grauwe ganzen had vergast. 

Een pleister op de wonde! 



Nene’s (Branta sandvicensis) broeden boven de boomgrens op 

vulkanen in de Hawaï-archipel en waren in de jaren ’50 vrijwel 

uitgestorven toen Sir Peter Scott en zijn Wildfowl and Wetland Trust 

een project startten en met paren in watervogelcollecties, vogelparken 

en bij particulieren de soort voor uitsterven wisten te behoeden. 

Tóén waren er in het wild nog dertig Nene’s in leven, thans telt de 

wereldpopulatie méér dan 2000 wilde vogels.  

Sir Peter Scott wás vroeger een jager, die na een ongelukkig schot op 

een Groenlandse Kolgans zich afvroeg: “My God, what have I done?” 

Zó kan het dus met jagers ook ten góéde keren!  



      28 mei 2012   Botsholse Dijk, Ronde Venen, half 5 ’s ochtends 

                        De fingerprint van duke   



               Leven is Alles, Dood is Niets!  

De Faunarecherche, koningsdag 2017  



       Fair Game ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEVEN IS WINST, DOOD IS VERLIES! 
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