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Task force Jachtmisstanden / de Faunarecherche stellen zich primair ten doel om misstanden welke 
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springen voor een verantwoorde, respectvolle en beschaafde omgang met alle dieren die deel uitmaken 
van onze wildlevende fauna. 
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ZWIJNERIJEN MET ONS GROFWILD DEEL 1 

Het Veluwse vervolg, Smeerlapperijen in Peel en Kempen  

en de strijd om de AWD-herten 
 

HOOFDSTUK 1. EEN ONTLUISTERENDE TRILOGIE   
1.1 Kommer en kwel op de Veluwe  
In de eerste nota over dit onderwerp (maart 2014) werd de ongekende roofbouw over het voetlicht 
gehaald, waaraan een relatief klein gezelschap Veluwse grofwildjagers en terreineigenaren- c.q. 
beheerders zich vanaf herfst 2005 op ongehoorde schaal schuldig maakt. Onder dekking van de 
nachtelijke duisternis en justitieel omarmd door een leger zelfjagende zogeheten ‘groene Boa’s en een 
jachtvriendelijke minister, heeft men er in korte tijd kans toe gezien om de totale Veluwse wildstand op 
hol te doen slaan en een ongekende hausse in het aantal schademeldingen en verkeersongelukken tot stand 
te brengen.  
Dit gebeurde allemaal met voorbedachten rade en met actieve steun vanuit de centrale en provinciale 
overheid. Zo droeg de minister van justitie er zorg voor dat men in het bezit werd gesteld van ontheffingen 
tot het nachtelijke gebruik van semi- automatische vuurwapens en het monteren van lichtversterkers en 
geluiddempers op dit kilometers vér dragende wapentuig! Eerdergenoemde groene boa’s dragen er daarbij 
zorg voor dat ongewenste bezoekers (lees: honden uitlatende-, wandelende-, fietsende-, dieren 
observerende-, fotograferende-, minnekozende - of sportende burgers) uit de openbare ruimte worden 
geweerd of verwijderd. Daarbij worden op zeer royale schaal volstrekt onterechte waarschuwingen en 
bekeuringen uitgedeeld. Menig slachtoffer van een dergelijke confrontatie met beëdigde 
opsporingsambtenaren spreekt van ‘de Groene Gestapo’!  
Gesteund door een Faunabeheerplan dat “wetenschappelijk” wordt afgedekt door een uitermate 
onwelriekende Leerstoel Faunabeheer aan de WUR (over het ontstaan en de inhoudsloze hoedanigheid 
waarvan wij graag verwijzen naar onze eerste nota) acht de verantwoordelijke gedeputeerde Jacob Jan van 
Dijk zich geroepen om de rol van beschermheilige van de Gelderse hobbyjagers op zich te nemen. Met de 
nadruk op de Veluwse grofwildjacht. Want ten slotte waren het niet voor niets CDA en VVD waaraan 
land, volk maar vooral onze natuur en fauna de schaamteloze en ontluisterende verkrachting van de Flora 
en Fauna Wet te danken hebben. En dit louter en alleen ten faveure van een conglomeraat hobbymatige 
dierenmoordenaars en jachtrechtverpachtende boeren en grondeigenaren!  
Het getalsmatig op hol slaan van de Veluwse wildstand wordt gemaskeerd door het feit, dat de dieren zich 
vanwege de exorbitante jachtdruk overdag nauwelijks nog aan de mens durven te vertonen. Zij 
verschuilen zich in dichte bosschages en daardoor werd het al snel zeer eenvoudig om de aperte 
onwaarheid te verspreiden als zou het Veluwse wild gedecimeerd zijn door stroperij. En dat, terwijl 
precies het tegendeel waar is!  
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Het is namelijk een in jagerskringen zeer bekend gegeven, dat wildsoorten waarop intensieve jacht 
plaatsvindt zich op onnatuurlijk sterke wijze gaan vermenigvuldigen! Omdat de Ffw destijds dermate 
rücksichtslos naar de hand van de hobbyjacht werd gezet dat deze vrijetijdsschutters middels hun 
zogenaamde Fauna- en Wildbeheereenheden zélf de getalsmatige omvang van hun jachtdieren mogen 
bijhouden en ‘rapporteren’, komen er nu al jarenlang in een groot aantal gebieden zogenaamde 
“overpopulaties” voor van zwijnen (de zgn. “Zwijnenbom”) en herten.  
Té groot geachte populaties dus, die ook niet meer binnen de volgens het eigen Faunabeheerplan 
acceptabele grenzen terug te dringen (lees: schieten) zijn. Daarvoor zijn de dieren veel te schuw en ook te 
bedreven geworden om aan de nachtelijke kogelregens te ontkomen! Het wachten is dan ook op de eerste 
menselijke slachtoffers van deze ongehoorde jachtterreur midden in ons overbevolkte land!  

 

Afbeelding 1. Hoewel de KNJV zich al 
decennialang mag verschuilen achter een 
Koninklijke façade, is dit een onversneden 
crimineel genootschap dat op grove wijze alle 
wetten van Recht, Fatsoen en Wellevendheid 
met voeten treedt. Daarvan gaf directeur 
Douwe Boersma in februari 2014 weer eens 
blijk, toen hij in Friesland werd verbaliseerd 
wegens gebruik van verboden lokmiddelen! 

Wij hebben er – samen met vele anderen – al vaak op gewezen dat de Koninklijke Nederlandse Jagers 
Vereniging, onder wiens verantwoordelijkheid het leeuwendeel van de grove wetsovertredingen al sinds 
jaar en dag plaatsvindt, het predicaat “koninklijk” allerminst verdient en in tegenstelling daarmee juist een 
smet werpt op ons koningshuis en daarmee op onze monarchie. Want een organisatie die zich bij 
veelvuldige herhaling schuldig maakt aan subversieve praktijken, zou feitelijk per direct bij wet verboden 
en justitieel vervolgd dienen te worden!  

Dat onbehoorlijk veel lieden uit onze zogeheten gezeten burgerij, de hoge ambtenarij, de magistraten, de 
justitiële macht, het bankwezen, de landadel en zelfs de hoge adel deel uitmaken van dit 
lustmoordgenootschap zou moeten manen tot grote ongerustheid en diepe schaamte! Zoals het ook zou 
dienen aan te zetten tot ingrijpende maatregelen om aan deze ongehoorde wildgroei ten koste van onze 
natuur en inheemse fauna voorgoed een einde te maken. We leven ten slotte niet meer in de 
middeleeuwen of in de feodale renaissance, maar in een hedendaagse Parlementaire Democratie waarin 
onze natuur en fauna een Maatschappelijk Belang en een Gemeenschappelijk Bezit representeren!  
In onze eerste nota maakten wij melding van de machinaties met onklaar of inefficiënt gemaakt 
rasterwerk, die wij vaststelden in meerdere Veluwse terreinen. Daarbij sprongen vooral gebieden van 
Stichting het Geldersch Landschap en Kastelen in het oog door de veelheid aan verlaagde rasters met 
zwijnenpoortjes die vergezeld bleken te gaan met een ongehoord aantal afschotkansels bij de enclave 
Elspeet –Staverden.  
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Afbeelding 2: In de onmiddellijke omgeving van de 
enclave Staverden – Elspeet wemelde het tot maart 
2013 van de zwijnenpoortjes in het verlaagde 1.20 
m. hoge “hertenraster” met manchet. Dit poortje 
werd destijds ingebouwd op de plek waar zich al een 
dassenpassage bevond. Al dergelijke malversatieve 
voorzieningen zijn- met raster en al- direct 
verwijderd nadat er via de website 
ganzenbescherming.nl in het “dossier Veluwe” in 
woord en beeld melding van was gemaakt. 

Het moet wel even schrikken geweest zijn voor deze terrein-wanbeherende grootgrondbezitter, dat de 
laag bij de grondse malversaties met rasterwerk waarvoor eerder al via het Faunafonds royale subsidie uit 
gemeenschapsmiddelen werd opgestreken, zo snel aan het interactieve daglicht werd prijsgegeven. Samen 
met partner in crime ‘Vereniging Het Veluws Hert’ (recentelijk omgedoopt tot ‘Vereniging het Edelhert’, 
maar what’s in a name vroeg Shakespeare zich al af) heeft men inmiddels al dat broddelwerk verwijderd. 
Maar het zal nog tot in lengte van dagen met een simpele muishandeling op ieder pc-scherm tevoorschijn 
te toveren zijn!   

 

 

Afbeelding 3: Een interactief heterdaadje: 
het vervreemden van bewijsmateriaal op de 
Plaats Delict! Jagers van Het Edelhert helpen 
Gelders Landschap bij de sloop van een nog 
maar enkele jaren eerder geplaatst 
afschotraster bij de landbouwenclave 
Staverden – Elspeet.  
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Afbeelding 4: Korte tijd daarvoor legden 
wij dat moedwillig gemankeerde raster 
uitgebreid vast en maakten daarvan 
melding op de website van de 
Ganzenbescherming, via de 
Faunabescherming en in alle Veluwse 
internetmedia. Want anders dan jagers 
kunnen wij namelijk altijd alles bewijzen!  

 

 

Omdat er bij de enclave Staverden – Elspeet beslist nog wel meer te ontdekken was, voerden wij onlangs 
in joint-venture verband een rechercherend verrassingsonderzoek uit in het hele gebied van Geldersch 
Landschap bezuiden de Stakenbergse Weg. Daarbij stond het ons niet voor ogen om nog meer soortgelijk 
rasterwerk op te sporen, want daarvan is inmiddels ruimschoots voldoende belastend materiaal 
voorhanden. Verdonkeremanen daarvan zal de daders alleen maar veel zweet en vuile handen gaan 
kosten.  

Aangezien alle afschotkansels bij de enclave nog aanwezig bleken te zijn, werd de aandacht daarom 
vooral gericht op valwild en mogelijk vers aangeschoten en stervende dieren. Want bij de nachtelijke 
rauschjacht zoals die nu als sinds het seizoen 2005/06 Veluwebreed wordt uitgevoerd, gaat veel meer 
wild er gewond vandoor dan dat er wordt buitgemaakt. Probeer dat aanschot in het aardedonker maar eens 
terug te vinden zonder jachthonden. Want die trouwe viervoeters meenemen op een jacht waarbij de 
bewegende doelen met de nachtkijker in het telescoopvizier worden genomen, er met geluidgedempte 
semiautomaten wordt geschoten en soortherkenning vaak uitgesloten is, zou ongetwijfeld tot erg veel 
dode honden leiden.  

Weidelijke jagers (een nagenoeg uitgestorven jagerstype dat men nooit bij nacht en ontij achter een 
semiautomatisch geweer aan zal zien lopen) stellen alles in het werk om aangeschoten dieren op te sporen 
en uit hun lijden te verlossen. Maar bij die nachtelijke praktijken gaat het doorgaans om duur betalende 
lieden, die er niets aan gelegen is om genadeschoten te lossen. Zodat het nazoeken dus wordt overgelaten 
aan de boa’s, die na een hele nacht in bos en hei overdag veel slaap in te halen hebben. Want vroeg in de 
avond of laat in de namiddag melden zich alweer de volgende betalende nachtbrakers. En de financiële 
belangen van de werkgever gaan voor de dagenlange doodsstrijd en ellende van aangeschoten grofwild!  
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Wie doet je wat? In een land waarin de regering met leugen, bedrog en foutieve voorstelling van zaken 
honderdduizenden bij wet beschermde dieren als afval bijeen laat drijven en als ongedierte de dood 
injaagt, zou je immers als jager wel gek zijn om je aan elementaire regels van fatsoen, compassie en 
beschaving te houden. Helemaal niet als je jezelf Faunabeheerder mag noemen en vanuit Den Haag 
confessioneel en neoliberaal in bescherming wordt genomen! Het verbaasde ons dan ook niet dat er, op 
een afstand van enkele honderden meters vanaf de zone waarin zich niet minder dan 9 wildkansels 
bevinden, ware knekelvelden werden aangetroffen op plaatsen waar korter of langer geleden 
aangeschoten dieren hun laatste rustplaats vonden. Die kadavers zijn daar beslist niet neergelegd, omdat 
er door de met omgevallen bomen en takhout bezaaide dicht opeenstaande bossen te rijden noch te lopen 
valt. Zeker niet als er in het aardedonker een hert, ree of zwijn moet worden meegesjouwd! 

  

Afbeeldingen 5 a/b: Welkom bij het Geldersch Landschap! In bossen nabij de landbouwenclave 
Staverden – Elspeet werden op talloze plaatsen dergelijke resten van herten, reeën, zwijnen en 
andere dieren gevonden. De plaatselijke boswachter, erg bedreven in het verspreiden van leugen en 
laster via de Publieke Omroep, bewijst zijn werkgever opnieuw geen goede dienst 

Het was niet de bedoeling om voor deze update wederom een complete inventarisatie van alle Veluwse 
jachtmisstanden uit te voeren. Onze eerste nota “Zwijnerijen rond ons grofwild” werd in het voorjaar van 
2014 aan alle fracties in de Tweede Kamer gezonden, zodat men intussen ruim een half jaar de tijd had 
om zich te oriënteren en een helder beeld te vormen van de ware aard van het zogenaamde Faunabeheer, 
waarvoor en waardoor gedurende de vier kabinetten Balkenende alle wetten van fatsoen en civilisatie tot 
ver onder het maaiveld werden weg gewalst.  

De dieren die momenteel zogenaamde ‘Plaagdieren’ zijn geworden en ‘Overpopulaties’ zouden vormen, 
leefden al honderden jaren in ons land zonder dat er zich noemenswaardige problemen met schade of 
overlast aan gewassen of boscultures voordeden. Maar vanaf het jaar 2005, toen hobbyjagers zich ineens 
Faunabeheerders mochten noemen, zogenaamde Faunabeheerplannen boven de Flora- en faunawet 
werden verheven en zogenaamde Faunabeheereenheden tot eerste adviseur voor de fauna werden 
benoemd, zijn er letterlijk overal overpopulaties ontstaan en is de zogenaamde schade en overlast door 
inheemse en bij wet beschermde diersoorten hand over hand toegenomen.  

Men hoeft niet gestudeerd te hebben en evenmin politicus te zijn om te begrijpen dat er zich in 2005 iets 
moet hebben voorgedaan waardoor de topics van iedere hobbyjager: herten, zwijnen en ganzen, ineens tot 
plaag konden worden en desnoods jaar- en etmaalrond bejaagd dienden te worden  
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Dat ‘iets’ is te vinden in de Handelingen der Tweede Kamer der Staten Generaal over  de Parlementaire 
jaren 2002/03 t/m 2009/10. Daarin spelen de namen CDA, Schreijer-Pierik en landbouwministers 
Veerman en Verburg sleutelrollen.  

Als er dus wérkelijk bereidheid is om van ons land weer een beschaafde natie te maken en het respect 
voor onze natuur en fauna in ere te herstellen, dan liggen daar de staatsrechtelijk-juridische kansen. Jagers 
hebben namelijk totaal NIETS van doen met BEHEER en op de Veluwe is dat inmiddels bijna op iedere 
vierkante meter te zien. Maar ons land is groter dan dat Gelderse gewest!  

 

1.2 Smeerlapperijen in Peel en Kempen 

Hoewel er al jarenlang duidelijk is dat de wilde zwijnen die sinds het seizoen 2006/07 op steeds meer 
plaatsen in de Peelstreek en de Kempen voorkomen daar zijn uitgezet, en er eveneens bekend is welk 
driemanschap daarbij de eerste viool heeft gespeeld, worden deze criminele praktijken tot op de huidige 
dag verzwegen en ontkend. Daarvoor is er geen enkele rechtvaardiging, zéker niet na het dodelijke 
verkeersongeval dat er recentelijk heeft plaatsgevonden. 

Het was namelijk van meet af aan de bedoeling, dat er problemen zouden ontstaan door de zwijnen die in 
2006 vanuit Duitsland werden ingevoerd en in wenrennen te Neerkant, Roggelse Dijk en vermoedelijk 
ook bij Elsendorp werden gehouden, totdat zij in Groote Peel, de Kruisvennen, de Zoom, de Banen, het 
Leenderbos, de Stippelberg en de Syp zijn losgelaten. Door middel van infiltratie op bestuursniveau is 
bekend, dat er van werd uitgegaan dat de dieren dermate veel schade aan landbouwgewassen zouden 
veroorzaken, de verkeersveiligheid zouden bedreigen en wellicht zelfs een veterinaire uitbraak zouden 
veroorzaken in deze varkensstallenrijke regio, dat men openlijk sprak over de gouden toekomst met 
ongelimiteerde afschotmogelijkheden!  

Kort daarvoor had de toenmalige KNJV-voorzitter Gerard Alferink op een regionale landdag op landgoed 
‘De Utrecht’ triomfantelijk uitgeroepen: “FAUNABEHEER IS UITSLUITEND JACHT!” Daarmee was 
toen kennelijk de toon gezet, want enkele weken later stelden we vast dat KNJV-woordvoerder Caspar de 
Quay op grote schaal fazanten uitzette op en rondom zijn familiebezit Hirschenhof en in de Broekkant bij 
landgoed de Tongelaer in de omgeving van Beers en Gassel. Dat opgekweekte pluimvee was afkomstig 
van een fazanterie bij Elsendorp, waar op datzelfde moment naar verluidt de eerste zwijnen werden 
klaargestoomd om in de nabijgelegen bossen van de Stippelberg en de Syp de bejaagbare zoogdierfauna 
te gaan verrijken. 

Er leven nu dus al ruim 7 jaar populaties wilde zwijnen in Peelstreek en Kempen die niets met natuurlijke 
expansie en alles met criminele jagerspraktijken te maken hebben. Praktijken die uitgebreid worden 
beschreven in het forum “Wilde zwijnen vestigen zich rond Eindhoven” dat destijds verscheen in het 
virtuele Agrarisch Dagblad en dat nog tot op het huidige moment beschikbaar is via “de Boerderij!” Wij 
zien het niet als onze taak om politiek en openbaar bestuur letterlijk alles voor te kauwen en vestigen er 
de aandacht op, dat het provinciale bestuur van Noord Brabant al jaren geleden van deze strafbare feiten 
op de hoogte is gesteld. Evenals de Directie- Zuid van Staatsbosbeheer, in wiens beheergebieden het 
leeuwendeel van de zwijnen werd uitgezet.  

Onderzoek dat door ons werd uitgevoerd gedurende de eerste week van augustus 2014 bracht aan het 
licht, dat de zwijnen ook het uitgestrekte Sint Anthonisbos hebben bereikt en zich vermoedelijk al in het 
gehele gebied tussen het Maasdal en de Zuidwillemsvaart ter weerszijden van de Brabants-Limburgse 
provinciegrens wisten te vestigen. De jagers in die streek verkeren dan ook in een staat van euforie, 
terwijl agrariërs met toenemende gewasschade kampen en er gewacht kan worden op nog meer dodelijke 
verkeersongelukken. Dat zal dan uiteindelijk het resultaat zijn van de verkrachting van de Flora en 
faunawet door opeenvolgende kabinetten Balkenende! 
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Wij adviseren daarom dringend, om de ambtelijke pijlen niet te richten op dieren die part noch deel 
hebben aan hun aanwezigheid in deze regio, maar om de schuldigen via hun organisaties op alle schade 
aan te spreken en deze op hen te verhalen. Tot de laatste eurocent!  

Hetzelfde geldt voor de noodzakelijke maatregelen die genomen dienen te worden ten behoeve van 
gewasbescherming, verkeersveiligheid en viraal-bacteriële ingrepen. Niet de gemeenschap dient hiervoor 
via Faunafonds of Provincie op te draaien, maar de KNJV, gevestigd en kantoorhoudend te Amersfoort!  

 

Afbeelding 6: Migrerende zwijnenrottes kunnen ravages aanrichten, 
zowel in het centrum als aan de randen van maïspercelen. Dat was 
precies de bedoeling van de Roermondse-, Meijelse- en Gemertse 
jagers die in 2006/07 het initiatief namen om deze dieren in Duitsland 
te kopen en in Peel en Kempen uit te zetten. Inmiddels bereikten de 
zwijnen in juli 2014 in noordoosteijke richting en via Landgoed de 
Groote Slink – Bunthorst, het Sint Anthonisbos tussen Landhorst en 
Oploo. Zij zullen van daaruit spoedig zowel het Maasdal als de 
noordelijke Maashorst gaan bevolken. 

Met het aanwijzen en inrichten van natuurontwikkelingsproject “Het Groene Woud” in Midden-Brabant 
en de synchrone aanleg van ongelijkvloerse wildpassages, heeft het provinciale bestuur de deur 
wagenwijd open gezet voor verdere grootschalige malversaties vanuit de KNJV, de Fbe Noord-Brabant 
en de diverse Wildbeheereenheden. Het kan en zal dan ook niet lang meer duren voordat de eerste 
clandestiene edel- en damherten zich op Brabants-/Limburgs grondgebied zullen laten zien.  

Wij verschaffen U daarom graag een blik in de nabije toekomst, waarin er waarschijnlijk vooral in de 
eerder genoemde gebieden maar ook in de beboste streken rond Best - Liempde, Boxtel - Oisterwijk en 
verder zuidelijk in de Kempen plotseling melding gemaakt zal worden van de aanwezigheid van hele 
roedels herten. Dieren die opnieuw part noch deel hebben aan hun existeren in vrije staat, maar die vanuit 
het onnadenkende en jachtkoesterende provinciehuis op een onbarmhartige nuloptie zullen worden 
getrakteerd. Het inherent diervijandige CDA en de al even erge VVD delen tenslotte de bestuurlijke 
lakens uit tussen Maas en Achelse Kluis. Iets wat op iedere vierkante centimeter van dit gewest te zien en 
vooral te ruiken is!  

 

Afbeelding 7. Het zal niet lang meer duren voordat in 
Brabant en Limburg de eerste roedels edelherten in het 
wild gezien worden. Waarschijnlijk zal het dan om zo veel 
jonge dieren gaan, dat zelfs een Brabantse fauna-
gedeputeerde onraad zal kunnen ruiken! Wij gaan er van 
uit dat in Den Haag het Parlement en de verantwoorde-
lijke staatssecretaris en haar progressieve achterban de 
maat meer dan vol zullen achten en per direct een einde 
maken aan de vals geaarde kakofonie aan hobbyjagers-
leugens, die nu al bijna 10 jaar voortduren en nooit 
hadden mogen plaatsvinden! 

Afbeelding 8: Naast edelherten zullen er 
beslist binnen afzienbare tijd ook damherten 
clandestien aan het af te schieten 
‘nuloptietableau’ in Peel en Kempen worden 
toegevoegd. Of wellicht zijn deze dieren daar 
inmiddels al uitgezet. Want van provinciaal 
bestuur en centrale overheid hebben 
criminele hobbyisten immers niets te 
duchten!      

 

Dat dit alles niets van doen heeft met de destijds vanuit deze politieke gezindten gedicteerde normen en 
waarden, zal aanvankelijk de jagerspret niet kunnen drukken. Maar ook hier zal al spoedig blijken, dat 
jagers wel de allerlaatsten zijn aan wie het beheer van onze inheemse fauna toevertrouwd kan en mag 
worden. Wij waarschuwen daar al meer dan een halve eeuw voor. En wij zullen niet rusten met het 
aanreiken van waarheidsgetrouwe feiten en deskundige aanbevelingen, totdat de laatste jager in 
Amersfoort en elders de restlichtversterker heeft uit gedaan. Voorgoed!   
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Helaas is het nog niet zover en vinden we eerdergenoemde oud-KNJV directeur Alferink nu al vier jaar 
lang op het bestuurspluche van landgoed De Wouwsche Plantage. Dit landgoed was in vroeger tijden 
avifaunistisch vermaard vanwege de rijke vogelstand, maar is thans verworden tot een oord waar dood en 
verderf heersen en arenden, buizerds, wespendieven, kiekendieven, wouwen, valken, bosuilen, kerkuilen 
en ransuilen vol gif of lood dood of stervend uit de lucht vallen en waar marters, bunzings, hermelijnen, 
wezels, eekhoorns, egels, vossen, dassen, huiskatten en loslopende honden massaal worden afgeslacht. 
Inderdaad: in Den Haag en Den Bosch heeft men heel wat op het geweten! 

 

 

Afbeelding 9. Niet alleen in de Wouwsche Plantage, maar provinciebreed worden in Brabant steeds 
vaker vergiftigde roofvogels gemeld. Deze buizerd bijvoorbeeld vonden wij vorig jaar in de omgeving 
van Tilburg en niet ver daarvandaan werd kortere tijd later zelfs een vergiftigde jonge zeearend 
aangetroffen. Ook in het oosten en noorden van ons land zijn vergiftigingsgevallen plaatselijk aan de 
orde van de dag. Dit alles zal gegarandeerd per direct stoppen zodra alle hobbyjagers uit ons aller 
natuur verwijderd worden en het netwerk van groene boa’s gescreend en gezuiverd zal zijn. 

 

1.3 Het dossier AWD.  
Tot dusverre ging het in deze nota over grofwild dat dunbevolkte delen van ons land bewoond en waar 
die inheemse dieren feitelijk alle ruimte zouden behoren te hebben om in vrede te kunnen leven. En 
sterven! Echter: ook in onze dichtbevolkte Randstad, waar miljoenen landgenoten als haringen 
opeengepakt hun levensdagen dienen te slijten, zijn er zelfs anno 2014 nog gebieden die met wat 
verbeelding aan het aards paradijs doen denken. Zo’n gebied strekt zich langs onze Noordzeekust uit 
tussen IJmuiden en Noordwijk en luistert naar de namen Nationaal Park Zuid- Kennemerland (NPZK) en 
Amsterdamse Waterleiding Duinen (AWD)  
Er komen in dit uitgestrekte duingebied naast reeën ook damherten voor. Die leven daar al jaren en 
ontwikkelden door het terughoudende afschotbeleid een hoge mate van vertrouwelijkheid tegenover de 
mens. Zij begrazen het duingebied en eten daar zowel het helmgras in de zeereep als de malsere vegetatie 
in vochtige duinpannen. Daarnaast browsen ze in de struikbegroeiing van de vaste duinen en de 
binnenduinrand. In een zo uitgestrekt gebied zouden de dieren moeiteloos jaarrond moeten kunnen 
overleven.  
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Afbeelding 10: Damherten begrazen het duingebied en zorgen ervoor dat jonge opslag geen kans 
krijgt om tot bosvorming of struweel uit te groeien. Wanneer er jaarrond niet voldoende voedsel is 
dan reguleren zij zelf hun aantal en daar is geen jager voor nodig. Door de sterke depostite van 
gebiedsvreemde nutriënten is de groei van de grazige vegetatie tegenwoordig in veel natuurgebieden 
dermate sterk, dat deze de herten soms letterlijk boven het hoofd groeit. Maar het is ook een 
waangedachte dat het beheer van onze natuur absoluut geen mechanische menskracht mag kosten! 
Natuur is immers ons kostbaarste Nationale bezit en dat vereist een deskundig en vakbekwaam 
onderhoud! 

Het liep echter fout nadat er de landelijke modetrend van het monstrum “Grote Grazer” werd 
geïntroduceerd en er kudden Schotse runderen en Poolse paarden werden ingeschaard. Deze natuurlijk 
ogende gedomesticeerde huisdieren zorgden van meet af aan voor een dramatische voedselconcurrentie 
met de aanwezige herten en reeën. De hongerende herten verlekkerden zich, door de vaak erg lage 
omheining die het natuurgebied van de geürbaniseerde wereld scheidde , aan een keur aan mals voedsel in 
tuinen en op bollenpercelen. Vanzelfsprekend leidde dit tot bezoeken van deze ongenode gasten aan de 
particuliere domeinen van burgers en boeren, waarbij ook gemeentelijke groenvoorzieningen niet 
versmaadt werden Dit werd niet geapprecieerd. En omdat er daar overal wegen zijn leverde het ook 
gevaar op voor het verkeer. Van jagerszijde werd direct dé oplossing aangedragen: afschot!  
Hoewel het Amsterdamse gemeentebestuur niet direct instemde met die afschotplannen, wisten de Noord-
Hollandse Fbe en de CDA-gedeputeerde Jaap Bond al in het voorjaar van 2013 precies wat er diende te 
gebeuren in de AWD. Er moesten 1400 damherten worden afgeschoten! Maar zoals dat altijd het geval is 
met jagerszaken: men had geen idee van de totale omvang van de populatie. Zelfs niet bij benadering! Dat 
getal van 1400 werd kennelijk eerder ingegeven door het aantal hertenbouten die via de supermarktketen 
van een prominente Noord-Hollandse grofwildjager vermarktbaar waren, dan dat er enige populatie-
ecologische en vegetatiekundige analyse over was uitgevoerd. Gelukkig lieten de raadsleden zich niet 
misleiden en kozen voor een motie volgens welke er alleen dieren zouden worden afgeschoten die in zeer 
slechte conditie verkeren. Grappig genoeg betrof dit de “motie Jager”, naar het PvdA raadslid Ger Jager 
van wiens hand dit appél op het gezonde verstand was!  

 

Afbeelding 11: Een discutabele laatste gang van natuurdieren: de destructor!  
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Dit zou ook eerder al gebeurd zijn, maar op foto’s van afgeschoten herten die door destructor Rendac 
werden opgehaald is geen spoor van ondervoeding te zien. We mogen er dus wel van uit gaan dat er al 
jarenlang wordt gerotzooid met de herten uit ons duingebied en dat men er liever voor kiest om kadavers 
van volkomen gezonde dieren spoorloos te laten verdwijnen dan deze een natuurlijke bestemming te 
geven. Dode natuurdieren horen immers thuis in de kringloop van het natuurlijke ecosysteem, dat via de 
grootschalige hobbyjacht toch al wordt uitgebeend door de exorbitante roof van gebiedseigen nutriënten 
en mineralen.  
Over dit aspect valt overigens nog wel meer te vertellen. In het debat tijdens de besluitvorming over het al 
dan niet vrijgeven van de jacht op die 1400 AWD-herten, bracht Marcel Vossestein naar voren, dat herten 
een uitermate essentiële functie vervullen als natuurlijke begrazers van het duingebied. Terwijl het van de 
zijde van jagers en jagende of jachtsympathieke terreinbeheerders stelselmatig wordt voorgesteld ,als zou 
de hertenpopulatie van de AWD - en in mindere mate ook van NPZK – te omvangrijk zijn en schadelijk 
voor de natuurlijke ontwikkeling van de vegetatie, is precies het tegendeel waar. Deze dieren vervullen 
namelijk een cruciale rol bij het regenereren en in stand houden van de natuurlijke begroeiing. Niet de 
herten, maar de gedomesticeerde medebegrazers dienen dus verwijderd of geminimaliseerd te worden. 
Want natuurgebieden zijn geen extensieve veehouderijen en mogen dat ook niet worden!  

 

Afbeelding 12: Hoewel wild en natuurlijk ogend is de handzame gedomesticeerde Schotse 
Hooglander net zozeer een exoot in onze natuur als de Amerikaans Eik, de Corsicaanse Den, de 
Canadese Gans of de Nijlgans. Maar geen zinnig mens zou er de bijl inzetten of het jachtgeweer op 
richten. Voor het begrazen van halfopen landschappen in de binnenduinrand kunnen deze 
vriendelijke dieren dan ook zonder bezwaar en in kleine kudden worden ingezet. Maar gebruik hen 
nooit als voedselconcurrent voor de natuurlijke grazers! 

Tijdens de roerige periode rond de besluitvorming over de AWD-problematiek refereerde een van onze 
zusterorganisaties, Ganzenbescherming Nederland, op haar website aan de mogelijkheid dat er aan 
Amsterdamse raadsleden ‘diensten’ zouden zijn aangeboden in ruil voor steun aan de afschotplannen. 
Minutieuze studie van alle stukken over de besluitvorming van de Amsterdamse raad brengen aan de 
oppervlakte dat kort voor de bewuste raadszitting vrijwel de voltallige raad vóór afschot leek te gaan 
stemmen. Nadat Ganzenbescherming Nederland echter had gerefereerd aan de geruchten over omkoping, 
leken de neuzen ten stadhuize plotseling op miraculeuze wijze gedraaid te zijn.  
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Afbeeldingen 13 a/b: Dat CDA-gedeputeerde Bond een obscure rol speelt in het AWD-dossier en in 
alles wat met Noordhollandse natuur in verband staat, is al jarenlang bekend. Maar in september 
2013 leken er sporen te leiden naar omkopingpraktijken waarbij zijn naam genoemd lijkt te zijn. Dat 
leiden we tenminste af uit de berichtgeving op de website van Ganzenbescherming Nederland. Omdat 
dit dossier thans weer opnieuw opportuun lijkt te worden zal de Faunarecherche nader onderzoek 
instellen naar handel en wandel van deze bestuurder, waarvan bekend is dat hij in 2012 gangmaker 
was achter de onterechte vergassing van duizenden ganzen in Waterland Oost. Toenmalig VVD-
wethouder dierenwelzijn Eric van der Burg heeft in voorjaar 2014 ten overstaan van de Amsterdamse 
gemeenteraad toegegeven, dat hij ervan op de hoogte was dat die vergassingen niets met de 
Schipholproblematiek uitstaande hadden. Ook daarom is het dienstig om dat dossier naast het AWD-
dossier te leggen en de rol van Bond daarin (en zijn contacten met de top van de provinciale 
jachtwereld) tot op de bodem uit te zoeken.  

Dikwijls levert roeren in bestuurlijke excrementen zeer vruchtbare voedingstoffen op om er moeizame 
dossiers mee uit het slop te helpen. Wellicht is dat ook zo met de rol die de onlangs in opspraak geraakte 
Bloemendaalse VVD-burgemeester Ruud Nederveen speelt in dit damhertendossier.  
Nederveen heeft zich namelijk al in 2011 geprofileerd als een hartstochtelijk pleitbezorger voor het 
openstellen van de hertenjacht in de AWD en heeft daarbij de Amsterdamse Raadscommissie aanbevolen 
om zich niet te verzetten tegen de gewapende interventie van hobbyjagers in het hoofdstedelijke 
duinterritoir. Om dit kracht bij te zetten bezigde hij daarbij een weinig diplomatiek taalgebruik, dat 
kennelijk bedoeld was om de dames en heren raadsleden te imponeren. Want waarom zou een 
ambtsdrager zich anders uitdrukken in termen als “ wanneer u bij uw afwijzend standpunt blijft dan krijgt 
u te maken met een zeer boze burgemeester!”  
Er nog van afgezien dat dit voorval zich afspeelde in hetzelfde tijdsgewricht waarin er bij Vogelenzang 
een volstrekt idioot geplaatst hertenraster werd neergezet – uiteraard met gemeenschapsgeld – vonden er 
toen ook ontwikkelingen plaats waarbij op slinkse manier hobbyjagers via een achterdeur het NPZK 
wisten binnen te dringen met hun aantoonbare en bewezen onzin over ‘streefgetallen‘ en 
‘populatiebeheer’.  

 

 

Afbeeldingen 14 a/b: Het valt te waarderen dat men in NPZK het uitgangspunt “geen jacht 
tenzij” zegt te hanteren, maar Faunabeheereenheden en hobbyjagers (= hetzelfde) dienen 
zich verre te houden van zaken de dierecologie en populatiestrategie betreffende. Zij richten 
namelijk overal en altijd onherstelbare ecologische ravages aan! Welke rol Bloemendaals 
burgemeester Ruud Nederveen werkelijk in dit dossier speelt, hopen wij snel aan het daglicht 
te brengen. 
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Zowel in de kwestie AWD als in het NPZK komt steeds weer hertenafschot in de randzone ter sprake als 
noodzaak voor het gewapenderhand doden van hypergezonde dieren. Daarbij wordt stelselmatig de 
verkeersveiligheid opgevoerd als argument. Maar verkeer rijdt niet in het natuurlijke domein van de 
herten en die horen dus ook niet in het dichtbevolkte mensgebied te kunnen komen. 
Het is dan ook volkomen vanzelfsprekend, om groot wild dat gevaar of hinder kan opleveren voor de 
mens, op deugdelijke en functionele wijze in te rasteren. Zoals het ook vanzelfsprekend zou behoren te 
zijn om al het schadegevoelige mensgebied uit te rasteren! Voor een normaal functionerend persoon is dit 
zonder nadere uitleg te begrijpen,  
Zo niet in de gemeente Bloemendaal, waar een 2.40 m. hoog Heras-hekwerk werd geplaatst op de manier 
waarop dat nou juist niet moet met wildkerende rasters. Namelijk met de barriërezijde gericht naar een 
hoge wal langs de binnenduinrand, waar vanaf zelfs een aangeschoten burgemeester nog met succes een 
sprong naar de Bloemendalerweg zou kunnen maken! Wij zijn geneigd om aan te nemen, dat Nederveen 
dit hek persoonlijk geplaatst heeft in een van zijn talloze overspannen momenten.  

 

Afbeelding 15: 
Men kan ook 
zelf de oorzaak 
zijn van herten-
overlast!  
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HOOFDSTUK 2. MACHINATIES TEN KOSTE VAN HET MAATSCHAPPELIJK BELANG  
2.1 De jachtvelden van Staatsbosbeheer: grof misbruik van gemeenschapseigendommen!  
Door Ganzenbescherming Nederland en eerder al door de Faunabescherming, Jachthutten.nl en anderen 
wordt er al jarenlang op gewezen, dat natuurterreinen die zijn aangekocht met gemeenschapsmiddelen ten 
behoeve van het in stand houden van onze natuur en de daarin levende dieren en planten, sinds een aantal 
jaren op schaamteloze wijze worden verpacht aan hobbyjagers. Die ellende vloeit voort uit de – 
staatsrechtelijk zeer aanvechtbare – privatisering van de vroegere Rijksdienst Staatsbosbeheer, waardoor 
het collectieve bezit van alle Nederlanders zonder enige inhoudelijke vorm van proces in handen werd 
gegeven van een overheidsafhankelijke beheerinstantie, die van meet af aan als bezuinigingspost werd 
beschouwd.  
Toen dan ook in 2010 het eerste kabinet Rutte aantrad, dat een absoluut dieptepunt zou gaan vormen in 
het bestuurlijke beschavingsniveau van ons land, waren letterlijk de rapen gaar. Jarenlang structureel 
mismanagement van vier kabinetten Balkenende had de bodem van de schatkist in zicht gebracht en dus 
zagen CDA en VVD – de veroorzakers van deze monetaire krapte – hun kans schoon om de natuur nog 
verder de verdomhoek in te drukken. Terwijl al 40 jaar eerder door Dr. R.Hueting van het CBS was 
becijferd welk een enorm kapitaal onze natuur en groene ruimte vertegenwoordigen, toog de slopersclub 
van Rutte en Verhagen direct aan de slag om zoveel mogelijk geld te peuren uit overheidsbezittingen, die 
er juist zijn voor het welbevinden en productief blijven van de hedendaagse en toekomstige burgerij.  
Een confessionele staatssecretaris die kort tevoren nog 175.000 euro toucheerde voor natuurontwikkeling 
in zijn eigen tuin, bond meteen de strijd aan tegen alles wat zelfs maar in de verte met natuurbehoud in 
verband kon worden gebracht. En hij legde Staatsbosbeheer bindend de plicht op, om houtopstanden en 
de wilde fauna te gelde te maken. Door grootschalige kap en door jachtverpachting. Tenslotte heeft hijzelf 
een jagende zoon en zoals hij destijds verwoordde: “jagers willen wat te schieten hebben!” Dat daarvoor 
op onze 34.000 km2 krappe postzegel met 17 miljoen inwoners helemaal geen ruimte hoort te zijn, kwam 
niet in die nihilistisch-psychopatische geest op.  
Staatsbosbeheer bestond toen een dikke eeuw, maar zelfs in de duizend jaren die daaraan vooraf gingen 
had ons land nooit zulk een barbaar als bestuurder meegemaakt. Echter: met de kennis van nu mogen we 
constateren dat dit voor die hele coalitie gold. Speciaal voor de Confessionele en Neoliberale cohorts 
daarbinnen!  

Afbeelding 16: Dat de zwijnen in winter 
2012/13 al waren doorgedrongen tot in de 
Dommelbeemden bij Sint Oedenrode op 
maar een paar honderd meter vanaf de 
altijd drukke A50, is iets wat wél de jagers, 
maar niet terreinbeheerders van SBB 
weten. Veelgehoorde klacht :” we kennen 
onze eigen terreinen niet meer!”  

 

 
Hoelang er door SBB al gemeenspel wordt gespeeld met jachtverpachting is onduidelijk. Wél is bekend 
dat er al sinds jaar en dag grofwildjacht wordt uitgebaat in het rustgebied bij Ugchelen en ook, dat er 
heimelijk afschot van kapitale herten plaatsvindt in het Fluitbos in de Oostvaardersplassen. Daar zagen 
wij in april 2010 een Toyota hi-lux van SBB het hek uitkomen, waarin zich naast de bestuurder een jager 
in vol ornaat bevond. In de gesloten achterruimte lag een kapitaal hert. Deze klant werd met trofee en al 
afgeleverd bij jachtmakelaar Dorhout Mees in Biddinghuizen!  

Korte tijd later zagen wij in de zeer vroege maandagochtend een Mitshubishi Pajero longbase 
met 5 compleet uitgedoste jagers uit datzelfde diensthek komen, waaronder wij meerdere 
Amersfoortse bekenden en ook toenmalig CDA-Kamerlid Henkjan Ormel meenden te 
herkennen. Dat was het moment waarop ook dit kwartje definitief viel. Want wij gaan nooit over 
één nacht ijs!    
Zodoende ontdekten wij korte tijd later in het Brabantse, dat er in de stroomdalen van beken als de Aa, de 
Dommel, de Kleine Dommel en de Reusel, maar ook langs een watergang als het Peelkanaal 
onwaarschijnlijke aantallen wildkansels en jachthutten staan, waarbij niet zelden allerlei verboden of zelfs 
strafbare zaken werden vastgesteld. Maar met een SBB-boa in dienst die als zoon van de Ugchelese 
jachtopziener meer op heeft met jagers dan met wethandhaving, zullen al die zaken wel diep in de 
moerige bodem getrapt worden.  
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Afbeelding 17: Letterlijk overal in SBB-
objecten door het hele land moet de 
bezoeker bedacht zijn op hoogzitten en 
jachthutten, waarvandaan dag en 
nacht met scherpe kogels geschoten 
kan worden, uit buksen die meer dan 2 
kilometer dodelijk dragen. Nérgens 
zijn wij ook maar enige waarschuwing 
hiervoor tegengekomen. Maximaal 
hebben wij 7 wildkansels aangetroffen 
in een blauwgraslandreservaatje van 
amper één vierkante kilometer groot 
en aan twee zijden begrensd door 
openbare wegen! Daar vormen 
bordjes met opschriften als “ 
Kwetsbaar gebied - Verboden 
toegang” wel een erg flagrante 
aanfluiting.   

Door onze talrijke contacten met deugdzaam personeel van Staatsbosbeheer zijn wij uitstekend 
geïnformeerd over de genadeloze houdgreep waarin de natuurbeschermingstak van deze dienst sinds een 
aantal jaren gebukt gaat. CDA en VVD hebben ervoor gezorgd, dat het personeelsbestand van alle 
binnen- en buitendiensten van deze overheidsafhankelijke organisatie bezwangerd raakte met fout 
geaarde typen en dat onverkoopbare handelingen, zoals het grootschalige verpachten van jachtrechten en 
het rücksichtslos slopen van dendrologisch-, ecologisch-, cultuurhistorisch-, landschappelijk- en last but 
not least bosbouwkundig uitermate kostbare bossen, werden platgewalst als betrof het Canadese 
Populieren of Schietwilgen. Het zou goed zijn als de Mooi Nederland Coalitie van PvdA, D66 en Groen 
Links steun zou zoeken bij alle Kamerfracties die natuur, leefbaarheid en toekomst voor onze jonge 
generaties hoog in het vaandel dragen, een krachtig parlementair front zouden maken en bewerkstelligen, 
dat middels een Parlementair Onderzoek de onderste steen uit deze stinkende poel des verderf aan de 
oppervlakte wordt gebracht.  
Want het sluiertipje dat wij in deze en de voorgaande nota voor u oplichten, is nog slechts een minieme 
fractie van al wat er moedwillig en met voorbedachten rade kapot is gemaakt. Niet alleen in het fysieke 
natuurbeheer, maar vooral door het vergiftigen van de publieke opinie met valselijke voorstellingen van 
zaken als zouden steeds meer inheemse dieren tot plaag zijn verworden en te vuur te zwaard hobbymatig 
bestreden moeten worden! Dat zijn allemaal aperte leugens. De ware plaag zijn de lustmoordenaars, die 
zich vanaf 2005 zelfs grootschalig vergrepen aan onze schoolgaande jeugd, door hen in wettelijke lesuren 
op leugen en bedrog te trakteren. Met het enkele walgelijke doel om jonge aanhang te kweken voor een 
verwerpelijk-, banaal- en onbeschaafd tijdverdrijf.  

  

Afbeeldingen 18 a/b: Niet alleen direct aan de rand van het SBB-object langs het Peelkanaal tussen 
Griendtsveen en IJsselsteijn, maar ook bij de Groote Peel, het Sint Anthonisbos en bij de Biesheuvel in het 
Land van Altena troffen wij recentelijk jagende Belgen aan. Jachttoerisme! Dat was nou juist één van de 
redenen waarom PvdA en D66 zich destijds zo hebben ingespannen voor een deugdelijke en verantwoorde 
Flora en Faunawet. Diederik: als wij zo’n coalitiepartner hadden dan zetten we hem subiet op de 
vrijstellingslijst!  
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2.2. Daadkracht: dé zwakte van Natuurmonumenten.  
Was Staatsbosbeheer als overheidsdienst al jarenlang een machteloze speelbal van rechtse en centrum-
rechtse machthebbers, met Natuurmonumenten leek moeilijker af te rekenen te zijn vanuit de Haagse 
alkoven waarin CDA en VVD jaar in jaar uit doende waren om zo groot mogelijke oppervlakten van ons 
minuscuul kleine landje voor eeuwig te verwoesten door er snel vergankelijke rotzooi als megastallen en 
mainports in neer te plempen. Maar ziedaar: nadat Cornelis Pieter Veerman als landbouwminister in 2005 
door zijn besluit over het tracé van de verbinding A6 - A9 wisselgeld bij directeur Jan Jaap de Graeff had 
bedongen, trad deze notoire Goudswaardse natuurvijand aan als voorzitter van het Dagelijks Bestuur van 
onze oudste natuurbeschermingsvereniging. Samen met talloze anderen hadden we de Graeff uitgebreid 
gewaarschuwd voor de gevolgen van deze benoeming. Maar achteraf beschouwd was deze voormalige 
directeur van de Unie van Waterschappen en Kamerheer van Hare Majesteit niet per abuis op het ’s 
Gravelandse pluche belandt. Bij Veermans komst telde het ledenbestand van NM bijna een miljoen 
namen, bij zijn vertrek nog amper 650.000!  
Al direct na het aantreden van de nieuwe voorzitter brak de hel los in terreinen van deze – tot dan toe 
eerbiedwaardige - grootgrondbezitter. Precies zoals dit al in 2006 door “Spotvogel” was voorspeld in zijn 
doodgezwegen dossier “De Pestvogels van Veerman”( ISBN 9051794355), ging Natuurmonumenten er 
toe over om onze inheemse grauwe ganzen te laten vergassen. Omdat boeren dat wilden! Of beter: eisten!  

Boze tongen beweren, dat Veerman’s eerste bestuurlijke daad was gelegen in het uitspelen van de 
subsidieafhankelijkheid van NM. Er was toen juist weer een nieuw Balkendekabinet aan het bewind 
gekomen, dus men kon naar die subsidie fluiten als er niet braaf naar LTO werd geluisterd. En zo werden 
dus de eerste duizenden ganzen vergast in terreinen die nog door nestors als Jac.P.Thijsse en Jan Drijver 
veilig zijn gesteld. Niet verwonderlijk dus dat het personeel zich er letterlijk bij stond te verbijten!  
Subsidieafhankelijkheid bij non-gouvernementele instellingen met ideële doelstelling is altijd af te raden, 
omdat men zich op die wijze chantabel maakt voor politieke groeperingen met kwade bedoelingen en een 
verwerpelijke inborst. Daarvan kennen we er in ons land maar twee die er electoraal toe doen. Eentje die 
het onbegrensde eigenbelang nastreeft en dat liberaal noemt. En een tweede die zich achter Christelijke 
façaden verschuilt maar kantoor houdt in de hel, overigens een monstrum waar alleen heidenen in 
geloven.  

Afbeeldingen 19 a/b: Waal en Burg, juni 2008. Het failliet van de Nederlandse Vogel- en 
Natuurbescherming. Wij kunnen het regiohoofd Eric Menkveld niet kwalijk nemen, want de bevelen 
van de kersverse voorzitter Veerman negeren zou zeker oneervol ontslag hebben betekend. Directeur 
de Graeff was per 7 mei van dat jaar immers door Veerman informeel op non-actief gesteld en mocht 
alleen nog leugens verkopen aan de Haarlemse voorzieningenrechter om de ontheffing erdoor te 
krijgen.  

Zonder dat onze volksvertegenwoordiging hierover op enig moment is ingelicht wordt zodoende onze 
grootste particuliere natuurbeschermingsorganisatie nu al jarenlang via dreiging met subsidieverlies 
gemuilkorfd en aan de korte lijn gehouden. En met Vogelbescherming is dat al net zo triest gesteld. Ook 
dit dossier verdient dus brede Parlementaire aandacht en onderzoek. Want buitenparlementair tegenwicht 
is en blijft noodzakelijk om een democratie in de rails te houden. Zelfs op de huidige dag – ruim 4 jaar na 
het vertrek van het laatste kabinet Balkenende - wordt er vanuit Den Haag nog altijd dictatoriaal 
wanbeleid uitgevoerd. Ten koste van onze natuur en fauna!  
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Afbeeldingen 20 a/b. Hoewel zij zich vaak nog schuil houden voor de mens leeft er in het Deelerwoud 
weer een niet-bejaagde populatie van zo’n 600 Edel- en Damherten. Dat niet alleen herten, reeën, en 
zwijnen maar bijna alle in het wild levende dieren in ons overbevolkte land de mens zijn gaan zien als 
hun grootste vijand, danken wij aan CDA en VVD, maar vooral aan de niet aflatende inzet waarmee 
Schreijer-Pierik cum suis de weerloze Flora en Faunawet aan barrels schoten. Het wordt de hoogste 
tijd om hen de politiek-bestuurlijke rekening voor wetverkrachting en eigenrichting te presenteren. 
Ook hierbij vormt een onverdiend koninklijk predicaat niet meer dan een groezelig oranje wimpeltje 
op een boot vol confessionele bagger!  

Achteraf beschouwd is het nog verwonderlijk dat Natuurmonumenten het in 2003 gestarte jachtvrije 
roodwildbeheer in het Deelerwoud heeft kunnen voortzetten. Want deze uitmuntend geslaagde proef 
bewijst immers dat er zonder jacht helemaal geen overpopulaties ontstaan en dat de dieren heel goed in 
staat zijn om zelf hun populatieomvang af te stemmen op de som van de primaire en secundaire 
levensvoorwaarden. Dat was natuurlijk al decennialang bekend en er zijn mondiaal en in eigen land zelfs 
kasten vol dissertaties en citerende verhandelingen over gepubliceerd. Maar in deze zogenaamde 
Kenniseconomie werden de leugenachtige voorstellingen van zaken van een Twentse rooms-katholieke 
boerin belangrijker geacht dan de naakte waarheid. Met alle afgrijselijke gevolgen van dien voor onze 
toch al zo bedreigde inheemse fauna. Als dank voor bewezen diensten schonken CDA, VVD en onze 
jachtsympathieke vorstin haar zelfs een ridderorde. Hoog tijd om die kapitale blunder af te schieten! 

In het winterhalfjaar 2013/14 hebben zowel Staatsbosbeheer als Natuurmonumenten door middel van 
discussieavonden de stemming m.b.t. het wildbeheer onder de Nederlandse bevolking (SBB) en de eigen 
achterban en geïnteresseerden (NM) gepeild. Naar aanleiding daarvan besloten beide organisaties om 
betere levensvoorwaarden voor het grofwild na te gaan streven, Natuurmonumenten gaat daartoe het 
jachtvrije beleid uitbreiden over alle bezittingen op de zuidelijke Veluwe, terwijl Staatsbosbeheer 
begonnen is met het verwijderen van wildrasters tussen natuurterreinen, die feitelijk alleen maar 
jagersdoelen dienen. Nu onze jagende koning nul op het rekest lijkt te krijgen voor een rijksbijdrage ten 
behoeve van een raster rond zijn Griekse vakantievilla, kan hij wellicht zijn woede gaan koelen op het 
rasterwerk dat al decennialang het Kroondomein – uiteindelijk eigendom van alle Nederlanders – ontsiert. 
En dat de vrije ruimte voor ons grofwild hinderlijk in de weg staat.  
Uiteraard waren wij, zoals ook al in de eerste nota werd vermeld, vertegenwoordigd op het grofwilddebat 
dat NM in februari 2014 organiseerde in Oud -Reemst. In de zaal bleken bijna honderd belangstellenden 
te zijn, waarvan ruim de helft als jager-jachtsympathisant kon worden aangesproken. Al in zijn eerste 
optreden probeerde de woordvoerder van de Veluwse Fbe en geestelijk vader van het zogenaamde 
Wildbeheerplan – ing. G.J.Spek- wanorde te zaaien door het in een sheet voor te stellen als zouden er in 
het Deelerwoud ruim 2000 herten zijn na een afschotstop van 10 jaar. Omdat wijzelf in dat gebied 
schaduwtellingen hebben uitgevoerd die naadloos overeenstemden met de cijfers van NM-boswachter 
Machiel Bosch, kon deze jagersaanval ter plekke in de kiem worden gesmoord.   

Waren wij echter niét bij dat debat aanwezig geweest, dan zou NM het erg moeilijk gekregen hebben en 
was de uitbreiding van het jachtvrije gebied vermoedelijk met list, bedrog en leugen geblokkeerd. Want 
Spek is woordvoerder van de Fbe Veluwe en die Fbe is de Eerste Adviseur Faunazaken van de Provincie! 
En zo is dat ook in bijvoorbeeld Drenthe, waar recentelijk de Fbe tot tweemaal toe werd betrapt op 
malversaties met reeëntellingen. Het is een criminele beerput die zijn weerga niet kent! 

Daarom een dringend verzoek aan Kamer en Staatssecretaris om per direct alle landelijke Fbe’s onder 
curatele te stellen en alle aanwezige documenten ten kantore justitieel te laten screenen Wij zeggen het 
nogmaals: de Nederlandse hobbyjachtwereld is een crimineel bolwerk dat stoelt op wetverkrachting,. 
leugen, bedrog, machtsmisbruik en manipulatief handelen en dat verbale bedreiging en fysiek geweld niet 
schuwt. Er is NIETS dat wetenschappelijk houdbaar is en dat het in stand houden van zulk een 
wangedrocht ook maar een dag langer kan rechtvaardigen.  
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Te uwer herinnering als Volksvertegenwoordiger: 

 

Wij leven in het dichtstbevolkte land van Europa met de oudste 
natuurbeschermingswetgeving, maar desondanks worden onze natuur en fauna 

dag en nacht misbruikt en vermoord door minder dan 20.000 gewapende egoïsten 
die jagen op het land van minder dan 40.000 natuur- en leven hatende en 

misbruikende en met gemeenschapsgelden van wieg tot graf gesubsidieerde 
boeren.  

Daarmee is amper één Kamerzetel te behalen. 

Daarom wijzen wij u graag op uw PARLEMENTAIRE PLICHT tegenover het hele 
Nederlandse volk, om ten spoedigste aan deze schandelijke uitbenerij een definitief 

einde te maken. 
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2.3 DE LANDSCHAPPEN: FEODALE CONGLOMERATEN MET EEN DUBBELE BODEM  
Als derde terreinbeherende macht kent ons land de provinciale landschappen, die vooral de scepter 
zwaaien over bezittingen van gefortuneerde zakenlui en adellijke families en daarnaast het bewind voeren 
over aan hen gelegateerde of in ruilverkavelingverband aan hen toebedeelde natuurterreinen. Hoewel deze 
12 Landschappen onderling sterke verschillen ten toon spreiden, delen zij allen één gemeenschappelijke 
deler: de jacht.  
Jacht is een feodaal begrip, dat vroeger het exclusieve recht was van de hooggeplaatsten in de 
samenleving. Hoewel anno 2014 de tijdgeest volkomen veranderd is, het land overbevolkt is geraakt, de 
natuur steeds meer in de verdrukking is gekomen en talloze diersoorten zich steeds moeilijker kunnen 
handhaven, lijken er zich in terreinen van de Landschappen soms nog middeleeuwse toestanden voor te 
doen. De mate en de aard waarin deze zich openbaren kunnen echter per provincie sterk verschillen.  
Zo moet men niet vreemd kijken als er in een weidevogelgebied van It Fryske Gea in de Greidhoek 
kievitseieren worden geraapt of wanneer personeel van Limburgs Landschap hand en spandiensten 
verleend bij het ganstrekken in Grevenbicht. Al dan niet in uniform! Evenmin moet men verbaasd zijn als 
er op het erf van een jachtopzichter van Geldersch Landschap bij Bergharen vossenklemmen en 
kraaienkooien liggen, die met wat inventiviteit vanaf de openbare weg te zien zijn. Want Geldersch 
Landschap heeft immers niets te verbergen? 

Dat er op dat laatste veel af te dingen valt bewezen de keihard gedocumenteerde en geïllustreerde feiten 
over verlaagde in-en uitspringrasters, al dan niet met zwijnenpoortjes, waarover wij eerder al bericht 
hebben. Ook de knekelvelden die in hoofdstuk 1 van deze nota over het voetlicht worden gehaald, 
bevinden zich op terrein van het Geldersch Landschap. Dat alles is natuurlijk te gek voor woorden en zou 
in onze moderne wereld helemaal niet meer voor mogen komen  
Met de term middeleeuws moeten we overigens oppassen, want in oude jachtanalen van paleis Het Loo 
beschrijft koning Willem 1 hoe hij dagenlang in touw was om een op de zuidelijke Veluwe aangeschoten 
hert het genadeschot te geven. Daarvoor volgde hij het dier noordwaarts totdat hij het in de omgeving van 
Vierhouten opnieuw in het vizier kreeg. Kom daar tegenwoordig nog maar eens om bij het 
gegemzenpluimde hobbyvolk dat Geldersch Landschap tegen betaling het wild laat ‘beheren’.  
Toch hoeft het geen verwondering te wekken wanneer een type als Jolink bij nacht und nebel een 
Veluwse huurkansel zou beklimmen. Vanuit de Achterhoek bezingt hij de jacht op een vals geaarde cd, 
maar verder dan konijnen, hazen, fazanten, eenden en duiven met nu en dan een ree of gans zal hij in zijn 
woonomgeving niet komen. Nederland telt grofweg 20.000 jachtactehouders en meer dan 90% daarvan 
gaat meermalen per jaar naar het buitenland om daar de kick van de grofwildjacht te proeven. Hoeveel er 
daarvan vaste klant bij Ger Verwoerd Staverden zijn, zal Geldersch Landschap vast niet aan de grote klok 
hangen.  

 

 

Afbeeldingen 21 a/b: Bij koninklijke jachtpartijen verplaatste men zich te paard en werd 
aangeschoten wild gevolgd en opgespeurd door de meute, Het doden van aanschot was toen nog een 
erezaak! Een van de bekendste Nederlanders die regelmatig achter de loop van een jachtgeweer te 
vinden is, woont in de Gelderse Achterhoek en is een abominabel schutter. In zijn ijver om de jacht te 
promoten liet hij zich filmen terwijl hij een haas ziek schoot en niet meer terug kon vinden. Hij ziet 
slecht, hij loopt slecht, hij schiet slecht, hij zoekt slecht…….Wij moeten er niet aan denken dat zo 
iemand semiautomatisch op het grofwild gaat! 
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Daarom wagen wij maar een gokje. Net als Jolink is ook Rijkman Groenink zo’n fysiek en geestelijk 
gemankeerd wrak, die niet liever doet dan wild om zich heen schieten. Daarbij bracht hij in oktober 1987 
zijn eigen rechterarm op tableau. Verduveld knap meesterschot, met vérstrekkende gevolgen. Want 
indirect dankten wij 20 jaar later de Hollandse versie van de bankencrisis daaraan. Jawel, jacht maakt 
oneindig veel meer kapot dan men wil weten en toegeven!  

 

Afbeeldingen 22 a-e:  Rijkman Groenink is een fanatiek jager die nooit tevreden is en altijd méér 
wil. Hij jaagt beestachtig in de Wieringermeer, waar wij op 8 december 2008 zagen hoe hij onder 
de rook van kasteel Radboud een hazenmassacre aanrichtte met zijn PC Hoofdstraat- en Zuidas-
clan. Daar vielen minstens 40 hazen die klem werden gedreven tussen twee brede poldertochten. 
Daarna een volgende drift. En toen nog een! Nooit tevreden en nooit genoeg. En valt de jacht 
tegen: berg je dan maar! Het spoor dat wij daar oppikten leidde naar het SBB-hertenbolwerk 
Ugchelen, maar later werd hij ook gespeurd in de Oostvaardersplassen. Dus waarom niet ook in 
Staverden? Allemaal vlak bij Loenen aan de Vecht. En verandering van hut doet schieten! 
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HOOFDSTUK 3: NATIONALE PARKEN: NATUURRESERVATEN OF 
RECREATIETERREINEN? 

 
Ons kleine land is gezegend met maar liefst twintig grootschalige natuurgebieden die de status van Nationaal 
Park bezitten. Deze zijn verdeeld over tien van onze 12 provincies, waarbij Flevoland en Zuid-Holland buiten de 
boot vallen (Nb: deze laatste provincie levert slechts een ruimtelijk beperkt aandeel in Nationaal Park de 
Biesbosch). Wat Flevoland betreft kant dit nog gebillijkt worden, want daar wonen de minste mensen die 
bovendien ook nog overwegend forensen zijn. Maar in het dichtbevolkte Zuid-Holland zou het niet misstaan 
hebben als de mondiaal unieke veenweidegebieden van Alblasserwaard, Krimpenerwaard en Hollands Midden 
deze status toegekend zouden hebben gekregen. Al was het maar om de voortrazende verloedering te stoppen en 
dit onschatbaar kostbare gemeenschapsbezit voor het nageslacht veilig te stellen. Enfin: wie de politieke kleur en 
samenstelling van het provinciale bestuur daar kent, zal zich hooguit verbazen over het feit dat er überhaupt nog 
natuur is in Zuid- Holland. Want als ergens wordt gedemonstreerd hoe rampzalig het is dat provincies almaar 
meer taken toebedeeld krijgen, dan wel onder de rook van Pernis, Botlek en het Torentje!  
Onze nationale parken strekken zich uit tussen de Waddeneilanden en de Belgische grens en bestaan uit 
getijdegebieden, duinen, moerassen hoogvenen, heidevelden, bossen en andere natuurcomponenten, maar 
worden vreemd genoeg door sommige beheerders als recreatieterreinen beschouwd. Want waarom anders zou de 
directie van Nationaal Park Zuid Kennemerland het beheerspan hebben laten opstellen door een 
recreatiedeskundig adviesbureau?  
Wij kijken nergens meer van op want sinds in 2010 het CDA en de VVD de oorlog verklaarden aan onze natuur 
lijkt alles gerechtvaardigd te zijn om te kunnen overleven. Zo duiken in veel beheerplannen termen op als “geen 
jacht tenzij”, maar wordt er wel gesproken over “beheersmatig” of zelfs “noodzakelijk” afschot. Dankzij 
dezelfde politiek die dit bewerkstelligde, moeten we ons land een Kenniseconomie noemen, maar met 
waarachtige kennis wordt stelselmatig de vloer aangeveegd. Want iedere deugdelijke dierecoloog en 
populatiedeskundige kan bevestigen, dat ingrijpen in wildlevende dierpopulaties zelden nodig is en in veruit de 
meeste gevallen juist tot verergering van de (veronderstelde) problematiek zal leiden! Afschot van dieren in druk 
door het publiek bezochte nationale parken zou dus feitelijk helemaal niet moeten kunnen, omdat er ALTIJD 
beschaafde en duurzame mogelijkheden zijn om al dan niet reële malheur op te lossen.  
De tien Nationale Parken worden beheerd door organisaties als Natuurmonumenten, Provinciale Landschappen, 
Stichtingen en door Staatsbosbeheer. Deze laatste voert o.a. het beheer in de Meinweg, de Groote Peel, de 
Biesbosch, de Weerribben en het Lauwersmeer. Omdat deze dienst, zoals eerder uitgelegd, sinds 2010 in de 
financiële mangel wordt genomen dankzij het verwerpelijke beleid van Rutte 1, maar de huidige coalitie van 
dicterende liberalen en uitvoerende sociaal- democraten het niet nodig achtte om hierin verandering te brengen, 
vrezen wij vooral in de zuidelijke gebieden het ergste,  

Daar komen namelijk – zoals eerder uitgelegd -wilde zwijnen voor. In de Meinweg binnen rasters, maar in de 
Peel vrijlopend. Daar zal zéker op worden gejaagd, maar dit is vanzelfsprekend onaanvaardbaar in een nationaal 
park dat jaarlijks door honderdduizenden mensen wordt bezocht. Hetzelfde geldt natuurlijk voor ALLE gebieden 
waar jaarrond veel mensen komen en alleen al daarom is het krankzinnig dat er in een land als het onze 
überhaupt tot de tanden bewapende hobbyisten in de publieke ruimte mogen rondlopen. Dag en nacht en zonder 
enige controle of handhaving!  
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Afbeeldingen 23 a/b: Tijdens hoogtijdagen ontvangt directeur jhr. Seger van Voorst tot Voorst 
(linksvoorgrond) prominente jagers /jachtsympathisanten zoals de majesteit, Fugro topman Schreve 
(rechtsvoor), de overbekende Fred de Graaf (rechts achter de majesteit) en talloze andere hooggeplaatste 
schuinsmarcheerders. Valse fa aden! Dat is dé manier waarop het hobbyjachtmonster zichzelf jaar na jaar in 
stand weet te houden.  
Veruit het bekendste van onze nationale parken is De Hoge Veluwe (NPHV), dat zich voorstaat op rijkdom en 
verscheidenheid aan wilde hoefdieren, maar dat feitelijk al decennialang een schiettuin is voor kapitalistische 
hobbyjagers. Doordat er in dit gebied op ongehoorde schaal aan zogenaamd populatiebeheer wordt gedaan is al 
het wild er zó mensenschuw geworden dat het zich nauwelijks nog aan de bezoekers laat zien. Alleen enkele 
koppels reeën en moeflons die door de jagers met rust worden gelaten, wagen zich overdag nog wel uit de 
beschuttende dekking van bos en struikgewas. Maar herten en zwijnen komen alleen tevoorschijn als de 
schemering invalt en al het publiek het park heeft verlaten .Tot in de vroege ochtend worden ze vervolgens 
belaagd door lieden die vaak hoge maatschappelijke posities bekleden.  
Zelfingenomenheid en arrogante zelfoverschatting zijn de handelskenmerken van het met gemeenschapsgelden 
gesponsorde NPHV. Jarenlang traineerde men het tot stand komen van open verbindingen voor het wild tussen 
dit park en het aangrenzende Planken Wambuis van Natuurmonumenten. Toen er in 2011/12 een passage bij 
Oud-Reemst tot stand kwam werd die meteen weer hermetisch vergrendeld omdat men vreesde dat al het wild 
weg zou vluchten. Dat gebeurde namelijk ook al toen in 2010 bij wijze van proef een bres werd gemaakt in het 
raster aan de andere zijde van het park, Het wild stond letterlijk te trappelen om jonker Seger vaarwel te zeggen!  
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Afbeeldingen 24 a-c: Terwijl het ecoduct bij Oud Reemst hermetisch wordt dichtgehouden uit angst voor het 
wegvluchten van de beoogde jachtbuit (en daarmee de te vermarkten wildpakketten), tonen de sporen in 
rasterwerk duidelijk aan hoe zachtzinnig het er bij de nachtelijke rauschjacht aan toe gaat. Intussen houdt 
jonker Seger er zijn eigen zwijnenpoortjes op na om de dieren nu en dan te verscharen. Zo kunnen deze 
zwijnen tot aan de periferie van het dorp Otterlo komen.  
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Hoewel alle deskundigen het destijds ten stelligste ontraadden, zette men toch een uitzetproject voor 
korhoenders op poten dat na een aantal jaren en talloze dode dieren een muisstil einde vond. Want uitermate 
kritische diersoorten die door onherstelbare mankementen aan hun leefmilieu het loodje leggen, krijg je niet 
terug door hen als fazanten te behandelen! Dit was een streep door de rekening van het zelfingenomen 
management, want men hoopte met deze vogels extra cachet te kunnen gaan geven aan dit park met onzichtbaar 
wild. Want natuurlijk vormen de entreekaartjes met hun toeristen tax maar een beperkte inkomstenbron voor 
deze sjieke schiettuin, die het vooral moet hebben van het gelegenheid geven aan dure heren, de verkoop van 
wildpakketten, de houtkap en uiteraard……………………………..de overheidssubsidie! Dat laatste lijkt ons 
een mooie aftrekpost voor Den Haag! 

  

  

Afbeeldingen 25 a-d: Tastbare sporen van een onzinnige uitzetproef aan de Deelensche Start! Korhoenders 
kwamen tot in de jaren ’70 van de vorige eeuw Veluwebreed voor op en rondom open en halfopen 
heidevelden. Hun verdwijnen verliep vrijwel synchroon aan de extreme toename van stikstof in de 
atmosfeer (“zure regen”) die bossterfte veroorzaakte en bos- en heidebodems deed vergrassen. Gevolg 
daarvan was een complete verandering in de vegetatiestructuur en de macrofauna en dáárdoor verdwenen 
de korhoenders. Zolang die factoren niet in oude staat hersteld zijn, is het een heilloze weg om korhoenders 
te blijven kweken en uitzetten.  
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Want voor stedelingen mogen de met grassen als Deschampsia, Molinia en Corynepharus overwoekerde 
heidevelden er dan als natuur uitzien, in die desolate woestijn kan nauwelijks een fatsoenlijke levens-
gemeenschap tot stand komen. Korhoenders bijvoorbeeld kwamen vroeger Veluwebreed voor op en rondom 
open heidevelden met plaatselijke berkenopslag en hun bolderplaatsen lagen vooral op extensieve halfnatuurlijke 
graslanden. Tegenwoordig zijn nagenoeg alle heidevelden volkomen vergrast en de graslanden door 
overbemesting en stikstofdepositie verworden tot raaigrassteppen. Het zal ook Van Voorst tot Voorst nooit 
lukken om van korhoeders weidevogels te maken!  

De depositie van stikstof en de daaruit voortvloeiende verrijking van de bos- en heidebodems met sterke 
vergrassing tot gevolg, zijn factoren die zich in al onze natuurgebieden op arme en schrale zandgronden 
manifesteren. Wij beweren niet dat het een eenvoudige beheermaatregel zal zijn om de vergraste heide te 
regenereren, maar onmogelijk is dat evenmin. Met branden, afplaggen en branden worden op veel plaatsen 
goede resultaten bereikt, maar veelal gaat dat dan samen met permanente begrazing door dieren die feitelijk een 
kwart eeuw geleden als exoot zijn geïmporteerd om zgn. natuurontwikkeling een natuurlijk imago te geven. 
Maar er is vanzelfsprekend helemaal niets natuurlijks aan om de Hollandse natuur te laten begrazen door Schotse 
koeien en Poolse paarden. Want dat zijn gedomesticeerde hoefdieren die hier helemaal niet thuis horen. Het zijn 
feitelijk niet anders dan de Chinese Graskarpers van onze terrestrische natuurgebieden! 

  

Afbeeldingen 26 a/b: Op een fotogalerij in het Hubertusslot zou naast het stichtende echtpaar Kröller–Möller 
een beeltenis van de afhamerende VVD-jagermeester Fred de Graaf niet mogen ontbreken. “Wil de laatste 
jager straks de schietluiken sluiten? 

Op de Hoge Veluwe grazen geen Hooglanders of Koniks, maar evenmin wordt er gebruik gemaakt van de 
natuurlijke begrazingscapaciteit van de hoefdieren die van nature in ons land voorkomen: edelherten, damherten, 
reeën en zwijnen. Met daarnaast nog de in het gebied uitgezette moeflons, enkele rondtrekkende schaapskudden, 
een strikte terughoudendheid v.w.b, afschot en een beheer dat uitsluitend gericht is op regeneratie van de heide 
kan men op de Hoge Veluwe dan in relatief korte tijd weer veel van de oude glorie in ere herstellen. Wij weten 
zéker dat de bezoekers dit zeer zullen waarderen, omdat er dan gegarandeerd altijd wild te zien zal zijn in de vele 
open terreindelen die het park rijk is. Een fotogalerij met portretten van de laatste grofwildjagers aan wie de 
verloedering van de Hoge Veluwe te danken is, zou in onze perceptie een grote aanwinst zijn voor het 
Hubertusslot!  
 

  



Zwijnerijen rond ons grofwild DEEL 1  27   Task Force Jachtmisstanden / de Faunarecherche 

 

We mogen dus vaststellen, dat er in het oudste nationale park van ons land zo veel volkomen scheefgegroeid is 
dat de vraag gerechtvaardigd kan worden, of overheidssubsidie aan zulk een “wildkermis met voor de betalende 
bezoeker onzichtbare dieren” nog wel te verantwoorden valt. Dat gemeenschapsgeld zou beter kunnen worden 
geïnvesteerd in parken waar men de zaken wél goed op orde heeft en volledige medewerking verleend aan het 
grootschalige beheer van onze natuurlijke ecosystemen t.b.v. alle dieren die daarin leven. Dit zou dan 
bijvoorbeeld kunnen betekenen, dat Staatsbosbeheer zichzelf en de natuur van alle Nederlanders die men in 
beheer heeft, niet langer hoeft te laten misbruiken door hobbyjagers en houthandelaren.  

In hoofdstuk 1 refereerden wij al aan het afschot van damherten, dat plaatsvindt in de direct aan urbane 
woongebieden grenzende randzones van Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Wij vestigen er graag de aandacht 
op, dat er met enige regelmaat burgers het slachtoffer worden van jachtongevallen waarbij zij letaal of in andere 
mate worden getroffen door kogels die afkomstig zijn uit jachtgeweren. Zo vond in 2007 bij Etten-Leur een 
vrouw de dood, die bij het uitlaten van haar honden werd getroffen door de kogel uit het geweer van een 
duivenjager. Ditzelfde overkwam in april 2012 bijna ook twee vrouwen die, rijdend over de A15 in de Betuwe, 
op een haar na werden gemist door de kogel uit het geweer van een ganzenjager. In datzelfde jaar werd in 
Drenthe een boer op eigen erf gedood door een vossenjager. En last but not least trof in Noord- Frankrijk de 
verdwaalde kogel van een zwijnenjager in diezelfde tijd dodelijk een automobilist die 2 kilometer verderop over 
een doorgaande weg passeerde, Wij vragen ons dan ook in gemoede af, hoeveel hele en halve dodelijke 
slachtoffers er nog moeten vallen voordat de politiek tot het besef komt, dat het hobbymatige gebruik van 
vuurwapens in de publieke ruimte nooit zou mogen worden toegestaan. Zéker niet in een overbevolkt land als 
het onze en al helemaal niet in recreatieve natuurterreinen die opengesteld zijn voor het publiek. Politiek-
bestuurlijke verantwoordelijkheid behoort namelijk te beginnen voordat het kwaad geschiedt is, vooral als daar 
al jarenlang tegen dovemans- en -vrouwsoren voor gewaarschuwd werd!     

Afbeeldingen 27 a-c: Niet dodelijke jachtongevallen zijn aan de orde van de dag, maar worden meestal 
buiten de publiciteit gehouden. Ook bij zeer ernstig of zelfs dodelijk letsel toegebracht aan derden doen OM 
en Rechterlijke Macht er alles aan om de zaak geseponeerd te krijgen en de jager(s) en hun hobby buiten 
beeld te houden. Er zijn inmiddels al meerdere voorbeelden waarbij de huidige Minister van Veiligheid en 
Justitie dit zondermeer heeft laten gebeuren. Hoe veilig zijn onze 17 miljoen burgers eigenlijk in een land 
waar dag en nacht 20.000 zwaar bewapende lustmoordenaars rondlopen, die niet eens voor hun eigen 
veiligheid in kunnen staan?  
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Hoofdstuk 4: AFSCHOT als middel of jacht als doel? De geboorte en groei van de overpopulaties 

In de oorspronkelijke Flora- en Faunawet, die op 1 april 2002 in werking trad, werd de hobbyjacht sterk aan 
banden gelegd en was voortaan nog slechts toegestaan op vijf soorten kleinwild: de haas, het konijn, de wilde 
eend, de fazant en de houtduif. Bij niet minder dan vier van deze soorten was dat feitelijk op datzelfde moment 
al discutabel. Want er heerste toen al enige tijd de virusziekte VHS onder de wilde konijnen, waardoor de 
landelijke populatie in ernstige mate was gedecimeerd, terwijl de landelijke hazenstand zwaar onder druk was 
komen te staan door de steeds intensievere landbewerkingsmethoden en de almaar vroegere kuilgrasoogst. 
Daarnaast bleek uit monitoringgegevens van SOVON dat ook de wilde eenden populatie in grote delen van het 
land sterk verminderd was, terwijl ook toen al overbekend was dat de fazant zich alleen in onze streken kan 
handhaven bij de gratie van clandestiene uitzet van opgekweekte vogels. Welbeschouwd bleef dus alleen de 
houtduif over en wanneer de wetgever consequent zou zijn geweest dan had daarmee al het doek voor de 
hobbyjacht kunnen vallen. 

    
Afbeeldingen 28 a-e: De oorspronkelijke jachtlijst volgens de Ffw 2002 

Helaas hadden tijdens de twee Paarse Kabinetsperioden PvdA en D66 wel toegewijd en vol goede voornemens 
aan deze wet gewerkt, maar was over het hoofd gezien dat de uiteindelijke vormgeving – de zogeheten Raam-
wet- alle mogelijkheden aan kwaadwillende machten bood om eigenrichting te plegen ten koste van onze 
inheemse flora en fauna. Het enige wat daarvoor nodig was, waren onjuiste voorstellingen van zaken over 
zogenaamde schadelijkheid en overlast van diersoorten die volgens de wet bescherming genoten. 
Vingeroefeningen die het CDA, de VVD en de LPF daarmee vanuit hun Kamerfracties uitvoerden, resulteerden 
meteen in een hoogst discutabel succes. Met als gevolg, dat er alweer in 2004 massale vervolging van vossen en 
kraaiachtigen mogelijk was! Hiermee werd de toon gezet voor een ver ondermaats offensief, waarbij list, leugen, 
bedrog en foutieve voorstelling van zaken wedijverden om een wel erg twijfelachtige eer. Wij legden al eerder 
uit welke Kamerleden daarbij vooral het eerzame ambt van Volksvertegenwoordiger te schande maakten: 
Schreijer-Pierik (CDA), van den Brink (LPF), Oplaat (VVD), Ormel (CDA) en Aptroot (VVD). Maar even 
schandelijk was het dat Kamermeerderheden keer op keer deze hele leugens en halve waarheden voor zoete koek 
slikten en tot wettig beleid maakten!  

 

     
Afbeeldingen 29 a-e: Tableau de la troupe van de vijf Kamerleden aan wie wij, maar vooral onze natuur en 
inheemse fauna, de verkrachting van de Flora- en fauna wet te danken hebben. Uiteraard zat het hele 
Parlement erbij, keek er nauwelijks naar en keurde klakkeloos alles goed! Een complete wet aan barrels! Zó 
mag een parlementaire democratie dus nooit meer ongestraft kunnen disfunctioneren!  
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Nadat de kraaiachtigen het onderspit hadden gedolven en de bejaagbare grote zoogdieren als vanouds massaal 
werden afgeknald, was men in Amersfoort, Apeldoorn en Den Haag fiks in touw om allerlei snode plannen vorm 
te geven. Zo zorgde Fred de Graaf (jawel: de latere Senaatsvoorzitter) ervoor dat er een rechtspersoon in het 
leven werd geroepen die onder de naam “Stichting de Eik” door jagende kapitalisten gedoneerde fondsen ging 
beheren, waarmee aan de WUR een zogenaamde Leerstoel Faunabeheer werd gekocht. Daarmee meende men de 
totale inhoudsloosheid van de hobbyjacht af te kunnen dekken. Zodoende kreeg de onbesproken 
topwetenschapper prof. dr. Herbert Prins in zijn vakgroep Resource Ecology te maken met een door de 
jachtlobby onderhouden napraatpop, luisterend naar de naam Ron Ydenberg. De leerstoel zou van varkensleder 
blijken te zijn en nimmer een wetenschappelijke onderzoekpublicatie produceren die het verder kon brengen dan 
de toiletpot. Maar lang voordat dit alles een feit was, had landbouwminister Cees Veerman de Ffw al dermate 
ingrijpend bij amendement gewijzigd, dat ons land zich wat beschavingsniveau betreft kon gaan meten met dat 
van de meest achtergebleven ontwikkelingslanden. Met dank aan CDA, LPF en VVD!  

     

Afbeeldingen 30 a-e: Fred de Graaf (l) zorgde voor de basis en het geld, P-r-o-f-e-s-s-o-r-Ron Ydenberg (met 
hoed en geweer) beheerd de inhoudsloze Leerstoel Faunabeheer en Cees Veerman verkrachtte wet, fatsoen 
en beschaving, vermoordt op afgrijselijke wijze ganzen op zijn Goudswaardse akkers en wordt door het 
Rotterdamse O.M. afgedekt. WAT een normloos land om in te leven voor dieren en fatsoenlijke mensen!  

Omdat de natuur haar eigen wetten kent, deze ook strak volgt en bovendien onomkoopbaar is, bleek al na twee 
jaar hoe rampzalig het ingezette wanbeleid ging uitpakken. Toen werd er namelijk zowel op de Veluwe als in 
onze poldergebieden alarm geslagen. Er zouden ineens op onverklaarbare wijze zogenaamde overpopulaties zijn 
ontstaan van zwijnen, herten en ganzen! Boeren – die ons hele land gesubsidieerd hebben veranderd in een 
stinkende mestdumpplaats en die al wat daarin leeft en niet financieel rendeert naar het leven staan- klaagden 
nog harder dan ooit tevoren over schade. En het Faunafonds strooide als vanouds met volstrekt onterechte 
compensaties uit de gemeenschapskas. NIEMAND in Den Haag kwam op de gedachte dat de recente 
bruuskering van de Ffw hier weleens mee in verband zou kunnen staan. Sterker, men luisterde naar de 
veroorzakers van deze ellende en Ydenberg – op jacht in Canada – ging hen echt niet vertellen dat het begrip 
overpopulatie volstrekt nieuw was en nergens ter wereld voor komt. Behoudens dan bij Homo sapiens!  

Samen met enkele andere deskundigen trokken we meteen aan de bel bij alle instanties die beleids- en 
beheersmatig bij de snel uitdijende problematiek betrokken waren. Maar, tekenend voor een zogenaamde 
“Kenniseconomie”, vonden we nergens gehoor en werden zelfs botweg gecriminaliseerd. Want zo zijn de 
manieren van CDA en VVD tegenover burgers die hen onwelgevallig zijn. En dat durven die partijen dan ook 
nog als democratie te verkopen!  

In hoofdstuk 3 werd al aangegeven, hoe het aantoonbare en  bewijsbare wanbeleid van zich Faunabeheerders 
noemende hobbyjagers in Laag Nederland leidde tot het volkomen uit de hand lopen van de populatieomvang 
van grauwe- en andere bij ons broedende ganzen.  
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Want de extreme jachtdruk zette de dieren er vanaf 2006 toe aan om zich onnatuurlijk sterk te gaan reproduceren 
teneinde zo de geslonken gelederen weer in lijn te brengen met de draagkracht van hun leefgebieden. Ganzen 
eten immers vooral gras en dankzij de Nederlandse melkveehouders knapt ons land letterlijk uit haar voegen van 
dit gewas. Overbemest, snelgroeiend, eiwitrijk en jaarrond in onbeperkte hoeveelheden beschikbaar! 

Maar andermaal werd er niet geluisterd naar deskundigen die keer op keer op deze onweerlegbare populatie-
ecologische verbanden attendeerden en lieten politiek en openbaar bestuur hun oren slaafs hangen naar de 
klaagzang van over-gesubsidieerde boeren en de doorzichtige leugenpraat van de jagerswereld. Met de natuur als 
gebeten hond en de inheemse fauna als rücksichtslos te misbruiken kind van de rekening!  

Afbeeldingen 31 a/b: Ganzen leggen normaliter tussen 3 en 7 eieren, maar door excessieve bejaging en een 
overdaad aan voedsel en broedgelegenheid, produceren zij sinds 2005 almaar grotere legsels. Hier een 
paartje met 13 kuikens. Exact hetzelfde zien we op de Veluwe bij de zwijnen, De ze dieren worden permanent 
clandestien bijgevoerd en werpen daardoor meermalen per jaar meer biggen per worp dan vroeger het geval 
was. Deze feiten worden al van meet af aan doodgezwegen door de zogenaamde faunabeheerders en 
vormen de oorzaak van alle schade en overlast die lasterlijk op het conto van de dieren wordt geschreven, 
die daardoor nog heftiger vervolgd mogen worden. 

Noch van de zijde van de Fbe’s - die volstrekt ten onrechte aangewezen zijn als Eerste Adviseur voor de fauna - 
als vanuit de zogenaamde Leerstoel Faunabeheer wordt de overheid erop geattendeerd, dat door onbeperkte 
afschotmogelijkheden te bieden, de problemen met de bejaagde diersoorten alleen maar zullen verergeren. Dit 
alles verloopt namelijk via een tevoren bedacht plan, met als verwerpelijk en crimineel doel om de 
populatieontwikkeling van zoveel mogelijk als jachtwild beoogde diersoorten volkomen te laten ontsporen. Wij 
herhalen het nogmaals: er is bij veelvuldige herhaling bij parlement en regering op gewezen wat er zich 
werkelijk gedurende de vier kabinetten Balkenende m.b.t. de Flora en fauna wet heeft afgespeeld. Maar de enige 
reactie was dat alle bezorgde en deskundige burgers die zich uitspraken tegen deze onversneden schanddaden ten 
koste van onze inheemse fauna werden gecriminaliseerd en genegeerd, Daarvoor past geen enkel excuus!  

Zodoende is ons openbaar bestuur zélf schuldig aan en medeveroorzaker van het ontstaan van overpopulaties en 
aan alle schade en overlast die daarvan het gevolg is. Daardoor wordt er nu al jarenlang op meer dan barbaarse 
wijze omgegaan met onze bij wet beschermde inheemse fauna! 
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Terug nu naar het thema van dit hoofdstuk: de overpopulaties. Wildlevende dieren stemmen hun populatie-
grootte altijd af op een aantal factoren, die cruciaal zijn voor het voortbestaan van de soort. Naast geschikte 
habitat om zich in voort te planten zijn daarbij de beschikbaarheid van voedsel en de omvang van de natuurlijke 
sterfte van doorslaggevend belang. Veranderd er iets in een van deze basisfactoren dan heeft dat direct 
consequenties voor de populatieontwikkeling.  

Met uitzondering van de top-predatoren die nauwelijks roofvijanden kennen, staan alle diersoorten van nature 
bloot aan verliezen door predatie. Hun jaarlijkse reproductie is daar volledig op afgestemd. Ook extreem koude 
winters of slechte mastjaren zijn van invloed op de mate van reproductie. Maar op al deze natuurlijke sterfte-
factoren reageren dieren altijd volgens natuurlijke basisprincipes!  

Jagers leggen zich er op toe om zoveel mogelijk natuurlijke sterftefactoren uit te schakelen en zodoende veel 
vliegende of lopende schietschijven over te houden. Daarom vertellen zij onophoudelijk leugens over vossen en 
kraaiachtigen en zien keer op keer weer kans om die soorten op de vrijstellingslijsten te krijgen. 

Hoewel zij massaal vossen en kraaiachtigen vernietigen lukt het echter niet om die populaties structureel te 
verkleinen. Enerzijds omdat er in de overbemeste cultuursteppe een overdaad aan voedsel is, anderzijds omdat 
zijzelf door hun ondeskundige schieterij de predatoren van massa’s aas of gewonde prooidieren voorzien. 

Zo houden jagers dus zelf dat deel van hun hobby in stand. En door flink huis te houden in de populaties van die 
roofdieren zorgen zij zelf voor een hoger reproductiesucces bij andere favoriete schietschijven. Zoals de ganzen!  

  
Afbeeldingen 32 a/b: Hoewel er bibliotheekschappen vol literatuur zijn te raadplegen waarin de uitermate 
belangrijke ecologische functie van kraaiachtigen en vossen wetenschappelijk wordt aangetoond, laat onze 
politiek de oren keer op keer weer hangen naar jagersleugens en boerenbevelen. Over de honderdduizenden 
aan moes gemaaide hazenjongen en weidevogelkuikens hoor je hen nooit. Om nog maar te zwijgen over de 
miljoenen kikkers, padden, ringslangen, egels en het verwoesten van de totale macrofauna.  Daarom is 
Nederland ook de absolute  koploper in Europees biodiversiteitverlies!  

Uiteindelijk hebben al deze hele leugens, halve waarheden, verdraaide feiten en apert onjuiste voorstellingen van 
zaken de jachtwereld voorzien van een enorm aantal privileges en vrijbrieven ten koste van de natuur en 
inheemse fauna die beiden een onweerlegbaar Maatschappelijk Belang vertegenwoordigen en bovendien formeel 
eigendom zijn van de totale Nederlandse bevolking. 
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Wij vinden het meer dan schandelijk dat gekozen volksvertegenwoordigers – de deugdzamen vanzelfsprekend 
niet te na gesproken -  keer op keer klakkeloos de leugens van aantoonbaar en bewijsbaar criminele hobbyisten 
voor zoete koek slikken en de met feiten en keiharde bewijzen gestaafde informatie die hen vanuit de 
samenleving wordt aangereikt, volkomen negeren. Hieronder volgt daarom de informele jacht- en 
vrijstellingslijst zoals die er thans uitziet na talloze leugenachtige acties om steeds méér diersoorten tot plaag te 
verklaren.  

In amper tien jaar tijds heeft 
men kans gezien om de totale  
populatiestructuur van de top-
vijf : edelhert, damhert, wild 
zwijn, ree en grauwe gans 
volkomen te ontregelen en 
een hausse aan 
schadeklachten en –
uitkeringen teweeg te 
brengen. In het verkeer vielen 
vele dodelijke slachtoffers 
door het onklaar maken van 
wildrasters en het regent 
klachten en aangiften over 
misdragingen van  jagers en 
groene boa’s  tegenover mens 
en dier. Maar onze VVD- 

premier bazelt onverminderd over ons mooie beschaafde land. Ach ja: zélfs beschaving is voor liberalen een 
rekbaar begrip!     

Wij geven de illustratieve afschotlijst weer in willekeurige volgorde, met aan top een dier dat model staat voor 
de Veluwse jachterreur, maar weldra clandstien ook elders in ons land zal opduiken. Men is dus gewaarschuwd!  
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Afbeeldingen 33 a-z: Een triest tableau de la troupe. Dankzij onverminderd leugenachtig lobbywerk van 
KNJV en LTO telt de extra-afschotlijst via de praktijk nu al minstens 27 soorten en kunnen jagers dus uit ons 
aller natuur een compleet alfabet bij elkaar knallen Terwijl een landje van ons formaat waarin 17 miljoen 
mensen wonen en werken juist uitermate zuinig met al wat leeft en groeit zou behoren om te gaan, willen 
CDA en VVD zoveel mogelijk wilde dieren naar de menukaart laten schieten. En de PvdA laat hen zonder 
slag of stoot hun gang gaan. Wij leven waarlijk in de nadagen van de civilisatie en politieke 
geloofwaardigheid staat al jaren bij het grofvuil! 

Men zag dus kans om onze regering wijs te maken, dat alle diersoorten die door de Flora en fauna wet in 2002 
juist werden voorzien van de noodzakelijke bescherming, in luttele jaren tijd zo veel schade en overlast zijn gaan 
bezorgen dat bejaging noodzakelijk werd. Dit was dus het “advies” van Faunabeheereenheden die louter bestaan 
uit hobbyjagers, geestdriftig gesteund door het Faunafonds dat al decennialang gemeenschapsgelden in de 
bodemloze boerensubsidiepot smijt. En natuurlijk door LTO Nederland: altijd op de bres om ons land van nog 
meer natuur en biodiversiteit te beroven.  
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Vanuit de coulissen reikte de KNJV via een achterdeur in de provincie Gelderland aldoor nieuwe suggesties aan 
om onvermoede schadesoorten aan de toekomstige vrijstellingslijsten toe te kunnen voegen. Dat het daarbij gaat 
om inherent nuttige zangvogels die door iedere Nederlandse tuin- of balkonbezitter/-ster worden gekoesterd, 
interesseert hen niet het minst, Ten slotte heeft het Faunafonds immers al voor tonnen aan mezen-, vinken-, 
mussen- en merelschade aan klagende fruittelers gedoneerd. Want liever fakeschade uitbetalen en daarmee het 
eigen bestaansrecht in stand houden, dan eindelijk opgeheven en ontmanteld worden!  

   

  

 

Afbeeldingen 34 a-g: Parallel aan het verkrachten van de Flora- en fauna wet 
gedurende de kabinetten Balkenende gebeurde er een groot mirakel. Van de 
ene op de andere dag bleken steeds meer diersoorten erg veel schade aan 
landbouw, fruitteelt, groenteteelt en boomteelt aan te richten. Nergens 
wetenschappelijk gespecificeerd en bewezen, maar toch via het Faunafonds 
declarabel! Momenteel is men dus druk in touw om al onze zangvogels de 
agrarische verdomhoek in te rammen. Vogelbescherming houdt de kiezen op 
elkaar uit angst voor subsidieverlies. Wij niet. Men hoort nog van ons!  
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HOOFDSTUK 5. VERZWEGEN JACHTONGEVALLEN, ONEIGENLIJKE ARGUMENTEN, MISPLAATSTE 
VERGELIJKINGEN EN DE GANZENOORLOGEN. 

 DE NAAKTE WAARHEID OVER DE KONINKLIJKE NEDERLANDSE JAGERS VERENIGING! 

Al zolang als wij het ons kunnen heugen, verschuilen jagers zich achter een mestkar vol argumenten om hun 
onwelriekende vrijetijdsbesteding te rechtvaardigen en deze zelfs nuttig en noodzakelijk te zwetsen. Zij zouden 
grote natuurliefhebbers of zelfs natuurmensen zijn, met een diep geworteld respect voor al wat leeft. Zonder hen 
zou de wildstand er abominabel slecht voorstaan en waren de meeste soorten allang zo niet uitgestorven dan toch 
minstens uitermate zeldzaam geworden. Ongeveer dus zoals tegenwoordig de haas in onze landsbrede 
troosteloos overbemeste en desondanks nog altijd zwaar overbejaagde cultuursteppe!  

Die haas doet ons terugdenken aan een ijzige winterdag in 1957, toen een van ons als kind te gast was bij een 
drijfjacht onder Amerongen. Daar drukte zich een doodsbange haas in de verdorde vegetatie onder een 
perceelscheiding en werd door de jachtrechthouder, een betonproducent uit het nabije Wijk bij Duurstede, op een 
fikse tik met de kolf van het jachtgeweer getrakteerd. Vanwege contact met het prikkeldraad kwam die slag 
echter niet hard genoeg aan zodat het gewonde dier de benen nam. 

Wat er vervolgens gebeurde was méér dan een elfjarige zijn levenslang zou kunnen vergeten! Zélfs niet als hij in 
de loop van dat leven nog van duizenden vergelijkbare slachtpartijen heimelijke of openlijke ooggetuige zou 
zijn. Dit voorval vond plaats in het Leuterveld tussen de Rijndijk en de Amerongse wetering en is met bloedige 
letters in zijn geheugen gegrift. Met onzinpraat en lulverhalen over de nobele jager en de weidelijke jacht moet 
men dus niet bij hem aankomen! 

Maar niet alleen dieren, ook mensen delfden het onderspit bij jachtpartijen waaraan wij deelgenoot waren. Zo 
nam een onzer in de jaren zestig als drijver deel aan een Koninklijke Hofjacht in de Houtvesterijen Het Loo, toen 
de toenmalige opperhoutvester Reinders een wel erg zuiver schot plaatste bij het aanleggen op een keiler die 
vanuit de adelaarsvarens tevoorschijn stoof. Helaas bleef zijn pink toen haken achter de lus van zijn houtjes 
touwtjes jas en trof de kogel honderd meter verder een wildschut pal tussen de ogen. Gastheer von Lippe 
Biesterfeld maakte zich vooral zorgen over het afdekken en stilhouden van dit trieste ongeval. Ook dat staat met 
bloedige letters in het geheugen gegrift!  

  

Afbeeldingen 35 a/b: Hoewel omgeven door deftig taalgebruik en voorname façaden, is hobbyjacht 
natuurlijk niks anders dan het op afstand doden van in het wild levende dieren of beter: de kick van het 
heersen over leven en dood van weerloze schepselen. Alle humbug daaromheen is alleen bedoeld om 
foutieve voorstelling van zaken te creëren. De kern is zo rot als een mispel! 

Voor een tweede voorbeeld gaan we naar het Betuwse Buren, waar in de vroege jaren ’70 eveneens een 
Koninklijke drijfjacht plaatsvond in het plaatselijke kroondomein onder de rook van korenmolen de Prins van 
Oranje. Daar was een bejaarde baron doende om een afrastering te passeren en gebruikte daarbij het doorgeladen 
en niet vergrendelde jachtgeweer om het prikkeldraad neer te duwen. De kleiige grond bood echter te weinig 
grip aan ‘s mans laarzen en hij gleed weg. 
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In het aanpalende weiland naderde een van de drijvers: voornamelijk zonen en knechten van plaatselijke 
pachtboeren. De man raakte zwaar gewond door een vol schot hagel in de borststreek en is naar verluidt later die 
dag in het Tielse ziekenhuis aan zijn verwondingen bezweken. Maar ook dit jachtongeluk heeft nooit de 
publiciteit mogen halen!  

Het derde voorval dat wij uit eigen waarneming kunnen beschrijven vond in de jaren ’80 plaats in het 
Kroondomein Brabantse Biesbosch waar wij – afgaande op de esculaap achter de voorruit van zijn bolide- een 
medicus aantroffen met zwaar bebloed aangezicht. Hij bleek tijdens de jacht aangezien te zijn voor een stuk 
kleinwild en werd vanaf enige afstand getrakteerd op een aanzienlijk percentage van een vol schot hagel. Recht 
in het gezicht. Hij was door de jagermeester heengezonden en moest het verder zelf maar uitzoeken!  

  

Afbeeldingen 36 a/b: Hoewel het afschieten van dieren voor de lege lol in het huidige tijdsgewicht natuurlijk 
totaal misplaatst is en allang verboden had moeten worden, weigert ook de nieuwe koning om zijn geweer 
aan de wilgen te hangen. Of zou hij wellicht recentelijk tot inkeer zijn gekomen en oefenen om de Hollandse 
Willem Tell te worden?  

Het laat zich raden dat er bij het veelvuldige gebruik van jachtwapens door het groene voetvolk nog veel meer 
ongelukken plaats zullen vinden dan bij de hof jachten zoals hiervoor beschreven werden. Het niet vergrendelen 
of “breken” van het geweer tijdens verplaatsingen te voet, per boot of zelfs in de auto is vaak eerder regel dan 
uitzondering. 

Omdat er doorgaans geen directe onpartijdige getuigen zijn van jachtongevallen, zijn we er zeker van dat veel 
daarvan verzwegen wordt. Zeker wanneer er geen politie of ambulance wordt ingeschakeld en verwondingen via 
de Eerste Hulp of particuliere kliniek behandeld worden, is het eenvoudig om dit buiten de publiciteit te houden. 
Daardoor ontbreekt een statistiek van jachtongevallen! 

Niet onder de pet bleef het geval van een jager die na de jacht zijn geladen geweer op de achterbank van zijn 
terreinauto legde, dat tijdens het rijden er door zijn jachthond vanaf werd gestoten en hard met de kolf op de 
autovloer belandde. Het geweer ging af, de jager verloor zijn halve hoofd en autodak,  de hond moest op zoek 
naar een nieuw baasje en zijn trawanten naar een nieuwe combinant! 

Eveneens niet te verhullen was het oliedomme jachtongeval waaraan ABNAMRO topman Rijkman Groenink 
vanaf oktober 1987 zijn rechtse onhandigheid te danken heeft. Toen trakteerde hij zichzelf namelijk op maar 
liefst twee volle schoten hagel in dezelfde bovenarm en schouder! Twéé schoten inderdaad, maar ook daarover 
wordt weer gelogen.  
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Hij zou namelijk na een mislukte eendenjacht met een collega-jager (want vrienden heeft hij niet) het jachtwapen 
herladen hebben toen er ineens tóch eenden kwamen binnenvallen op de binnendijkse plas in de Wieringermeer. 
Maar toen ook dat niets werd zou hij zijn doorgeladen en onvergrendelde geweer tegen de auto hebben gezet en 
even later hebben omgestoten. 

Met alle ballistische voorstellingen van zaken die wij na meerdere specialistische opleidingen op dat gebied 
beschikbaar hebben, kunnen we ons erg veel schade voorstellen bij een afgaand omgevallen geweer. Dat zou 
voeten, benen, honden, autobanden en het koetswerk van zijn collega jager hebben kunnen treffen. Maar nooit 
zijn eigen bovenarm en schouder. En dan ook nog tweemaal!  

In werkelijkheid is dat doorgeladen geweer gewoon van zijn schouder afgegleden en keihard met de kolf op de 
zandige kleibodem bij die doorbraakkolk terecht gekomen. Daardoor ging dus schot # één af. Ten gevolge van 
de terugslag sprong het wapen omhoog en viel nogmaals met het volle wapengewicht terug op de kolf. Pang! 
Twéé! Dag vogels, dag bovenarm!  

Nog een geluk voor hem dat hij niet hoefde te werken. Hij was immers bankier!  

 

Afbeelding 37: Rijkman Groenink schiet al zijn 
leven lang op alles wat beweegt en eetbaar is. 
Een bankier die de hele natuur beschouwt als 
vrijloopvitrine van een poelier. Hoe ziek kan 
men zijn?  

 

De KNJV doorzag die leugen meteen en heeft Rijkman jarenlang geschorst als lid. Want vuile was houden ze 
liever in hun eigen kofferbak! Toch lopen er in ons land en elders erg veel gedwongen links- of rechtshandige 
jagers rond die hun mindervaliditeit aan dezelfde gemakzuchtige domheid te danken hebben. Van nabij kenden 
we bijvoorbeeld jachtopziener Joop Tank in de Ooijpolder, die bij thuiskomst de post aan wilde pakken van de 
postbode en zichzelf daarbij de rechterhand en onderarm af schoot toen het geweer van zijn schouder gleed. Dat 
had Tante Pos dus ook maar zo een medewerker kunnen kosten. Wij bedoelen maar!  
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Afbeeldingen 38 a – f: Zo snel kan een dier niet zijn of men heeft altijd gelegenheid om het wapen scherp te 
stellen, dus moet een geweer in ruste altijd gebroken zijn. Als hierop nauwlettend werd gecontroleerd en 
gehandhaafd dan zou dat al veel ellende hebben voorkomen.  

Wanneer jagers niet jeremiëren over ‘’noodzakelijk afschot’, ‘schadepreventie’, ‘verantwoord beheer’ of over 
“oogsten van rente van het natuurlijke kapitaal”, dan gaat het steevast over de “onovertreffenlijke smaak van 
eerlijk natuurvlees”.  

Al deze argumenten zijn al net zo ziek al het hele jachtbedrijf zelf al decennialang geworden is vanwege de niets 
ontziende commercie. Want de hobbyjacht is in ons land al net zo’n verderfelijke bedrijfstak aan het worden als 
in Duitsland, Frankrijk en de meeste Zuid-Europese landen. Met inhoudsloze kreten als ‘wise use’ gaat men 
overal los op de inheemse fauna of op trekvogels die elders sterk in aantal zijn verminderd of al op uitsterven 
staan. Diersoorten waarvoor al tientallen jaren geleden in VN-verband internationale beschermingsafspraken zijn 
gemaakt, worden afgeschoten alsof er nooit iets over is overeengekomen. Zo verkracht men de internationale 
rechts- en vertrouwensorde en gooit de goede naam van ons land te grabbel. En dat alles enkel vanuit egoïstisch 
eigenbelang!  

Van het totale Nederlandse hobbyjagersbestand gaat ruim 90% meermalen per jaar jagen in het buitenland. 
Dieren die daar geschoten mogen worden staan vaak al jarenlang op internationale lijsten van bedreigde of sterk 
in getal teruglopende soorten. Dit jachttoerisme doet zich dankzij de verkrachting van de Ffw ook alweer 
jarenlang in ons eigen land voor, waarbij zelfs op grote schaal jachtvelden financieel worden uitgebaat door er 
zogenaamd “schadeafschot” te laten uitvoeren door betalende jachttoeristen!  

Ook rond het valselijke argument van “het oogsten van de rente van het kapitaal” hangt de verderfelijke stank 
van roof en uitvreterij. Want om van een kapitaal rente te kunnen innen, dient dat kapitaal wél tot het eigen 
vermogen te behoren! 

Echter: het natuurlijke vermogen waaruit jagers schaamteloos en ongelimiteerd roven, is eigendom van de 
Nederlandse Samenleving en had nooit door de overheid te grabbel mogen en kunnen worden gegeven aan 
hobbyjagers. Zeker door de uitspraak van het Europese Hof van Justitie dd. 13.09.2013 heeft de overheid het 
wapen in handen gekregen, om per onmiddellijk een halt toe te roepen aan het grootschalige en meer dan grove 
misbruik dat gewapende hobbyisten maken van het Maatschappelijke Natuurlijke Kapitaal!  
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Afbeeldingen 39 a/b: In ons piepkleine land met 17 miljoen inwoners en honderden miljoenen fokvleesdieren, 
kregen CDA en VVD het voor elkaar om onze inheemse fauna als marktartikel te laten misbruiken. Dit zegt 
ALLES over hun normloze vraatzucht, kenmerkend voor tweebenige beesten! 

De Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging is koploper, voortrekker en gangmaker in het op ongehoorde 
wijze misbruiken van onze inheemse fauna, Daartoe beliegen en bedriegen zij nu al ruim een halve eeuw alles en 
iedereen die maar te misleiden en te bedriegen is.  

Al in de jaren ’80 bonden wij de strijd aan tegen deze gezagsondermijnende club van hobbymoordenaars, toen 
een van hun smaakmakers – de Nijmeegse Teun Jurgens ofwel Amator de Derde – samen met een jagende 
Nijmeegse hartchirurg en een Lobithse expediteur het langs de landsgrenzen zo bont maakten met de 
kantjesjacht op de in Duitsland beschermde riet- en kolganzen, dat daar tot diep in de Bondsrepubliek over werd 
geklaagd. Pas nadat er in januari 1984 twee Duitse persfotografen bij de oprit van het erf van Jurgens’ 
jachtopziener in elkaar waren geslagen en wij het hele verhaal - Deutschlandbreed in een oplage van 22 miljoen - 
vertelden in Bild am Sonntag, kwam er een kortstondige verbetering in de gedragingen van hobbyjagers in de 
grensstreek.  

 

Afbeelding 40: De inmiddels 
overleden KNJV-icoon Teun 
Jurgens wordt geëerd met een 
simpel bordje bij een 
naargeestig bospad op de 
Heerlijkheid Horssen, dat 
absoluut geen bedevaartsoord 
voor bedroefde nimrods is 
geworden. De nabijgelegen 
historische eendenkooi is 
volkomen kapotgeschoten.  
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Afbeeldingen 41 a/b: Zoals overal in jagersland staat 
ook hier “Rustgebied” synoniem voor killing field. Met 
camera’s meent men ongenode gasten af te kunnen 
schrikken. Dat gaat niet werken!     
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Afbeeldingen 42 a-d: Bij het andere allang overleden KNJV-boegbeeld verloopt dat heel anders. De Jachthut 
van Cartouche, onlangs omgekat tot Sociëteit Floris V, is een broeinest van subversieve complotten. In de 
berging liggen altijd royale  voorraden krachtvoer die worden ingekocht om het grofwild clandestien in 
optimale conditie te houden. Zo komt de Veluwe aan de voortdurende overpopulaties van afschietbaar wild!   

Wie echter meent dat de KNJV zich na deze eerste ganzenoorlog wel netjes zou gaan gedragen komt bedrogen 
uit. Al in de winter 1993/94 vernamen we zowel van bewoners, vissers, boeren, mollenvangers en schippers als 
van het Hoogheemraadschap, dat er op schandalige wijze werd gejaagd langs de Noordermeerdijk bij de 
Lemsterhoek in de Noordoostpolder. Dat was het jachtgebied van het hoofdbestuur van de KNJV!  

Bij een QuickScan eind december hadden we al gezien hoe directiesecretaris Zweitse Lulof tijdens een drijfjacht 
met de kolf van het geweer een haas in de Ruttense Tocht doodmepte om een hagelpatroon te sparen. In januari 
1994 vonden we daar meerdere verloederde hazenkadavers en verzamelden meer dan 50 aangeschoten ganzen, 
die breeduit het nieuws haalden. Artikelen in Zwolsche Courant, Volkskrant en NRC, een uitgebreide reportage 
in het RTL4 nieuws en een diepgaande discussie in een Tros-radioprogramma zorgden voor de nodige publiciteit 
en in een beschaafde natie zou zo’n walgsyndicaat onmiddellijk aangepakt een voorgoed verboden zijn. 

Zo niet in Nederland, waar men een Koninklijk schoftenconglomeraat waarvan de top van onze zogenaamde 
gezeten burgerij en landadel deel uitmaakt, politiek- bestuurlijk niet DURFT aan te pakken. Domweg omdat dat 
gajes letterlijk overal hun “mannetjes en vrouwtjes” heeft zitten! Maar anno 2014 leven we niet meer in 1994 en 
de maat is meer dan vol. Wij bezitten als natie tenslotte niet voor Amator of Arnold met de korte achternaam een 
parlementaire democratie en er zal nu eindelijk geluisterd en gehandeld worden naar en volgens de 
WAARHEID!  

De enige échte huidige waarheid is beschamend, ontluisterend en vernederend voor onze natuur en voor iedereen 
die daar nu al tientallen jaren tijd, zorg en toewijding aan heeft geschonken. Keer op keer kwam de KNJV met 
allerhande onzinpraat die door iedere ter zake deskundige onmiddellijk ontzenuwd had kunnen worden. En alsof 
men in heel Den Haag nog nooit van de zelfuitgeroepen Kenniseconomie heeft gehoord, laat men telkenmale de 
oren hangen naar al die klinkklare leugens en verdraaide waarheden.  

Omdat het arsenaal enigszins bruikbare vergelijkingen al jarenlang uitgeput is, kwam het Nationale Park Hoge 
Veluwe zojuist met een voorbeeld dat het totale failliet van de hele jachtwereld symboliseert: de sportvisserij! 
Waarom laat men sportvissers ongemoeid en richt men steeds de pijlen op die edele  jacht, zo luidt het credo van 
jonker Seger, hem waarschijnlijk aangereikt door oud Senaatvoorzitter en KNJV prominent Fred de Graaf.  

Nou dat moge duidelijk zijn. De ware sportvisser gaat uitermate voorzichtig om met de vangst, onthaakt die in 
het water of met vochtige handen op het land en zet de vis weer terug in haar element. Wij hebben nooit een 
jager gezien die zich bezorgd over een aangeschoten dier boog, eerste hulp verrichtte, reanimeerde, mond op 
mond beademing gaf en het dier weer terug leidde naar Moeder Natuur. Dat mogen wij doen!  
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Afbeeldingen 43 a-f: De hobbyjager verstoort de rust in de wijde omgeving, zaait dood en verderf, richt een 
bloedbad aan in ons aller natuur, versjteerd het natuurlijk evenwicht en laat massa’s gewonde dieren aan 
hun lot over. Zoiets kon vroeger nog in het geniep, maar in ons overbevolkte land komt dit neer op een daad 
van ongehoorde onbehouwenheid! Dat moet zélfs voor jonkheren en politici te begrijpen zijn.  

Wetende dus dat hobbyjacht absoluut niets uitstaande heeft met welke vorm van ecologisch- of ethologisch 
verantwoord beheer van in het wild levende dierpopulaties dan ook, zou de wetgever er onzes inziens toe dienen 
over te gaan, om alle activiteiten die er op dit gebied plaatsvinden bij Algemene Maatregel van Bestuur per 
direct stop te zetten. Er zullen dan geen explosieve aantalstoenamen volgen van de zogenaamde Plaagdieren, 
want erger dan het normale patroon van populatieregulatie vanaf 2005 al is verstoord, kan het onmogelijk 
worden!  

 

Afbeelding 44: Wij verwachten van regering en 
volksvertegenwoordiging dat men haar 
verantwoordelijkheid neemt en de hobbyjacht 
verdrijft uit de natuur van 17 miljoen 
Nederlanders. Dan kunnen de dieren eindelijk 
hun met bruut geweld aangeleerde schuwheid 
afleggen en ervaren, dat verreweg de meeste 
mensen grote dierenvrienden zijn. Dát zit 
namelijk in onze natuur 
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HOOFDSTUK 6: AL IS DE LEUGEN NOG ZO SNEL, MOEDER NATUUR ACHTERHAALT HEM 
WEL! 

Toen destijds vanuit het eerste kabinet Balkenende met succes de rechtse coupe tegen de Flora en fauna wet 
werd ingezet, was progressief Nederland nog in shock na de moord op populist Pim Fortuijn. Want die 
verwerpelijke geweldsdaad was immers begaan door een dierenactivist. Daarvan maakten CDA, VVD en LPF 
dankbaar misbruik om alle kritische mensen ter linkerzijde schaamteloos te criminaliseren.  

Dit is er de belangrijkste oorzaak van dat progressieve Kamerleden van partijen die gedurende de twee Paarse 
kabinetten gewetensvol aan het tot stand komen van de Ffw hadden gewerkt, min of meer confuus alle leugens 
en lasterlijke feitenverdraaiingen vanuit de eerdergenoemde rechtse fracties onbeantwoord hebben gelaten. 
Zodoende is het deugdzame werkstuk van PvdA en D’66 op schandelijke wijze onteerd en geweld aan gedaan. 

In de voorgaande hoofdstukken legden wij uit hoe men vanaf het parlementaire jaar 2005/06 willens en wetens 
overpopulaties liet ontstaan van diersoorten die onder bepaalde omstandigheden gewasschade of beter, enig 
productieverlies, op akkers en weiden kunnen veroorzaken. Vaak moeilijk te kwantificeren 
opbrengstverminderingen, waarvoor al sinds jaar en dag compensatieregelingen bestonden. Van sop en kool 
gesproken!  

Het was geen toeval dat deze zogenaamde over populaties zich uitsluitend manifesteerden bij de Big Five van de 
Nederlandse jachtwereld: edelhert, damhert, ree, wild zwijn en grauwe gans! Al deze soorten stonden van de ene 
dag op de andere bloot aan dermate excessieve bejaging, dat hun enige ecologische redmiddel was gelegen in het 
excessief verhogen van hun jaarlijkse reproductie. 

Daarop hebben wij en anderen de Haagse politiek al vanaf 2005 met ijzeren regelmaat op de hoogte gesteld, 
maar steeds zonder enig resultaat. Zodat het kankergezwel hobbyjacht almaar verder kon voortwoekeren en 
cruciale representanten van onze inheemse fauna zelfs ongestraft tot Plaag konden worden uitgeroepen! 

Maar daarmee was men nog niet tevreden. Vanaf 2006 verschenen er eensklaps jagers in vol ornaat met geweer 
en al voor klaslokalen in het basisonderwijs, om onze kwetsbare en makkelijk te indoctrineren schooljeugd in 
wettelijke lesuren onversneden leugens te vertellen. Met het enkele criminele en verwerpelijke doel om aanhang 
te kweken! Ook daarvan maakten wij keer op keer melding, maar geen enkele volksvertegenwoordiger heeft 
daarop tot dusver gereageerd!                              

 

Afbeelding 45: In het hele land 
hebben onbevoegde hobbyisten 
jarenlang in wettelijke lesuren 
misbruik gemaakt van goedgelovige 
schoolbesturen en hun leugens en 
verdraaide feiten op indoctrinatieve 
wijze verspreid onder de kwetsbare 
en makkelijk te misleiden 
schoolgaande jeugd. Soms zelfs met 
de ouders erbij! Geen enkele 
hierover ingelichte Kamerfractie 
vond het in de jaren 2009 – 2013 
nodig om te reageren. Het kind is 
kennelijk vogelvrij in Den Haag!  
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Jarenlang mochten wij vervolgens aan kinderen in onze eigen woonomgeving uitleggen, dat het onzin is om te 
geloven dat men eerst dieren moet doodschieten om hen vervolgens op een verantwoorde wijze te kunnen 
beheren. Zélfs een confessionele of neoliberale politicus moet kunnen begrijpen dat de KNJV hiermee alle 
grenzen van het betamelijke verre heeft overschreden. 

Wij zullen dan ook niet rusten voordat deze hele zaak tot op de bodem is uitgezocht en de aanstichters, 
uitvoerders en beschermers ervan als kindermisbruikers berecht zullen zijn! Want als er hierop één fatsoensregel 
van toepassing is dan wel deze: als volwassene blijf je met de egoïstische poten af van de onbedorven kinderziel! 
Wij wachten dus op vervolging en bestraffing van deze onversneden smeerlapperij!  

Terwijl wij dit schrijven meldt Tubantia dat er in het Twentse buurtschap Hoge Hexel opnieuw jagers op 
basisscholen actief zijn onder de openlijke vlag van de KNJV.  Dé onbeschaamdheid! Amper een half jaar nadat 
directeur Douwe Boersma op heterdaad betrapt werd op stroperij en heeft moeten aftreden, gaat de KNJV weer 
op oorlogspad om kwetsbare kinderen indoctrinatief te vergiftigen met leugens over hun verachtelijk tijdverdrijf.    

Wat er daar voor de klas ook verteld moge worden, zeker niet dit. Wij weten namelijk nog als de dag van gister 
hoe in de jaren ’70 en 80 de laatste overwinterende Geelbek-taigarietganzen Anser f.fabalis in de Hexelse Flier 
door jagers zijn afgeschoten. Daarmee kwam er een einde aan het voorkomen in Salland en Twenthe van deze 
mondiaal uiterst zeldzame en bedreigde Fenno-scandinavische en West-Siberische watervogelsoort.  
Afgeschoten en…..opgevreten!   

Het is natuurlijk te bizar voor woorden dat de criminele organisatie KNJV zélfs na het justitieel afschieten van 
haar directeur ongestraft meent te kunnen doorgaan met het verspreiden van leugens en verdraaide waarheden 
onder leerplichtigen tijdens wettelijke lesuren. Aangezien de Twentse confessionele jachtgodin Schreijer Pierik 
maar een fikse Olympische steenworp vanaf Hoge Hexel woont en er in dit artikel sprake is van s-c-h-o-l-e-n, 
lijkt hier niet alleen inschakeling van de Onderwijsinspectie maar ook die van de Rijksrecherche op zijn plaats. 
Kindermisbruik is immers een halsmisdrijf en bij zulk een vergrijp dienen niet alleen de uitvoerenden maar ook 
de aanzetters opgepakt en berecht te worden. Zo is de wet!   

 
Afbeelding 46. Tijdens het redactionele werk aan deze pagina (9.9.2014 17.45u)  meldt Tubantia het 
bovenstaande. De KNJV op oorlogspad om opnieuw grootschalig kindermisbruik te plegen! Kamer en 
kabinet: maak het kort! 

  



Zwijnerijen rond ons grofwild DEEL 1  47   Task Force Jachtmisstanden / de Faunarecherche 

 

Wij zijn dan ook perplex over zoveel banaliteit, maar kijken in dit geval nergens meer van op. Want ook destijds 
– zo’n 8 jaar geleden- maakten wij immers dergelijke vunzigheden ten koste van de onbedorven kinderziel mee. 
Toen dekten opeenvolgende Balkenendejunta’s dit grootschalige kindermisbruik af. Dat zal deze keer niet gaan 
lukken, dus krijgen  CDA en VVD  heel wat uit te leggen!    

 

 

Afbeelding 47: Jong 
geleerd, oud gedaan! Op 
minder dan een kilometer 
vanaf de plaats waar in 
april 2012 een ganzenjager 
bijna twee op de A15 
passerende Millingse 
dames met één kogel 
doorboorde, maakten wij 
in datzelfde winterhalfjaar 
deze foto, die wij de naam 
“de moord op de 
kinderziel” meegaven! 

 

In diezelfde tijd, dus even na het feitelijk verkrachten van de Ffw, verschenen er de eerste hobbyjagerstands op 
braderieën en zomerfeesten van boerenbuurtschappen en verkooppunten van streekproducten. Vanwege het hoge 
doorzichtige leugen gehalte durft men het kennelijk niet aan om met zulke tendentieuze rotzooi bebouwde 
kommen te penetreren!  

Afbeelding 48: Treurnis en geestelijke armoede 
troef op de schaars bezochte stand van Wbe 
Midden-Delfland. Met zulke “voorlichting” schiet 
men zichzelf in de rug!  
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Aangezien de KNJV zelf niet bij machte is om een eerlijke definitie te geven van de eigen uitleg van het begrip 
Faunabeheer, dat immers volgens toenmalig directeur Alferink “Uitsluitend jacht“ is, hebben wij in deze nota 
geprobeerd om de Echte Waarheid in woord en beeld over het voetlicht te halen. 

Daarbij willen wij nogmaals herhalen en in beeld brengen hoe de zogenaamde overpopulaties ontstaan en waar 
die toe hebben geleid. Op de Veluwe zien we dan geleidelijk aan steeds grotere worpen plaatsvinden bij de edel- 
en damherten, die vroeger normaliter jaarlijks een of twee kalveren per hinde wierpen. Dat zijn er tegenwoordig 
vaak méér en bovendien werpen veel hinden nu meermalen per jaar. Het complete bioritme bij die dieren is in 8 
jaar tijd volledig overhoop geschoten!  

Ook de reeën komen jaar na jaar zwaarder onder vuur te liggen en zijn daardoor structureel meer kalveren gaan 
werpen en doen dat eveneens meermalen per kalenderjaar. Omdat ook deze dieren door de jachtterreur uitermate 
schuw zijn geworden en zich daardoor moeilijker laten schieten, dreigen er dus ook van deze soort 
“overpopulaties” te ontstaan.  

Daarom bedacht men bij de KNJV het afzichtelijke monstrum van het ’drachtige reegeit afschot”, dat tot in 
maart ongestraft mag plaatsvinden. En dat dan ook op grote schaal gebeurt! Jawel: naast kindermisbruikers en 
dierenmishandelaars in bescherming nemen maakt oud schooljuf Sharon Dijksma zich dus ook nog schuldig aan 
het toestaan van de massamoord op zwangere reegeiten! De sociaal democratie lijdt tegenwoordig wel aan 
ernstige symptomen van confessioneel-neoliberalisme! 

Afbeelding 49: De hertenbom! 
Onnatuurlijk hoge verliezen bij 
voldoende ruimte en voedsel leiden in de 
natuur altijd tot extreem sterke 
reproductie. Jagers maken daar op 
schandalige wijze misbruik van!  

 

 

In iets mindere mate dan bij de edelherten doet de hertenbom zich ook voor bij de damherten. Dat heeft niets te 
maken met soortspecifieke verschillen, maar vloeit simpelweg voort uit het feit, dat het damhert in veel minder 
Nederlandse wildbanen voorhanden is. Vandaar de gulzige schrokkerigheid waarmee men zich in september 
2013 meester dacht te kunnen maken van de AWD-hertenpopulatie! 

Daar konden wij in joint venture samenwerking met geestverwanten gelukkig een stokje voor steken, want 
anders was de hel losgebroken. Niet enkel in de AWD, maar zeker ook in het aangrenzende NPZK. Er zal stevig 
gevloekt zijn in de Banhoeve en in andere kapitalistenalkoven langs de binnenduinrand. CDA-gedeputeerde 
Bond mag zich gaan schamen en ingraven. Want wij zullen niet rusten voordat ook de duinherten de erkenning, 
vrije ruimte en bescherming krijgen die hen toekomt!  
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Afbeelding 50: Hoewel er in ons land absoluut 
nog geen sprake is van de detonatie van de 
reeën bom, schiet men op deze dieren alsof er 
geen grenzen zijn en worden Wbe’s en Fbe’s 
keer op keer betrapt op het rotzooien met 
telgegevens, die de leidraad moeten zijn voor 
het afschot. Hobbyjacht is ten slotte een 
crimineel tijdverdrijf!  

 

De ree is voor het gros van de hobbyjagers wel het hoogst bereikbare stuk natuurvlees dat in eigen land binnen 
schootsveldbereik ligt. Niet iedereen is ten slotte hooggeboren miljonair, bankier, ondernemer in het Mkb, 
burgemeester, topambtenaar, jurist, magistraat, Kamerlid, politiefunctionaris of senaatvoorzitter. Daarmee is een 
tamelijk selecte steekproef geduid van het conglomeraat lustmoordenaars waaraan alle jachtellende te wijten is.  

Afbeelding 51: Al sinds 2007 gaat de 
zwijnenbom jaarrond onverminderd en op 
steeds meer plaatsen af. Veluwe, Gelderse 
Vallei, Utrechtse Heuvelrug, Peel en 
Kempen, Midden-Brabant, Rijk van 
Nijmegen, Achterhoek, Salland, Twente, 
de Hondsrug, het Fries-Drentse Wold, het 
Kuinderbos: er is geen maat op de 
inspanningen van hobbyjagers om onze 
inheemse fauna volledig te versjteren met 
gebiedsvreemde dieren.  

 

 

Nadat wij de uitzetacties in het Brabants-Limburgse in kaart hadden gebracht ontdekten we bij nacht en ontij dat 
er zwijnen vanuit het Sijsselt bij Ede werden overgebracht naar de Prattenburgse Bossen bij Remmerden op de 
Utrechtse Heuvelrug. Niet veel later bleken er ook bij het Drentse Hooghalen en in het Overijsselse Salland 
zwijnen te zijn uitgezet. 

Hoewel de Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming (VZZ, onderdeel van natuurmeetnet 
RAVON) van meet af aan beweerde dat dit natuurlijke expansie betrof, wisten wij al in 2008 dat deze club 
volledig is geïnfiltreerd vanuit de KNJV. Wij adviseren dus ernstig om van VZZ NIETS  aan te nemen waarvan 
niet door een derde deskundige partij (NIET de WUR en zeker niet door Alterra) de juistheid is aangetoond! 
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Afbeelding 52: 
Hoewel de 
ganzenproblematiek 
louter en alleen is 
veroorzaakt door de 
wetverkrachting en 
hobbyjacht-bevoor-
rechting door CDA en 
VVD, compromitteren 
alle Kamerfracties – 
de PvdA voorop- zich 
nu al jarenlang aan 
zinloze massamoord 
op deze bij wet 
beschermde vogels.  

Met leugen en bedrog misleidde NM-directeur de Graeff in mei 2008 de Haarlemse voorzieningenrechter en 
bezegelde daarmee het lot van deze Texelse ganzen en duizenden vogels elders. Niet uit noodzaak, maar omdat 
Cees Veerman en het CDA /LTO hem dat vanuit bot boerenonbenul gelastten! Die smeerlapperijen gaan nog 
jaar na jaar door, nu onder het voorwendsel van vliegveiligheid (n.b. zie daarvoor onze nota :“De waarheid over 
Schiphol en het ganzenprobleem”).  Na de Volksrepubliek China ten tijde van Mao Zedong is Nederland 
zodoende het tweede land ter wereld dat bezig is om de eigen inheemse fauna af te slachten en op te vreten. 
Want natuurdieren omkatten tot vermarktbaar vlees en moordend en liegend in onze natuur huishouden, DAT 
zijn de échte normen en waarden die wij in 2002 bij oekaze opgelegd kregen van CDA, LPF en VVD!  

Immorele normen en naar dood en verderf stinkende waarden, adellijk geworden in confessionele gierkelders en 
gelardeerd met neoliberaal buikspek. DAARAAN zijn onze ganse natuur en fauna sindsdien weerloos 
overgeleverd. En zij, die als regeringspartijen zich destijds hebben ingezet voor een deugdelijk en deugdzaam 
faunabeleid laten dit walgelijke massacre nu al jarenlang gebeuren, terwijl zij alle mogelijkheden in handen 
hebben om er per direct een einde aan te maken, 

Maar nee: er moeten eerst échte vliegrampen gebeuren bij Schiphol voordat toegegeven zal worden dat men al in 
1996 door een ambtelijk LNV-onderzoeker dé oplossing kreeg aangereikt. Dezelfde onderzoeker die in 2012 
moest vaststellen dat de Staat der Nederlanden in eigen rechtspersoon de veroorzaker is van alle problemen. En 
daarmee dus ook de aanjager van de nationale ganzenhaat! 

Recentelijk sprak ook SOVON zich uit voor het vergassen van ganzenpopulaties als middel om de landelijke 
populatie duurzaam te verkleinen. De leugen en het satanische onbenul woekeren dus voort en ook deze 
organisatie, in 1972 mede op ons initiatief en in ons bijzijn opgericht, lijkt aangevreten te zijn door infiltratie van 
de hobbyjachtkanker. Wij zullen ook daarvan alle smetstof aan de oppervlakte brengen!  
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Daarom spreken wij de hoop uit dat deze nota bij onze politieke kaders en die van het openbaar bestuur definitief 
de ogen zal openen en tot het besef zal doen komen: tot hier een geen millimeter verder Vanzelfsprekend zijn 
onze archieven en expertise daarvoor onvoorwaardelijk beschikbaar!  

Afbeelding 53: Botsholsedijk 
Waverveen, 28 mei 2013 06.45 u. De 
overheid huurt criminelen in om het 
vuile vergassingswerk van bij wet 
beschermde dieren uit te voeren. Direct 
nadat wij deze foto’s op de site van 
Ganzenbescherming Nederland 
plaatsten beschuldigde Duke 
Faunbeheer-eigenaar Dick den Hertog 
ons er via de Social Media van dit 
bloedbad veroorzaakt te hebben. Maar 
wij rijden zelfs geen slakken dood! Den 
Hertog is geboren in het naburige 
Mijdrecht, heeft familie in Waverveen 
en had daags tevoren daar ganzen 
gevangen. Het lijkt ons wel duidelijk!   
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HOOFDSTUK 7: EEN EINDE AAN DE ENGHARTIGE RECHTSE HOKJESGEEST:  

                                          NAAR EEN NATIONAAL PARK DE VELUWE (NPDV)!  

In hoofdstuk 2 kwamen de Nationale Parken ter sprake en behandelden we enkele daarvan expliciet: NPZK en 
NPHV We vertelden toen ook dat ons land twintig Nationale Parken telt die van de Waddeneilanden tot aan de 
Belgische grens verspreid liggen. Dat lijkt ook logisch te zijn, omdat het leeuwendeel van ons grondoppervlak 
immers bestaat uit agrarisch productiegebied, urbane woonkernen, industrieterreinen, wegen etc.  Grote 
aaneengesloten natuureenheden zijn heel zeldzaam.   

Op de Veluwe echter is dat gans anders. Afgezien van een aantal landbouwenclaves in de buurt van weinig 
omvangrijke woonkernen, is het ca.120.000 ha grote Veluwemassief – samen met de Waddenzee - het enige 
gebied in ons land waar de natuur overheerst. Wij vinden er dan ook een veelheid aan bos-, heide- en 
stuifzandgebieden, die in omvang variëren van enkele honderden hectaren tot vele tientallen vierkante 
kilometers. Die lappendeken van natuurgebieden is in eigendom of beheer bij een keur aan instanties, 
stichtingen, instellingen en particulieren. Slechts twee gebieden bezitten hier de status van Nationaal Park: De 
Hoge Veluwe en De Veluwezoom.  

We zagen al in hoofdstuk 4 dat het beheer van het grofwild in het Nationale Park Hoge Veluwe zich niet 
verhoudt met dat in alle andere nationale parken in ons land en zelfs niet met dat van de naaste buren. Ook 
legden wij uit, dat Natuurmonumenten in Nationaal Park Veluwezoom het grofwildbeheer juist wil 
gelijkschakelen met dat van het Deelerwoud. Dit wil betekenen dat alle grofwildjacht daar zal worden stilgelegd. 

In de huidige constellatie is het echter niet mogelijk om Veluwezoom, Deelerwoud en Planken Wambuis met 
elkaar te verbinden omdat zich daartussen het grondgebied van NPHV bevindt. Gevreesd kan worden dat het 
functioneren van de wildpassages daar voortdurend geblokkeerd en gefrustreerd zal worden vanuit NPHV. Dit is 
in hoge mate onwenselijk en verhindert het streven naar een zo natuurlijk mogelijk Veluwemassief. 

NPHV is in beheer bij de gelijknamige stichting, maar formeel eigendom van de Staat der Nederlanden die het 
beheer aan de Stichting heeft overgedragen. Als eigenaar kan de Staat dus vorderen dat er ook in dit park een 
regioconform wildbeheer wordt gevoerd, waarbij de met gemeenschapsmiddelen gerealiseerde wildpassages 
optimaal benut kunnen worden door alle grote hoefdieren. Want het is natuurlijk ongehoord dat een enkele 
terreinbeheerder het op dier- en landschapsecologische wijze beheren van een hele regio kan blokkeren!  

Wat noordelijker op de Midden -Veluwe doen zich vergelijkbare problemen voor met het wildbeheer in de 
Koninklijke Houtvesterijen Het Loo: eveneens een gebied dat nagenoeg geheel eigendom is van de Staat der 
Nederlanden en in permanent gebruik is gegeven aan het Koninklijk Huis. Dat gebied is geheel omrasterd, er 
wordt een sterk op afschot gericht beheer gevoerd en daartoe wordt het park maar liefst 34 maanden per jaar – 
van half september tot eind december – voor alle publiek afgesloten. 

Tussen de Houtvesterijen en Hoge Veluwe/ Deelerwoud/ Veluwezoom vinden we dan nog het Grofwild-
rustgebied van SBB bij Ughelen/Hoog-Buurlo, de boswachterij Kootwijk van SBB en het uitgestrekte maar 
grotendeel overcompleet geworden Schietkamp Harskamp. Allemaal grondgebied van het Rijk maar zonder 
deugdelijke passages voor het grofwild. 

Dit aspect wordt volkomen genegeerd door de actuele politiek, die wél honderden miljoenen euro’s heeft 
geïnvesteerd in de bouw van ongelijkvloerse wildpassages, maar zonder slag of stoot laat gebeuren dat de vrije 
openstelling van die ecoducten voor al het grofwild nu al jarenlang wordt geblokkeerd door tegenwerking vanuit 
de – op de Veluwe uitermate marginale- agrarische sector. En door de hobbyjachtwereld! 
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Ook op de noordelijke Veluwe ligt een uitgestrekte aaneenschakeling van bos-, heide- en stuifzandgebieden die 
in eigendom zijn bij het Rijk (SBB), Defensie/Domeinen,  bij Natuurmonumenten, Stichting Geldersch 
Landschap en Kastelen, particulieren en gemeenten. Vooral in de randzone vinden we vrij veel kleinere 
natuurgebieden die particulier bezit zijn, maar die landschapsecologisch onlosmakelijk bij het Veluwemassief 
horen. Veel van die terreinen ontvangen landgoedsubsidies, maar onduidelijk is het in welke mate die gelden ten 
goede komen aan de ecologische kwaliteiten en natuurwaarden. 

  

Afbeeldingen 54 a/b: Kerngebieden (groen) en randgebieden (oranje) van edelhert en damhert (a) op de 
Veluwe en (rechts) kerngebieden (groen) met in geel de voor het zwartwildbeheer uitgerasterde enclaven. In 
één oogopslag tekenen zich de logische grenzen af  voor een toekomstig Nationaal Park de Veluwe!    

Daarom dringt zich de vraag op, waarom er niet wordt gestreefd naar het administratief aaneenrijgen van alle 
Veluwse natuurgebieden en op die wijze één Nationaal Park De Veluwe tot stand te doen komen. Omdat het 
leeuwendeel van het Veluwemassief eigendom is van de Staat der Nederlanden (lees: van de Nederlandse 
samenleving) moet het relatief eenvoudig zijn om zo’n grote landschappelijk-ruimtelijke eenheid tot stand te 
brengen.  

Door het ruimen van rasterwerken die zoogdier-ecotopen van elkaar gescheiden houden en het functioneel 
uitrasteren van bebouwing, wegen, spoorlijnen en landbouwenclaves, kan er zo met relatief weinig inspanning in 
ons kleine land een van de grootste nationale parken van heel Europa tot stand komen. Daarin kunnen dan de 
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afzonderlijke boswachterijen, objecten, landgoederen, kastelen en beheergebieden blijven functioneren waardoor 
het echt een park kan worden dat midden in de samenleving staat. 

Hierdoor wordt de hokjesgeest van al die op zichzelf staande Veluwse natuurgebieden voorgoed doorbroken en 
omgevormd tot een systeem, waarin iedere component een wezenlijke bouwsteen vormt voor de blijvende 
kwaliteit van de natuur en het milieu in het hele gewest Veluwe. Een slechts door waterlopen en wegen 
onderbroken wildwal rond het hele gebied kan een sluitende garantie vormen voor de functionele zoölogische 
scheiding van dit mega-natuurpark met de omringende gebieden.  

Wildwallen waren vroeger de gebruikelijke afweermiddelen om grofwild te beletten agrarisch productiegebied te 
betreden en zouden feitelijk ook weer rond de Veluwse enclaves in ere hersteld dienen te worden. Zij zijn 
namelijk vrijwel overal in ruilverkavelingverband zonder een grein historisch besef afgegraven, maar zijn 
onlosmakelijk verbonden met het traditionele grofwildbeheer in dit gewest.  

 

Afbeelding 55: Hoewel er door latere CDA-
overheerste kabinetten nooit iets mee werd 
gedaan, verscheen er al in 1977 een 
uitmuntend rapport over de natuur- en 
aardwetenschappelijke ontwikkelings-
mogelijkheden van het Veluwemassief. Het is 
decennialang in een vergeten bureaulade op 
LNV blijven liggen! Dé schande en de énige 
macht van politiek-bestuurlijk destructief  
rechts: negeren en doodzwijgen! 
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Het moge duidelijk zijn, dat er na het op deze wijze tot stand komen van een “Nationaal Park De Veluwe” nooit 
meer sprake zal kunnen zijn van ongewenste interventie van grofwild in mensgebied, zodat alle vormen van 
gewapend beheer dan voorgoed en absoluut uitgebannen kunnen worden. Maar dat wil niet betekenen dat er tot 
dat moment dus maar moet worden doorgegaan met het rücksichtslos bejagen van de Veluwse: herten, reeën en 
zwijnen.  

Want juist door die jacht is het wild doodsbang geworden voor de mens en laat zich bijna nooit meer openlijk bij 
daglicht zien. Daardoor – wij hebben dat al veel vaker uitgelegd - loop de Veluwse economie op termijn kans op 
een miljardenverlies aan jaaromzet. Wij garanderen nu al, dat een Nationaal Park Veluwe met jaarrond alom 
zichtbare herten, reeën, zwijnen maar ook talloze andere moedwillig door jagers schuwgemaakte dieren, de 
huidige omzet van 1.2 miljard euro in korte tijd zal doen verveelvoudigen. 

Bovendien zet ons land zich daarmee weer op de kaart als natie die getuigt van innovatief inzicht, 
verantwoordelijkheidsgevoel, zorg en daadkracht voor een leefbare toekomst voor mens en dier. Daardoor zullen 
niet alleen de natuur en de dieren, maar vooral ook de Veluwse economie en werkgelegenheid een forse boost 
krijgen. 

   

Afbeelding 56:  De (vlnr) landschapsfysiognomische-,vegetatietypen- en antropogene invloeden-karteringen 
in het Veluwe- rapport geven  feitelijk vrijwel exact de logische begrenzing weer van een toekomstig 
Nationaal Park  Veluwe! Zelfs in deze ruwe vorm is te zien dat een dergelijk park zijn weerga niet zal kennen 
in Europa, met directe siteways immers naar IJsselmeergebied, Rivierenland, Graafschap en Nationaal Park 
Utrechtse Heuvelrug. Het zou ons land ook als natuurnatie hoog op de wereldkaart zetten!  
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Een regio-omvattend NPV zal zeker de steun en sympathie mogen ontvangen van EU, VN, IUCN, WWF,  
UNESCO en andere internationale organisaties die toekomstgerichte leefbaarheid hoog in het vaandel dragen. 
De aanloopfinanciering ervan zal dan ook geen probleem behoeven te zijn. 

Naast inzicht en realiteitsbesef is daarvoor alleen politieke inzicht en daadkracht nodig! Wij weten zéker dat 
onze kinderen en kindskinderen u daarvoor eeuwig dankbaar zullen zijn. Want in onze bedreigde natuur horen 
geen hightech bewapende dierenmoordenaars thuis! 

Dat snapt zelfs een peuter! 
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Afbeeldingen 57 en 58: In totaal legden wij in 2012 – 2014 ten behoeve van dit dossier (en uiteraard 
undercover) ruim 1700 km te voet af over de Veluwe en controleerden de staat van vele honderden 
kilometers wildkerend herten- en zwijnenraster en de situatie bij meer dan 1.000 kansels, hutten, 
voerautomaten en wildweiden. Wij maakten duizenden foto’s waarop alle misstanden onweerlegbaar zijn 
vereeuwigd. Graag nodigen wij de KNJV, Veluwse Hert, Het Reewild, Geldersch Landschap, de bende van 
Cartouche, andere plomberende “natuurliefhebbers” en bovenal de Gelderse jachtgedeputeerde Jacob Jan 
van Dijk en zijn jachtvriendelijk college uit om weerwoord te geven op onze stelling: “hobbyjacht is 
immoreel, verwerpelijk, primitief, banaal, respectloos en ongeciviliseerd en dient ten spoedigste uit ons 
overbevolkte land te verdwijnen!” 

Roept u maar………..    
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Wij stonden herhaaldelijk ongewapend oog in oog met zwaar bejaagde dieren en herhalen nogmaals: 

  

  

 

ONS GROFWILD IS NIET SCHUW, MAAR WORDT SCHUW GEMAAKT! 

DAT MOET STOPPEN! 

NU! 
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