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REVEILLE 
 

Goedemorgen Nederland! 

Maar vooral………, goedemorgen Nederlandse regering en openbaar bestuur!  

Is u de laatste jaren niet iets opgevallen wanneer u zich door onze buitengebieden begeeft op weg van hot naar 
her?  

Overal tussen Harlingen en Heerlen wordt het landschap namelijk op talloze plaatsen ontsierd door bouwsels, die 
de meeste landgenoten zich tot voor kort uitsluitend herinnerden van uitstapjes buiten onze landsgrenzen. 
Bouwsels, die bij ons voorheen hooguit in natuurreservaten of nationale parken te zien en te gebruiken waren: 
hoogzitten of wildkansels!  

In genoemde natuurgebieden dienden die bouwsels uitsluitend voor het bekijken en bewonderen van onze 
inheemse fauna. Maar de aanspreekpunten die tussen Appingedam en Axel het landschappelijk aanzien geweld 
aan doen, staan daar niet met het beschaafde doel om dieren te bewonderen of te portretteren.  

Verre van dat zelfs! 

Het enige doel waartoe deze overwegend zonder bouw- of aanlegvergunning neergeplempte voorzieningen in 
ons toch al volgebouwde landschap zijn verschenen, is het beoefenen van de tot “faunabeheer” omgekatte 
hobbyjacht!  

 

 

 
 

 

Stelt u zich dat eens voor. Gezeten op een comfortabele draaibare bureaustoel observeert zo’n schietgrage 
hobbyist de plek waar hij of zij (jawel, want hoewel zeldzaam bevinden zich ook hieronder lieden van de andere 
kunne) tevoren voer heeft uitgestrooid.  
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Vanuit die hinderlaag wordt dan het hert, de ree of het zwijn, maar evengoed ook een haas, konijn, fazant, 
buizerd, marter, vos of huiskat door het geopende schietluik op de korrel genomen.  

 

 

 
 

U moet er zich niet op verkijken welk een enorme schietvaardigheid het vereist, om opgelegd en turend door een 
telescoopvizier, zo’n dier het genadeschot te geven.  

Genadeschot, jawel! Want zo’n beest zou immers toch op zeker moment aan het eind komen en dan kun je 
Moeder Natuur maar beter te snel af zijn. Niet uit bot egoïsme vanzelfsprekend, maar in verband met dat 
kostelijke wildbraad, voelt u wel?  
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Het is dan ook ook volkomen fout om te menen dat jagers zomaar voor de lege lol jagen. Welnee, kom nu toch 
gauw.  

Meent u nu werkelijk dat zij de Flora en faunawet verkrachtten, een onzinnige Leerstoel Faunabeheer instelden 
en zichzelf hebben omgekat tot Faunabeheerder, enkel en alleen om op dieren te kunnen knallen?  

Chapeau! Zo is dat namelijk inderdaad gegaan. En dat alles gebeurde bijna op de kop af tien jaar geleden!  

U kunt dat rustig nalezen, bekijken en op zich in laten werken in de delen 1 t/m 8 van deze serie en mocht u 
daarna nog twijfelen aan de deugdelijkheid en deugdzaamheid van onze zelfverwekte faunabeheerders, dan 
vragen wij hen toch gewoon om het gewonde plaatshert even snel uit zijn lijden te verlossen. 

 

                                                                               “Pang! Pang! Pang!”  
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“Nou nou zeg, dat was bepaald geen meesterschot!” Om het wat aanschouwelijker te maken hebben we het dier 
maar even uit de jas geholpen zodat u zélf de inslagplaatsen van de semiautomatische kogelregen kunt zien. 
Allemaal in de achterhand, terwijl het hertenhart bijna in de keel van het dier zit!  

Natuurlijk maakte de jager in dit geval geen fouten. Welnee, hoe kumt u daar nou bij? 

De fout lag bij het hert, dat aldoor maar met de kont naar de kansel stond. En vanaf 40 meter afstand begint zo’n 
achterkant door het telescoopvizier na tien minuten verduveld veel op de voorkant te lijken. Dus feitelijk treft ook 
het hert geen blaam, maar is mijnheer Swarovski de schuldige!  

Want jagers zijn immers keurige lieden, die zich altijd aan de regels houden, zorgvuldig met de wildstand omgaan 
en altijd alle ziekgeschoten dieren opsporen en uit hun lijden verlossen.  

Wordt u al wakker? 

Goedemorgen dan!  
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                                                ONTNUCHTEREND ONTBIJT  
Nu we bij de les zijn zult u zich beslist ook herinneren, dat er bijkans overal tussen de Delflandse Hoofden en het 
Dinxperlosche Süderwick en van de Zwarte Haan tot aan de Achelse Kluis in open waterrijke gebieden vreemde 
vierkante of rechthoekige bouwsels zijn verschenen, vaak langs perceelranden en watergangen.  

Dat zijn dan wel zeker eenden-, ganzen- of duivenhutten van waaruit zich faunabeheerders noemende 
kermisklanten onze watervogels en duiven afslachten. Ieder dier dat zich in de nabijheid van zo’n bouwsel waagt, 
loopt grote kans om nooit meer heelhuids thuis te komen van zo’n ijskoude kermis.  

  
De Flora en fauna wet voorzag in 2002 in een beëindiging van de barbarijen tegenover onze inheemse fauna en 
het kan niet vaak en luid genoeg worden herhaald, dat CDA, VVD en LPF er schuldig aan waren dat die wet 
volkomen aan barrels werd geschoten. 

Het resultaat daarvan is, dat er tot laat in de avond en in het stikdonker met semiautomatische geweren op 
eenden en andere vogels wordt geknald. Geen mens die er tegen optreedt, want de politie mag het niet van de 
VVD en de Boa’s zijn hoegenaamd allemaal zélf jager of jachtopziener!  

 

Het resultaat is dan ook bij daglicht rondom die eendenhutten te zien, waar met een beetje zoekwerk volop 
valwild en gewonde dieren op te sporen zijn. Maar dat valt kennelijk dus niet onder de beheerstaken van 
hobbymatig knallende faunabeheerders! 
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Bij de talloze ganzenhutten is het al niet anders gesteld en ook daar ligt het dikwijls bezaaid met kadavers en 
karkassen en zwemmen of lopen er talloze aangeschoten dieren rond!  

 

  
 

Pure dierenmishandeling, honderdduizenden malen gepleegd!  

 

Dus zal het waarschijnlijk niemand verbazen dat dit ook rond duivenhutten het geval is. Daar knalt men niet 
alleen ook de beschermde holenduiven, Turkse tortels en zomertortels uit de lucht, maar ook postduiven. En 
verder alles wat er binnen het schootsveld komt!  
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Het ligt daar dikwijls bezaaid met kadavers van zwarte kraaien, kauwtjes, roeken, eksters, vlaamse gaaien, maar 
ook buizerds, kiekendieven, torenvalken, reigers en noemt u maar op.  

Men roept…….en de Nederlandse faunabeheerders hebben het stinkend of vers geschoten in de aanbieding!  

 

  
 

Uiteraard willen wij uw ontbijt niet vergallen, maar stelt u zich eens voor wat wij dagelijks voor onze kiezen 
krijgen. Dankzij de wetverkrachting die CDA en VVD op hun geweten hebben en waarvoor Kamerlid Schreijer-
Pierik Godbetert werd geridderd!  
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Voor de goede orde: deze foto werd op het zeer Gristelijke IJsselmonde gemaakt op zondagochtend, terwijl er 
daar ‘s zaterdags door hobbyjagers was huisgehouden.  

Dit dier leefde nog!  

Eet u smakelijk! 
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                                                     PITTIG MIDDAGMAAL  
Sinds het parlementaire jaar 2005/06 krijgen wij het vrijwel dagelijks letterlijk voor onze kiezen. Daardoor vergaat 
ons dikwijls de lust voor een ontbijt en maar al te vaak schiet de lunch erbij in omdat er veldwerk te doen is.  

Kunt u zich voorstellen hoe een boterham-omelet of een broodje gezond smaakt als men juist getuige was van 
een weerzinwekkende ganzenjacht in de Hoeksche Waard of men in het Kroondomein de door onze koning 
achtergelaten jachtbuit heeft mogen aanschouwen?  

  
 

Wij kunnen u verzekeren: zoiets doet niet wél. 

En wénnen doet het nooit!  

Zéker niet als we via de media onze neoliberale premier voortdurende horen raaskallen over dat mooie en 
beschaafde land waarin wij wonen. 

Jawel: een land dat beschaafd wás. Maar dat vooral door het eigen uit egoisme gedreven neoliberale toedoen in 
een vrije zedelijke- en ethisch-morele val is geraakt!  
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Een land met een koning die niet luistert naar geluiden uit de samenleving. Een samenleving, waarvan meer dan 
80% het doden van dieren voor de lege lol verafschuwd!  

Een koning, die in het Asselse Veld bij “de Brouwerij” (sic: het zal niet zo zijn!) een bagge en big afschoot en een 
weesje aan zijn lot overliet.  

Een koning, van wiens gemalin wij een vergeten driepootkrukje vonden in een van de verdekte schietopstellingen 
voor de hofjachten!  

 
Enfin: u begrijpt het al. 

Wij bedanken voor de eer, maar tast u gerust toe !  
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                                                                                 HIGH TEA  
Wij zouden u nu graag iets luchtigs en knapperigs aanbieden ter verstrooiing maar helaas: de luchtigheid zal 
uitsluitend gezocht moeten worden in het opblazen van de grafische opmaak van dit geschrift.  

Vanzelfsprekend beschikken wij over een royaal gevulde banketvitrine, maar het leek ons wat onkies om deze 
temidden van zoveel intens dierenleed ter consumptie te openen. 

Maar welaan: tast u dan maar optisch toe……., dat is ook beter voor de lijn!  

 
 

 

 

In the meantime doen in onze buitengebieden de dieren zich tegoed aan de onbeschaamd royaal gedekte agro-
tafels die de boeren hen – van ONS subsidiegeld- voorschotelen.  
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Er staat kennelijk geen maat op de groei van het zwaar overbemeste en diep ontwaterde raaigrasland en iedere 
millimeter die daar door onze natuurdieren vanaf wordt gesnoept is reden om duizenden ganzen te vergassen en 
af te knallen.  

Want laten we wel wezen: die paar millimeters afgegraasd gras zijn morgenochtend al weer lang en breed 
veelvoudig aangegroeid! Mééropbrengst dus, maar daar hoor je die boeren nooit over!  

Integendeel zelfs: als dank voor die MEEROPBRENGSTEN van kuilgras, hooi en begraasde akkergewassen, 
schreeuwden boeren en hun LTO net zolang moord en brand totdat kwade krachten het zover wisten te krijgen 
dat onze ganse overheid in ganzenhaat verviel!  
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Daarom attenderen we er hier nog maar eens op, dat ganzen deel uitmaken van ONZE NATUUR die eigendom is 
van 17 miljoen Nederlanders! 

Nederlanders, die de subsidiegelden ophoesten waarvan de amper 50.000 boeren leven. Boeren die, voor zover 
ze zélf landerijen bezitten, deze voor veel geld onderverhuren aan hobbymatige dierenmoordenaars. 

Dierenmoordenaars, die schuldig zijn aan wetverkrachting, manipulatie, leugen, list en bedrog. En die de 
veroorzakers zijn van alle Faunaschade en –overlast waaronder ons land sinds het parlementaire jaar 2005/06 
gebukt gaat.  

DIE rekening gaat hen zo dadelijk gepresenteerd worden!  

nder koekje!  
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                                                  EEN COPIEUS DINER 
Zoals al blijk uit de titel van deze nota, is het thema geënt op en ingegeven door de exorbitante hoeveelheden 
“voedsel” die er door de Nederlandse agro-moloch worden geproduceerd.  

Dit heeft NIETS van doen met NETTO PRODUCTIVITEIT, want brengen wij de onuitspreekbare bedragen in 
mindering die gemoeid zijn met het (op termijn) herstellen van de megalomane gigaschade die werd en wordt 
aangebracht aan de kwaliteit van Water, Bodem, Lucht, Landschap, Natuur, Biodiversiteit, Cultuurhistorie en 
Leefbaarheid, dan resteert er op jaarbasis een agrarische schadepost van duizenden miljarden euro’s!  

Daarom deden Sharon Dijksma en haar opvolgers er verstandig aan om zich nooit meer lovend uit te laten over 
het economische belang van onze agro-sector. Het is een Dead Duck die al jarenlang in verregaande staat van 
verrotting verkeert!  

  

 
  

Geen boterbloem, pinksterbloem of paardenbloem groeit er nog in de gifgroene raaigraswoestijnen, die wel 6 tot 
8x per groeiseizoen worden gemaaid. Boeren vernietigden alle graslandecosytemen en ontvingen daarvoor 
miljarden uit dezelfde staatsruif waaruit zij van wieg tot graf vreten!  

Onder Balkenende grepen zij hun kansen en trokken van leer tegen de natuur, die zij decennialang financieel 
uitmolken en ecologisch uitbeenden. Nu misgunnen zij dezelfde dieren het leven, die zijzelf de verdrukking 
ingeramd hebben!  
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Terwijl zij zichzelf gesubsidieerd voortplantten stond de boerenstand geen nanoseconde stil bij de vraag: “wat 
laten wij over voor onze kinderen?” Willen en k nnen die eigenlijk nog wel leven in naar mest en gif stinkende 
surrogaatindustrieterreinen? 

Zéker, voor ogenschijnlijke Holle Bolle Gijzen onder de natuurlijke medegebruikers, die wat minder eisen lijken te  
stellen aan de kwaliteit van het voedsel en – periodiek - vooral gaan voor kwantiteit, is ons agrarische platteland 
werkelijk een Luilekkerland.  

Dankzij het Spook van de Natuurontwikkeling zijn die grasetende medegebruikers vanaf het begin van de jaren 
‘90 echter steeds meer in de klem gekomen.  

De halfnatuurlijke weiden waarin zij leefden werden ineens jaarrond begraasd door uitheemse runderen en 
paarden en verhabbezakten in TGV-tempo. Of zij wilden of niet: zij MOESTEN wel de boer op!  
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Het is ronduit schandalig, dat boeren niet allang uit eigener beweging per bedrijf enkele percelen zijn gaan 
inzaaien met raaigras-klavermengsels, of zulke melanges inzaaien in de randzones van hun kuilgrasweiden. 
Desnoods gesubsidieerd!  

Dan zou er namelijk helemaal geen sprake zijn geweest van schade of overlast en konden de veehoudende 
boeren zichzelf in de spiegel aankijken. Doen zij dat nu en zeggen zij niet iets afzichtelijks te aanschouwen, dan 
liegen zij ten zoveelste male! Of zijn wij soms bijziend en draagt deze schutter geen verboden lokmiddel?  

 
Maar lokmiddel of niet, wat voor schade kan zo’n gansje, zelfs met al haar soortgenoten, nou aanrichten in de 
onmetelijke overbemeste landerijen waar alle gewassen als kometen omhoog schieten?  

Gewassen, die ooit met gemeenschapssubsidie werden gemuteerd, gemodificeerd en gesublimeerd en waarvan 
de actuele patenthouders het voortbestaan van de totale mensheid bedreigen!  

Laat u zich door ons alstublieft niet storen. 

En eet u smakelijk!  
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                              AFZAKKERTJES BIJ DUISTERNIS  
Terwijl buiten de duisternis invalt, maken op de Veluwe en in de clandestiene zwijnen-uitzetgebieden in Peel, 
Kempen en elders de zogenaamde faunabeheerders zich klaar voor weer een nachtje hobbymatig de beest 
uithangen.  

 
Het is aan hen te danken dat al in juni 2008 campingbeheerder Mar Molenaar van ‘De Jagerstee”(sic) te Epe de 
noodklok luidde voor het Veluwse toerisme. Bijna al het wild was toen al vrijwel onzichtbaar geworden voor 
wandelaar, fietser en jogger. Nu, 6 jaar later, laat geen dier zich nog aan passanten zien!  

Daarom verschafte de neoliberale nimrodvrind Ivo Opstelten hen vrijstelling om bij nacht en ontij met 
semiautomaten voorzien van nachtkijker-telescoopvizier en geluiddemper de publieke ruimte van 17.000.000 
medelanders onveilig te gaan maken.  

Wij hebben niks met politiek en al helemaal niet met een monstrum waar neo- voor staat. Maar dat dit 
afgrijselijke wanbeleid spoedig onschuldige slachtoffers zal gaan eisen, lijkt wel als een paal boven het groezelige 
water van de petroleumhaven te staan. Moge dat eerste slachtoffer dan alstublieft een neoliberaal wezen?  
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Ook was liberale Ivo zo ruimhartig en kortdenkend om dat andere segment hobbyjagers, de eendenknallers en 
ganzenslachters, dezelfde vrijheden toe te kennen.  

“Ach wat, Flora en fauna wet?” 

 
“Niks mee te maken” 

“Allemaal linkse flauwekul!” 

Zodat er nu dus al jarenlang tot in volslagen duisternis idioten op al wat rondvliegt zitten of staan te knallen. 

Wie wérkelijk meent dat bij landelijke of regionale verkiezingen de VVD een verstandige keuze is, mag op onze 
kosten een hersenfunctiescan laten uitvoeren. 

In onze eigen kliniek!  
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                                                                    Goedenacht!  
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