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Aan de staatssecretaris van Economie, Landbouw en Innovatie 

Postbus 20101 

2500 EC den Haag 

 

BETREFT HOBBYMATIGE JACHT OP BESCHERMDE DIERSOORTEN ONDER VOORWENDSEL SCHADE -AFSCHOT 

 

Zandpol, 3 april 2012,  

 

 

Geachte heer Bleker,  

 

 

In de Boerderij verscheen op 7 maart jl. een artikel met als titel “Bleker rekent op betamelijkheid jagers bij 

winterse omstandigheden.” Daarin lezen wij dat u er van af ziet om over te gaan tot het sluiten van de jacht onder 

strenge winterse omstandigheden, omdat de provincies beter in staat zouden zijn om te bepalen of wildbeheer en 

schadebestrijding tijdelijk opgeschort moeten worden.  

Mijnheer Bleker, wij zijn als beschaafde, geciviliseerde en respectvolle Nederlandse staatsburgers ronduit 

verbijstert! 

Waar wordt het politieke recht en het menselijk onfatsoen vandaan gehaald, zo vragen wij ons af, om het op een 

verantwoorde en zorgzame wijze beheren van onze inheemse fauna te marginaliseren tot de monstra 

‘wildbeheer’ en ‘schadebestrijding’?  

Hebt u er ooit bij stilgestaan mijnheer Bleker, dat ons dichtbevolkte land tot de vogelrijkste gebieden ter wereld 

behoord en dat miljoenen vogels van tientallen bij wet beschermde soorten uit polaire streken voor hun overleving 

in belangrijke mate op onze winterse zorg en gastvrijheid zijn aangewezen? Een zorg en gastvrijheid die feitelijk 

vanzelfsprekend zouden behoren te zijn voor bestuurders die in woord beweren dat zij vanuit hun geloof en 

respect voor al wat leeft een goed rentmeesterschap over de schepping voorstaan. Maar die in daad exact het 

tegenovergestelde praktiseren! Mijnheer Bleker, voordat het huidige kabinet aantrad kende het Koninkrijk der 

Nederlanden al vele tientallen opeenvolgende regeringen, die ons mooie land met zorg, toewijding, visie en 

verantwoordelijkheidsbesef de fysieke vorm en morele inhoud gaven waarin het land in 2002 door het kabinet 

Balkenende1 werd overgenomen. Vanaf dat moment heeft uw partij het CDA geen dag verzaakt om alles wat in 

meer dan een eeuw tot stand was gebracht op het gebied van bescherming en beheer van de natuur en de 

inheemse flora en fauna ondergeschikt te maken aan plat, banaal en kortzichtig materieel gewin. Dankzij de 

invloed van een gewetensvolle coalitiepartner kon toen nog voorkomen worden dat er de fysieke kaalslag op de 

natuur kon plaatsvinden, waarmee uzelf al vanaf de dag van uw aantreden bent aangevangen. 

Helaas waren zowel de coalitiepartners als de oppositie tussen 2002 en 2010 onbekwaam (of niet 

geïnteresseerd) om zich het lot van onze inheemse fauna aan te trekken, zodat de hele bij ons doortrekkende en 

overwinterende vogelpopulatie van Noord - Europa en Noordwest - Azië thans aan een weerzinwekkend 

wanbeleid is overgeleverd. Vogels voor het behoud waarvan ons land talloze internationale verdragen, 

conventies, besluiten, richtlijnen en andere afspraken tussen waarachtig beschaafde en geciviliseerde 

bestuurders geratificeerd heeft. 

U bent als regeringsvertegenwoordiger gehouden zich conform die internationale overeenkomsten te gedragen, 

mijnheer Bleker. Maar uw “beleid” is ontaard in een primitieve massamoord op in ons land overwinterende 
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Siberische trekvogels die, zeker onder barre winterse omstandigheden, onze zorg, toewijding en 

onvoorwaardelijke bescherming meer dan nodig hebben. 

Dat noemt men namelijk geen rentmeesterschap, maar gewoon menselijke beschaving!  

 

De ‘betamelijkheid’ van de groep hobbyistische dierenmoordenaars waarvan u zichzelf tot beschermheer hebt 

uitgeroepen is heel ver te zoeken, mijnheer Bleker. Wij vragen ons dan ook af, waar het recht vandaan gehaald 

wordt om in een landje met een totale oppervlakte van amper 42.000km2 dat klimatologisch en 

landschapsecologisch zodanig gepositioneerd en gesitueerd is dat een groot deel van de Noord- Europese en 

West- Siberische watervogelpopulaties er in tijden van strenge koude een veilig tehuis dient te kunnen vinden, het 

lot van deze dieren in handen te leggen van op het gebied van internationaal populatiebeheer volstrekt analfabete 

provinciale bestuurders en circa 20.000 volkomen ondeskundige en bovendien vrijwel geheel ongecontroleerde 

hobbyjagers.  

Jawel, u leest het goed: ongecontroleerd!  

Nog veel erger zelfs: in bescherming genomen door plichtsverzakende, bedreigingen uitsprekende en 

malverserende doch desalniettemin beëdigde Bijzondere Opsporing Ambtenaren. 

Dit alles vindt plaats onder uw verantwoording.  

Wat weet u eigenlijk wérkelijk van de als faunabeheer gecamoufleerde hobbyjacht in ons land, mijnheer Bleker? 

Waarom drijft u op het kompas van een jagende bloedverwant en discutabele belangengroeperingen die bij u kind 

aan huis lijken te zijn? En waarom hebt u zich niet verdiept in de lange geschiedenis van ontluisterende 

jachtexcessen die al vanaf de jaren ’70 minutieus zijn opgetekend en vastgelegd en die vele malen de landelijke 

of zelfs de internationale pers haalden? 

Betamelijk? 

Waar heeft u het eigenlijk over, mijnheer Bleker? 

Welk soort betamelijkheid stond u feitelijk voor ogen bij het vrijgeven van de jacht onder extreme winterse 

omstandigheden? 

En wat moeten wij ons voorstellen bij uw betamelijkheidgedachten op het moment waarop u de onwelriekende 

spitsvondigheid bedacht, om afschot als middel ter voorkoming van landbouwschade niet langer als Jacht in de 

zin der Wet te beschouwen? 

Wij geven u meteen het antwoord, mijnheer Bleker. 

Dat heeft niets van doen met welke vorm van betamelijkheid dan ook, maar alles met beramelijkheid. De diepere 

betekenis van dit ongebruikelijke woord zal u genoegzaam bekend zijn! 

 

Mijnheer Bleker, wij nodigen u graag uit om kennis te nemen van de fotoreportages die wij maakten gedurende en 

kort na de strenge koudeperiode in de eerste twee decaden van februari. U gaf hobbyjagers toen een blanco 

vrijbrief om naar eigen onbeschaving en moordlust huis te houden onder dieren die op geen enkele wijze in staat 

waren om schade of overlast aan te richten op stijf bevroren en dik besneeuwde respectievelijk door de strenge 

vorst gevriesdroogde vegetaties. Bij wet beschermde dieren, waarvoor ons land internationale verplichtingen 

draagt, maar die botweg massaal uit de lucht werden geschoten. En u liet bovendien toe dat provinciebesturen in 

uw naam dit verachtelijke wanbeleid ten uitvoer brachten! 

Talloze geshockeerde landgenoten hebben zich in die periode tot het alarmnummer 144 Red een Dier gewend en 

werden doorverbonden met regionale meldkamers. In het gros van die gevallen verschenen er geen 

surveillerende politiebeambten ter plaatse, maar werd de melding afgedaan door het bezoek van een rechtstreeks 

met de jachtwereld verweven zelfjagende Boa, dikwijls in dienst van de betreffende wildbeheereenheid!  
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Voor zover wij kunnen vaststellen heeft dit in geen enkel geval tot daadwerkelijke verbalisering en handhaving 

geleid. Wij laten dan pro forma bekeuringen wegens het in de auto vervoeren van een wapen zonder foedraal of 

het niet op eerste vordering kunnen tonen van een jacht- of wapenvergunning, buiten beschouwing. Want de 

gemelde overtredingen van de Flora en Faunawet zouden altijd tot veel hogere sancties of strafvervolging hebben 

geleid!  

Weet u hoe wij dit onbetamelijke optreden kwalificeren, mijnheer Bleker? 

Wij noemen dat totalitair machtsmisbruik! 

En dat is niet alleen onbetamelijk, maar ook misdadig. Zéker in een constitutioneel parlementaire rechtsstaat!  

Wij zullen het Parlement, de Senaat, de Raad van State en de schrijvende en virtuele pers dan ook uitgebreid 

informeren over alle misstanden met betrekking tot wetsontkrachting en wetmanipulatie welke er dankzij uw partij 

en vanaf oktober 2010 door uw eigen beleid straffeloos hebben kunnen plaatsvinden.  

Uw betamelijkheid is namelijk niet de onze, mijnheer Bleker!  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

N.N. Chögyal Trizin 

Namens het bestuur van Ganzenbescherming Nederland 

 

 

Voor gedocumenteerde en beschrijvende informatie m.b.t. jachtmisstanden in februari 2012 verwijzen wij naar de 

websites van www.faunabescherming.nl  en www.ganzenbescherming.nl 

  

 

cc:  Aan alle leden der Tweede Kamer der Staten Generaal 

      Aan alle leden der Eerste Kamer der Staten Generaal 

      Aan de voorzitter, vicevoorzitter en leden van de Raad van State 

      De Faunabescherming  

      De Dierenbescherming 

      Vogelbescherming 

      Natuurmonumenten   

 


