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Task force jachtmisstanden/de Faunarecherche stellen zich primair ten doel om misstanden welke voortvloeien uit 
het met voeten treden van de oorspronkelijke Flora en fauna wet, op te sporen en voor het voetlicht te halen. 
Daarbij werken wij samen met alle personen en organisaties die in de bres springen voor een verantwoorde, 
respectvolle en beschaafde omgang met alle dieren die deel uitmaken van onze wildlevende fauna. 
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 Intro  

 

De bij WET beschermde ganzen op de foto op het 2e titelblad zijn vermoord! 

De daders zijn geen ‘Marokkaanse rotjochies’ of sadistische werkschuwen, maar keurig geklede Nederlandse 
bewindslieden en parlementariërs. Politici dus! 

Zij waren al vanaf mei 2008 door deskundigen gewaarschuwd dat het vergassen een leugen was uit de koker van de 
CDA-mastodont Veerman, die dit tijdens de Vogelgriepruimingen in 2003/04 heeft bedacht en aan LTO verpatst.  

Om zich ervan te verzekeren dat zijn duivels masterplan niet zou worden gedwarsboomd zorgde Veerman ervoor, dat 
hij vanaf voorjaar 2007 een – royaal gesalarieerde – voorzitterszetel bij Natuurmonumenten mocht gaan bezoedelen.  

ALLES wat zich daarna afspeelde op Texel, in Ronde Venen, Eemland en Rivierengebied was al in 2006 voorspeld, 
beschreven en gepubliceerd. De politiek was er uitvoerig voor gewaarschuwd.  

Tegen stokdoof onwillige oren helaas!  

Men liet ook in 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 en 2014 de dieren verrekken en hield zich Oost-Indisch doof en 
Binnenhofsblind voor de WAARHEID, die ieder niet permanent slapend parlementslid intussen wel moet kunnen 
dromen!  

Die waarheid is deze: In ons dichtbevolkte land roven confessionele en neoliberale uitbeners onze natuur leeg en 
verlagen die tot ordinair consumptieartikel. 

Alle Nederlanders één kluifje van Elias formaat en onze complete fauna is schoon op.  

VOORGOED! 

  

 

Stop het kannibalisme ten koste van onze Nederlandse natuur! 
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DE FEITEN 

 

2. De Koninklijke Nederlandse jachtwereld: een beschamend rotte mispel!  

 

Ook vanuit de jachtwereld zelf komen er de laatste jaren steeds meer signalen van afkeuring over de manier waarop 
er sinds het seizoen 2005/06 onder onze inheemse fauna wordt huisgehouden. 

Wij attenderen de landelijke politiek en het provinciale bestuur er bij voortduring op dat het een volstrekte 
absurditeit is, om zogenaamde “wildtellingen” toe te vertrouwen aan volstrekt ongekwalificeerde hobbyjagers van 
Fbe’s en Wbe’s, terwijl wij in ons land al tientallen jaren professionele organisaties kennen, die zonder enig 
eigenbelang alle populaties en dispersiepatronen van de in ons land voorkomende zoogdieren, vogels, amfibieën, 
reptielen, vissen en de vliesvleugelige en geleedpotige macrofauna middels monitoringprogramma’s onder controle 
houden. 

NOOIT zijn er onregelmatigheden geconstateerd in deze professionele meetnetten, waarvan het veldwerk merendeel 
op vrijwillige basis door een corps van tienduizenden enthousiaste deskundige natuurliefhebbers wordt uitgevoerd. 
Waarom zouden deze mensen ook malverseren met cijfers, die dierpopulaties betreffen die zij in hun hart hebben 
gesloten en voor de bescherming waarvan zij al hun vrije tijd opofferen? 

Belangeloos!  

Volkomen anders is dat met de zogenaamde “wildtellingen” van bejaagbare zoogdieren en watervogels, die sinds een 
tiental jaren bij oekaze vanuit CDA/VVD náást de professionele monitoringprogramma’s van SOVON en VVZ worden 
uitgevoerd. 

Daarbij worden met de regelmaat van een Zwitsers uurwerk grove onregelmatigheden geconstateerd, die niet aan 
“typefoutjes” of “verschrijvingen”, maar louter aan sabotage en foutieve voorstelling van zaken toe te schrijven zijn. 
Dit is een schandaleuze en criminele manipulatie van het zoölogische meetnet, met het enkele doel om een zo hoog 
mogelijke afschotvrijstelling te verkrijgen. 

Jagers horen niet thuis in onze natuur en zéker niet in enig ecologisch of zoölogisch meetnet. Want daarin kunnen 
zwendelaars en feitenverdraaiers gemist worden als kiespijn!  
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Hoewel schoorvoetend komen er dus via de media steeds meer 
kritische geluiden los vanuit de jagerswereld zelf. Zo liet een 
jagende bioloog die werkzaam is bij een inkoopbaar 
onderzoekbureau in de Food Valley, het volgende in het blad 
“Zoogdier” van juni 2014 van de Zoogdiervereniging weten. 

 

 

 

Wij zeggen, roepen en schrijven dat al jaren, maar 
politici zijn er kennelijk altijd structureel op uit om 
zaken volkomen uit de hand te laten lopen voordat 
men in actie komt. 

Vandaar deze serie van 12 inhoudelijke dossiers!     

 

         

                                        

 

  

    

 

ONZE INHEEMSE FAUNA IS MÉÉR DAN EEN BANALE KERMISATTRACTIE! 
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3. Windhandel met zogenaamd schade-afschot 

 

Die waarheid is namelijk, dat bijvoorbeeld vogels als ganzen een onlosmakelijk ecologische eenheid vormen met ons 
laagland en daarin al van oudsher in symbiose leefden met de stapsgewijze cultivering van de vanouds moerassige 
buitengebieden. Nooit was er daarbij enig moment waarop deze sociaal levende watervogels zelfs maar de geringste 
economische schade toebrachten aan graslanden en gewassen.  

Hoewel kwade krachten al lang geleden poogden om ganzen gewasschade aan te wrijven, toonden 
wetenschappelijke studies keer op keer aan dat hiervan hooguit in uitermate sporadische gevallen sprake kon zijn. 
Meestal werd ogenschijnlijk molest aan weiden en akkergewassen ruimschoots gecompenseerd door 
meeropbrengsten. Maar dit werd en wordt stelselmatig verzwegen. 

Hierdoor heeft de Nederlandse samenleving vanaf de jaren ’60 honderden miljoenen onterechte guldens en euro’s 
gedoneerd voor schade die er doorgaans niet was, maar door het uitbetalen waarvan het Faunafonds – vroeger niet 
voor niets Jachtfonds geheten- haar bestaansrechten ontleende! 

 

Afbeelding 1: Wat is échte gewasschade? Iedere tuinier weet, dat grasachtig planten een boost krijgen door 
begrazing en daardoor beter uitstoelen, wat tot een hogere productie leidt. Maar hoewel talloze malen door 
onderzoek bewezen, laat de politiek de oren uitsluitend naar klagende boeren hangen en stort oeverloos 
gemeenschapsgelden in een bodemloze agro-put. 
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Deze exercities waren en zijn nodig om draagvlak te kweken voor bejaging van vogels, die onlosmakelijk met onze 
buitengebieden verbonden zijn en waarvoor ons land op mondiale schaal een uitermate unieke positie bekleedt.  

Bij die bejaging versus zgn. “schadecompensatie” is de wetgever altijd voetstoots voorbij gegaan aan het feit, dat 
jacht synoniem is aan het in eigendom of pacht hebben van een jachtveld. Omdat maar weinig jagers zich een 
landgoed of buitenplaats kunnen veroorloven wordt het gros van de jachtrechten gepacht van grondbezitters. In ons 
land zijn dat voornamelijk boeren.  

Die boeren zijn erbij gebaat, dat er op hun landerijen een zo groot mogelijk assortiment afschietbare diersoorten in 
zo groot mogelijke aantallen voorhanden is. Liefst in alle maanden van het jaar. Want omdat de pachtprijs van 
jachtvelden doorgaans per hectare wordt berekend en ondershands afgerekend, valt er op deze manier een aardige 
cent bij te verdienen. 

  

Afbeelding 2 a/b: Boeren verpachten de jacht op hun landerijen liever aan combinaties dan aan individuele jagers, 
omdat die laatsten zelden uit zijn op exorbitante tableaus en ook steeds moeilijker de almaar stijgende 
pachtprijzen kunnen opbrengen.  

Wij zien dan ook, dat sinds ijk-jaar 2005/06 – geïndexeerd op 100 – die pachtprijzen in veel regio’s wel, 3, 4, 5 of zelfs 
6x “over de kop zijn gegaan”, zoals ons tijdens undercover-gesprekken te velde werd verteld. Een jachtveld dat de 
grondeigenaar tien jaar geleden 1000 euro op jaarbasis opleverde, zou dus thans tot 5 of 6x meer waard kunnen zijn. 

Voorwaarde is dan wel, dat er flink wat zogenaamde “schadesoorten” ofwel “plaagdieren” voorhanden zijn zodat de 
pachters, via ondershandse verhuur per dagdeel, munt kunnen slaan uit hun ondershandse investering. 
Vanzelfsprekend wordt ook die onderhuur – tot wel 500 euro per geweer per dagdeel- buiten de boeken gehouden.  

Zo troffen wij in het oosten van Noord- Brabant en in de Kop van Limburg uit West- Nederland afkomstige 
hobbyjagers aan, die tegen riante betaling een midweek “op de houtduiven” waren. In het tableau lagen alleen 
houtduiven, maar in de ruigte van perceelranden zagen wij afgeschoten holenduiven, Turkse tortels en postduiven.  
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Afbeelding 3 a-e: Doordat men er met list en bedrog in slaagde om zgn. “schade-afschot” buiten de reguliere jacht 
te manoeuvreren, tiert het jachttoerisme weer welig en worden ganzen, smienten, meerkoeten en houtduiven 
massaal afgeknald door grof betalende “gasten” uit binnen- en buitenland. 
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Op deze wijze is de Nederlandse hobbyjacht dus verworden tot een winstgevend bedrijf, waarbij boeren exorbitante 
pachtprijzen opstrijken terwijl jachtcombinaties via onderverhuur alle kosten van hun hobby royaal compenseren 
door ondershandse winsten.  

Daarbij declareert men de afgeschoten hagelpatronen bij het Faunafonds, omdat het afschot immers zogenaamd 
plaatsvond als middel om gewasschade te beperken. Van de zijde van de zgn. “Groene Boa’s” heeft men niets te 
duchten, omdat deze vrijwel allemaal met de jachtwereld samenspannen.  

Terwijl de oorspronkelijke Flora en fauna wet juist een terugdringen van de hobbyjacht beoogde en een verbod legde 
op jachttoerisme, zijn zulke misstanden vanaf het Parlementaire jaar 2005/06 stormenderhand toegenomen.  

Dat dit kon gebeuren is toe te schrijven aan de ongehoorde ijver waarmee CDA en VVD destijds al deze en dergelijke 
overtredingen in een wettelijk kader goten in casu: de “Vrijstellingsregeling”, het “Schadeafschot” en het 
“Flankerende Afschot”. Dit konden zij doen omdat de ganse oppositie het klakkeloos en ongeïnteresseerd liet 
passeren.  

  

Afbeelding 4 a/b: Smienten en rotganzen zijn beiden wettelijk beschermd maar omdat zij - evenals de met 
gemeenschapsgelden zwaar gesubsidieerde schapen - kort gras eten, plaatste men ook deze vogels weer op 
afschotlijsten. 

Zo werd de smient weer bejaagbaar omdat deze noordelijke eendensoort leeft van kort gras dat zij vooral ’s nachts 
begrazen. Daarom kregen eendenjagers ontheffingen om bij volslagen duisternis op smienten te schieten, waarbij 
ook krakeenden, slobeenden, wintertalingen en andere watervogels worden aan- of afgeschoten en duizenden 
dieren gewond raken. 

Ook op rotganzen mocht weer “flankerend” worden geschoten, hoewel het leeuwendeel van die Siberische ganzen 
zich ophoudt in gebieden waarin de grondgebruikers voor ‘natuurlijk medegebruik’ gecompenseerd worden uit 
gemeenschapsmiddelen!  

Het laat zich raden dat in gebieden waar deze soorten voorkomen, de hectareprijzen voor jachtpacht aanzienlijk 
werden “aangepast”. En datzelfde geldt in nog sterkere mate voor streken waarin zich veel grauwe-,kol-, Canadese- 
en Nijlganzen ophouden.  
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Afbeelding 5a/b: Onderverhuur van zogenaamd 
schadeafschot is al jaren vaste regel, waarbij 
wildvreemde “gastjagers” honderden euro’s per 
dagdeel betalen aan de jachtgerechtigde of 
jachtpachter. Daarvoor mogen zij ongelimiteerd op 
zogenaamd schadelijk wild schieten dat vaak bij wet 
beschermde diersoorten omvat.  

 

Omdat dit alles uiteraard ondershands plaatsvindt, zullen boeren altijd beweren dat zij jagers gratis op hun landerijen 
toelaten omdat zij anders de aangerichte schade niet zouden kunnen dragen. Maar dat is nonsens, want wie zich 
aantoonbaar voldoende heeft ingespannen om molest aan gewassen te voorkomen, kan altijd een beroep doen op 
dervingcompensatie.  
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Afbeelding 6 a-c: Discussies met boeren en jagers zijn 
zelden zinvol, ongeacht of deze plaatsvinden in een 
debat, op het provinciehuis of in het veld. Er zijn grote 
bedragen gemoeid met de sluikinkomsten uit de 
hobbyjacht en daarvoor wil men best liegen! 

 

Vanzelfsprekend hebben wij onderzocht hoe het er aan toe gaat bij jachtpartijen op de bedrijfsmatige eigendommen 
van de bewindspersoon aan wie ons land in hoge mate de verwording van de Flora en fauna wet te danken heeft. 

De persoon dus , die hobbyjagers tot faunabeheerders opwaardeerde en Faunabeheereenheden als Eerste Adviseur 
Faunazaken heeft aangewezen. De bewindsman die zich er als agrariër op voorstond eigenhandig de wildstand op zijn 
landerijen in toom te houden.  

En dus ook de oud-bewindspersoon - die afschotgelegenheid biedt aan gasten - terwijl hij zelf - als jachtrechthouder - 
niet ter plaatse aanwezig is. Waarschijnlijk laat hij zich vertegenwoordigen door een zakelijk medewerker of 
bloedverwant. Maar wetconform behoort de jachtrechthouder te allen tijden aanwezig te zijn als de jacht wordt 
uitgeoefend.  

Deze kennis zouden wij graag hebben gedeeld met de surveillanten van de regiopolitie, die wél de jachtakten en 
wapenvergunningen van alle aanwezigen controleerden. Maar helaas: wij konden destijds maar op één plaats tegelijk 
in actie zijn.  
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Afbeelding 7 a/b: Op 24 augustus 2013 werd op landerijen bij de boerderij van oud- LNV- minister Cees Veerman 
schandalig omgegaan met aangeschoten Grote Canadese Ganzen. Onze zusterorganisatie Stop de Ganzenmoord 
legde alles vast, plaatste de film op You Tube en deed aangifte. Deze zou later door het OM geseponeerd worden. 
Een ongehoord duidelijk geval van KLASSEJUSTITIE!  

Analoog aan de actie van medewerksters van Stop de Ganzenmoord langs de Vaartweg onder Goudswaard, maakte 
namelijk een undercover-medewerker van de Faunarecherche zo’n 5 km zuidelijker close-up beeldopnamen van een 
jachtpartij op land van een van Veermans buren, die zélf als jachthouder de leiding had. 

Hoewel er daar geen schandelijke afbeulpraktijken werden geconstateerd was wel duidelijk, dat er sprake was van 
een tweetal betalende gasten. De auto waarmee deze gastjagers waren gekomen werd gesignaleerd achter een 
veldloods in de Eendragtspolder, circa een kilometer verwijderd van de jachtlocatie.  
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Afbeelding 8 a/b: Een tussen het geboomte verborgen auto leidde onze medewerker naar de jachtlocatie van 
landbouwer M. een buurman van Veerman. Daar kon hij zonder veel moeite close-up opnamen maken.  

Ook elders in de Hoeksche Waard werd op 24 augustus 2013 op vele plaatsen langs de dijk van het Haringvliet op 
ganzen geschoten. Omdat wij die dag het hele gebied inventariseerden kan worden gesteld, dat er minstens op 14 
plaatsen jachtgezelschappen actief waren. In de meeste gevallen leek het vooral om gastjagers te gaan.  

  

  

Afbeelding 9 a-d: Onze QuickScan op 24.08.2013 wees uit dat er op minstens 14 plaatsen in de Hoeksche Waard 
jachtgezelschappen aanwezig waren waaronder op meerdere plaatsen duidelijk gastjagers werden herkend. Dit is 
in strijd met de wetgeving!  
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 Hoewel Sovon er al jarenlang op attendeert dat de stand van de wilde eend op veel plaatsen in ons land zorgelijk is, 
mag deze soort vanaf 15 augustus tot 31 januari ongelimiteerd bejaagd worden.  

Dit gebeurt zowel vanuit hutten langs watergangen of in waterpartijen waarin doorgaans verboden voerplaatsen 
worden aangelegd. Net als de jacht op zogenaamd schadelijke smienten vindt ook de eendenjacht doorgaans tot in 
volslagen duisternis plaats, waarbij op grote schaal semiautomatische hagelgeweren worden gebruikt. 

   

 

Afbeelding 10 a-d: We hebben in ons land al een halve eeuw professionele organisaties die d.m.v. 
populatieonderzoek en landsbrede monitoring tijdig waarschuwen voor negatieve trends in populaties van 
bejaagbare diersoorten. Dit lapt de KNJV van meet af aan haar laars en dat holt onze eendenstand steeds verder 
uit!  

Omdat er bij veel eendensoorten een overschot aan woerden is, zou het logisch moeten zijn dat jagers zich vooral 
daarop richten. Maar in de praktijk schiet men op alles wat er als een eend uitziet en inderdaad: dat zijn vaak de 
vrouwtjes! 
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Ook de eendenjacht wordt tegenwoordig weer volop door onderverhuur uitgebaat, met name in het Fries-
Overijsselse merengebied, in de Randmeren, de Vecht-, Reeuwijkse-  en Kagerplassen, Biesbosch, Rivierengebied etc. 
Daarbij doet het er kennelijk niet meer toe of die gebieden al dan geen natuurreservaatstatus bezitten en in beheer 
zijn bij natuurbeschermingsinstanties. 

Want die kregen immers allemaal bij oekaze door Rutte 1 opgelegd, dat zij zoveel mogelijk materiële winst moesten 
peuren uit de aan hen toevertrouwde gebieden. Tot dusver had de PvdA het kennelijk te druk met kapitalistisch 
navelstaren om ten minste die totalitaire wurggreep op te heffen.  

  

  

Afbeelding 11: Een van de gebieden waar de commerciële waterwildjacht schaamteloos werd uitgebaat is het 
Ketelmeer. Vroeger een weidse watervlakte maar nu ten prooi gevallen aan opgespoten natuurontwikkeling, 
waardoor dit unieke ecosysteem dramatisch veranderde.  

Tot rond de eeuwwisseling was het Ketelmeer een weidse watervlakte waarin zich buiten de rietkragen een twintigtal 
eendenschiethutten bevond, waaromheen de bodem bezaaid was met loodhagel dat er nog altijd moet liggen! De 
tienduizenden plastic patroonhulzen met metalen slaghoedje in het ondiepe water zullen inmiddels wel vergaan zijn. 

Vroeger waren jachtactiviteiten in dit gebied goed te observeren vanaf de Ramspol. Maar door de aangelegde en 
inmiddels begroeide eilanden is het Ketelmeer erg onoverzichtelijk geworden. Dit biedt enorme kansen voor 
heimelijke jachtmisstanden.  

Destijds was er in Kampen een bloeiende handel in jachttoerisme waarin de plaatselijke VVV het voortouw nam, 
samen met de uitbater van een IJsselmuidens tuincentrum.  

Op de vraag of er op en rondom het Kampereiland nog altijd – of opnieuw- sprake is van jachtmisstanden door 
grootschalige uitbating van de eenden- en ganzenjacht is moeilijk antwoord te geven. Dat komt vooral door de 
huidige onoverzichtelijkheid van het gebied. 
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Daar komt bij, dat op het Kampereiland destijds een van onze minder ervaren collega’s door jagers dermate werd 
mishandeld en voor dood achtergelaten, dat wij enige terughoudendheid betrachten bij acties in een gebied dat met 
twee of drie terreinauto’s hermetisch is af te sluiten.  

Want in ruim een halve eeuw buitenparlementair faunarecherchewerk heeft geen jager ons ooit zelfs maar een haar 
kunnen krenken. En dat houden we graag zo!  

 

 

Afbeelding 12 a/b: Er moeten honderdduizenden patroonhulzen en honderden miljarden loodhagelkorrels als 
absoluut dodelijke erfenis van de eenden- en ganzenjacht op de bodems van Vollenhovermeer, Ketelmeer en al de 
andere Randmeren liggen. Van saneren is nooit sprake geweest, maar ook die rekening hoort in Amersfoort thuis!  
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4. Onze inheemse fauna als consumptieartikel 

 

4.1 Voor de loop of aan het gas? 

Als volgelingen en nazaten van de verlichte en plichtbewuste Nederlanders, die al aan het einde van de 19e eeuw in 
het besef leefden dat het totaal fout dreigde af te lopen met de Nederlandse natuur en de daarin levende planten en 
dieren en die daarom de Nederlandse Vereniging tot bescherming van vogels en de Nederlandse Vereniging tot 
behoud van natuurmonumenten oprichtten, zijn wij vervuld van diepe schaamte, ongeloof en verbijstering. 

Schaamte, vanwege het ongelofelijk barbaarse primitivisme dat er sinds enkele decennia in bepaalde segmenten van 
onze politiek en openbaar bestuur de kop heeft kunnen opsteken, zonder dat daar vanuit de beschaafde geledingen 
binnen de samenleving op adequate wijze weerwoord tegen werd gegeven en grondig en absoluut mee werd 
afgerekend.  

Ongeloof, omdat een deel van de ongeciviliseerde cohorts waaraan wij het verval van de zedelijke moraal en 
wellevendheid te wijten hebben, zich durft uit te geven voor Christen en het waagt zichzelf ‘Rentmeester van Gods 
schepping’ te noemen! 

Verbijstering, omdat klakkeloos handelende neoliberale uitvreters niet beseffen, welk een onuitsprekelijk monetair 
vermogen de Nederlandse natuur, flora en fauna, ondanks decennialange aanvallen op en aantastingen van deze 
openluchtschatkamers, nog altijd representeren. 

Eigenlijk zijn wij echter vooral met walging vervuld. Walging en afkeer van de riant gesalarieerde 
volksvertegenwoordigers, die nu al tien jaar lang structureel de misdaden weigeren te zien en aan te pakken, die bij 
voortduring worden begaan door confessionele en neoliberale misdadigers. 

Misdaden tegenover onze natuur en inheemse fauna, maar bovenal tegen de breed in onze samenleving gewortelde 
liefde voor de natuur en al wat daarin leeft en er onlosmakelijk deel van uitmaakt. DAAROM steunen meer dan 3 
miljoen landgenoten in woord, daad of op ideële wijze onze natuur en alle organisaties en instellingen die zich 
daarvoor inzetten! 
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Afbeelding 13 a/c: Niet alleen het grootschalig vergassen van bij wet beschermde diersoorten werd door het CDA 
bedacht en in praktijk gebracht, men bestond het ook om van onze inheemse fauna een vermarktbaar consumptie-
artikel te maken. En de oppositie liet dit gebeuren. 
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Voorgegaan door een snelsprekende maar slecht nadenkende minister-president, gaven ook de neoliberalen in 
parlement en regering de erbarmelijke graad van intrinsieke onderontwikkeling – noem het maar de alarmerende 
ontstentenis van waarachtige beschaving – op ontwapenende wijze aan het daglicht prijs.  

Bij beide politiek-bestuurlijke conglomeraten – CDA en VVD - verraste de plotselinge openlijkheid waarmee het gemis 
aan innerlijke ontwikkeling, compassie en mededogen ten toon werd gespreid, ons echter niet in het minst. Beiden 
geloven immers in volstrekt achterlijke hersenschimmen waarvan ieder nuchter denkend mens beseft, dat het 
godsonmogelijk is dat daar zelfs maar een grein realiteitzin aan kleeft. 

  

Afbeelding 14 a/b: Een goedlachse premier die niet het verschil kent tussen miljoenen en miljarden euro’s is voor 
land en volk al net zo erg als een justitiële voorganger die het politiecorps “versterkte”  met een contingent ‘slagers 
die het eigen vlees mogen keuren! 

Zo belijden alle gelovigen religies die geënt zijn op overleveringen van vleselijke profeten of zelfs van tweebenige 
stand-ins van gefantaseerde entiteiten. Wellicht omdat het besef van doorzichtige ladenlichterij na duizenden jaren 
ook bij die gezindten tot leven is gekomen, belijdt men met de mond exact het tegendeel van wat men dagelijks in 
praktijk brengt: het volkomen respectloos uitbenen en verwoesten van de schepping!   

Bij de neoliberalen doet zich een soortgelijke vorm van achterlijk primitivisme voor. Hier heet de allerhoogste echter 
geen Allah, God, Jahweh et cetera, maar “Money-Money-Money!” De god van Marc Rutte, Frans Weekers, Ton 
Hooijmaijers, Henk Kamp, Ricardo Offermans, Jos van Reij en natuurlijk Ivo Opstelten wordt geacht dwars door de 
hemel en alle daarachter liggende zwarte gaten naar een Shangri- la te voeren met marmeren paleizen, gouden 
kranen en al wat het inktzwarte hart van Tjibbe Joustra verder maar kan begeren. 

Het is eigenlijk te banaal voor woorden dat in het huidige tijdsgewricht, waarin ons amper 34.000 vierkante 
kilometers krappe land waarin bijna 17 miljoen mensen worden geacht te leven en productief te zijn, uitgerekend de 
partij van het onbegrensde grote geld en het ongelimiteerde graaien het bestond en bestendigd, om een frontale 
aanval te openen op onze kostbare en broodnodige natuur en fauna. 

Zéker: wij weten als geen ander dat prominente bancaire- en industriële CEO’s, die met recht topapen op de 
neoliberale vulkaanrots genoemd mogen worden, ook de lakens uitdelen binnen de Nederlandse jachtwereld. Wij zijn 
er van overtuigd, dat wanneer daarover een virtueel boekje op het internet en in de social media zou worden open 
gedaan, het er erg slecht voor meerdere van die instellingen zou kunnen gaan uitzien. Dat doen wij dus niet, want 
achter iedere kapitalistische topaap beseffen wij de afhankelijke aanwezigheid van duizenden gewone mensen met 
hun sociale omgeving en monetaire verplichtingen. 
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Afbeelding 16 a-d:  Minister Kamp lust vast wel een gebraden fazantje met gebakken Ommelanders en versjteert 
intussen vrolijk de leefbaarheid van onze geïndustrialiseerde buitengebieden. Omdat Shell dat wil. Want met 
zonnecollectoren op ALLE bedrijfsgebouwen, flatblokken en zuid-geëxponeerde woningen in ons land was het 
energieprobleem immers al tientallen jaren geleden opgelost! 

Voor één zo’n patjepeeër maken wij straks echter graag een uitzondering, omdat die weliswaar bijna onze grootste 
bancaire instelling ten gronde had gericht, maar momenteel via zijn rentenierscommissariaten geen deuk meer kan 
schieten in een pakje moeflonboter.  

Dat laatste is overigens door de VVD noch door het CDA herkend als vermarktbaar winstbestanddeel uit onze 
uitgemergelde natuur, maar wat niet is kan op dit terrein maar zo gebeuren. Dat de moeflon in ons land slechts in 
heel klein aantal voorkomt, doet bij het commercieel uitmelken van deze dieren niet ter zake. 

   

Afbeelding 17 a-c: Corsicaanse Schapen. Niet al te snel, makkelijk te schieten en goed verhandelbaar als 
shoarmavlees voor gelovige kapitalisten. Met leugen en bedrog leukte men op papier de Veluwse 
populatieomvang op en vond in Arnhem een confessionele handlanger bereid om met vrijstellingen te gaan 
strooien. 
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Het epicentrum van het neoliberale faunaliquidatie-segment bevindt zich in Nationaal Park de Hoge Veluwe: formeel 
een bezit van alle Nederlanders. In de raden van toezicht en advies zijn de top van de Nederlandse bancaire-, 
industriële-, zakelijke-, justitiële- en ambtelijke wereld vertegenwoordigt. Hiermee is het hobbyjachtlandschap - 
waarvan NPHV de ijzige hoogvlakte vormt - nergens in de geciviliseerde wereld zo sterk aanwezig als in het 
Hubertusslot, waar men kantoor houdt. 

Het gaat natuurlijk te ver om al die bestuurs- en adviesraadsleden van lustmoordneigingen te beschuldigen. Maar van 
de inner circle rondom directeur van Voorst tot Voorst en adviesraadsvoorzitter Fred (jawel dié) de Graaf is bekend, 
dat zij allen tot de prominenten van de KNJV behoren. Inderdaad: het criminele conglomeraat uit Amersfoort, 
waarvan men nog niet zal wensen dat de buurjongen van drie huizen achter daartoe zou behoren!  

Ten slotte werd nog maar amper een half jaar geleden de directeur van dat syndicaat door de geüniformeerde politie 
op stroperij betrapt, waarna men in de Keistad gehakt van die man gemaakt schijnt te hebben. Daar weet men in het 
Hubertusslot na de grote verbouwing vast wel een vermarktbare bestemming voor te vinden. 

 

 

Afbeelding 18 a/b: Met zoveel hoogopgeleiden in 
bestuur en bestuursraden is het wonderlijk dat iedereen 
de ronde cijfers van jonker Seger voor zoete peperkoek 
slikt. Zélfs de jaarlijkse reproductie, de som van talloze 
variabelen, lijkt al van tevoren vast te staan. Datzelfde 
kenmerkt sinds 10 jaar ook alle Faunabeheerplannen in 
ons land. Overigens spreken normale Nederlanders niet 
alleen van moeflons maar ook van herten, reeën en 
zwijnen! 

Dat er bij ons landelijke grofwildbeheer veel excrementen aan de knikker kleven, werd door ons in de voorgaande 
tien delen van deze serie uitgebreid in woord en beeld voor het voetlicht gehaald. Hoewel de reeënstand in grote 
delen des lands belachelijk minimaal is, bestaat er bij die soort echter nog steeds geen direct gevaar voor uitsterven. 
Wel is de leeftijdsopbouw van de reeënpopulatie alarmerend, omdat men uitsluitend fokt- excuus beheerd- op mals 
jong vlees.  

Gans anders is dat gesteld met de landelijke hazenpopulatie, die al jarenlang zucht, kreunt, knarst en kraakt onder de 
gesel van de almaar intensiever en onverdraagzamer wordende land- en tuinbouw. Sinds de eeuwwisseling is de 
omvang van het landelijke hazenbestand al met meer dan 60% verminderd en als er niet heel snel gestopt wordt met 
het uitbannen van onnatuurlijke sterfte dan maken we de dood van de laatste haas nog in dit decennium mee! 
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Afbeelding 19 a-c: Al in 2009 werd er 
in het toenmalige Agrarisch Dagblad 
de virtuele forumdiscussie “De haas 
heeft het moeilijk” gevoerd, over de 
oorzaken van de teruggang van de 
hazenstand en de mogelijkheden om 
deze te stoppen en ten goede te 
keren. Talloze bezorgde 
natuurbeschermers leverden 
inhoudelijke inbreng, maar de 
hazenjagende KNJV liet het volledig 
afweten! (nb. dit langlopende forum 
is nog altijd in te zien via 
www.boerderij.nl)    

 

Amper elf maanden eerder, namelijk op 8 december 2008, waren wij in de mistige en vrieskoude vroege ochtend 
langs de Zuiderkwelweg in de Wieringermeerpolder getuige van een afstotelijk hazenmassacre, dat werd aangericht 
door een veelkoppige horde barbaren onder aanvoering van de toen juist als bankdirecteur geroyeerde Rijkman 
Groenink.  

Met een twintigtal drijvers en minstens dertig geweren dreef men de hazen bijeen tussen de parallel lopende 
Hoekvaart en Lage Kwelvaart, waarbij dieren die in doodsangst te water sprongen aan de overkant werden 
opgewacht en doodgeknuppeld.  

Geen haas kreeg kans om aan deze lafhartige smeerlapperij te ontkomen. Binnen een kwartier sneuvelden voor onze 
ogen tientallen hazen. Maar Groenink is nooit tevreden en dus volgde er nog een drift. En daarna nog een! Nooit 
genoeg en altijd méér. Zoiets moet voor een psychopathisch dierenmisdadiger wel veel welbehagen scheppen.  

Het was dan ook een afzichtelijk schouwspel dat ons alleen maar heeft gesterkt in het voornemen, niet te versagen 
voordat kop en romp van het monster dat hobbyjacht heet door soortgelijke watergangen van elkaar gescheiden zijn. 
Het gaat ten slotte om het herstel van onze beschaving! 
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Afbeelding 20 a-c: Het was een koude, asgrauwe ochtend op 8 december 2008 bij Medemblik in de Wieringermeer. 
Toen de mist rond het middaguur optrok werd duidelijk wat Rijkman Groenink en zijn PC Hoofdstraat- en Zuidas 
horden hadden aangericht! 
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Naast de uitgebeende hazenstand gaat ook de fazant al sinds jaar en dag gebukt onder extreme overbejaging in het 
belang van het braadspit. En natuurlijk van iets wat libido-gemankeerde stumpers als “sport” beschouwen: het uit de 
lucht en naar de verdommenis knallen van levende medeschepselen.  

Aangezien er in ons land en elders in Europa van nature geen fazanten voorkomen, hebben hobbyjagers deze dieren 
al lang geleden vanuit oostelijk Azië geïmporteerd op dezelfde wijze waarop zij dat later deden met rode patrijzen, 
steenpatrijzen, Nijlganzen, Canadese ganzen, Carolina-eenden, Mandarijn-eenden, moeflons en recentelijk de 
muntjak.  

Maar er was één substantieel verschil: fazanten laten zich veel makkelijker dan alle andere genoemde diersoorten 
grootschalig in gevangenschap kweken en aarden in onze natuur ogenschijnlijk erg goed. Dat schijn bedriegt bleek 
echter al spoedig, want klimatologisch malheur en ecologische factoren zorgden er voor, dat er zonder kunstgrepen 
zelden sprake was van stabiele populaties. 

Daar wisten onze vindingrijke nimrods natuurlijk wel iets op en ziedaar: de bedrijfsmatige fazanterie aanschouwde 
het levenslicht. 

 

Afbeelding 21: Hoewel verboden volgens de Flora en fauna wet schoten vanaf 2005, dankzij het criminele 
mycelium van CDA en VVD, de fazanteriën als champignons uit een hoop paardenmest tevoorschijn. De dieren 
zouden voor de slacht worden gekweekt. Maar jagers betalen ruim het dubbele om ze uit te kunnen zetten en de 
fazantenjacht onder te verhuren!    
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4.2 Lucratieve windhandel met onze fauna 

Het draait bij dit soort jagersfratsen altijd om het platte eigenbelang van Wbe’s of afzonderlijke combinaties. Men 
koopt (met kwantumkorting) een koppel fazanten van enkele honderden en zet die in het jachtveld uit, waarna de 
jachtopziener/boa er met bijvoeren voor zorgt dat de dieren niet op drift raken.  

In de herfst verhuurt men de jacht ondershands voor honderden euro’s per dagdeel per geweer aan veldloze 
hobbyjagers. Te bewijzen valt zoiets vrijwel nooit, omdat de jachtrechthouder altijd ter plaatse is en alle papieren in 
orde zijn. Maar die uitgezette boskippen leveren de jachtgerechtigde op die manier wel een klein vermogen op. 
Iedere jachtdag opnieuw!   

Wij kennen velden waar zo tussen 15 oktober en oudejaarsdag wel tien of vijftien fazantendriften worden gehouden 
met dikwijls meer dan 10 ‘gastgeweren’. Door iedere volgende keer een andere deel van het jachtveld uit te drijven 
kan iedere klant voor duur geld tevreden gehouden worden!   

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 22 a-e: Het gaat bij de 
hobbyjacht vooral om de kick van het doden 
en daarna om het consumeren van 
zogenaamd natuurvlees. Omdat dit in ons 
land mudvol kan zitten met residuen van 
persistente bestrijdingsmiddelen, zou 
verkoop ervan via de detail- en groothandel 
aan strenge keurings- en toezichteisen 
gebonden moeten worden. 
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Het is bepaald niet het minste volk dat zich te buiten gaat aan wetovertreding door op grote schaal fazanten uit te 
zetten. Caspar, de in september 2012 overleden oudste zoon van de vroegere KVP-premier Jan de Quay, was bij leven 
WOORDVOERDER van de KNJV, kocht jaar na jaar een platte wagen vol kweekfazanten bij fazanterie Swinkels onder 
Elsendorp en zette die uit op het familiebezit Hiersenhof en in de eveneens in eigendom zijnde landerijen in de 
Broekkant en bij landgoed de Tongelaer. 

De families Brenninckmeijer en Pon zetten jaar na jaar tamme fazanten uit op landgoed De Utrecht en het is een 
bekend feit dat ook de van Puijenbroeckse fazanten in Gorp en Rovert opvallend tam zijn. Verder is ook het 
hoofdbestuur van de KNJV altijd een grootafnemer van fazanteriën geweest en zien wij er van af om hier een 
complete lijst van dergelijke misdrijven te geven. Want dat is de taak van de AID, het Groen Netwerk en de Nationale 
Politie! 

  

   

Afbeelding 23 a-e: Caspar de Quay, bij leven woordvoerder van de KNJV, onderhield tussen Beers- Gassel en Mill 
een jachtveld met wel 20 reeënkansels en de nodige voerplaatsen. Jaarlijks zette hij op grote schaal fazanten uit. 
Van de doden niets dan goeds, maar wat deugt er eigenlijk wél aan dat “Koninklijke” criminelengenootschap?   
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Wij koesteren goede herinneringen aan een ontmoeting met Caspar de Quay op een winterse dag in 2005 in de 
Broekkant, toen hij ons onderzoek verstoorde door achtduizend toendrarietganzen van een akker met op 
bietenresten ingezaaide wintertarwe te verjagen.  

Ondanks het feit dat wij hem in onze telescoop 120x vergroot konden aantonen, dat die dieren op de bevroren akker 
alleen maar oogstresten aten, bleef hij onvermurwbaar en vond de wensen van een pachter belangrijker dan het 
verzoek van een paar wetenschappers.  

Daarom hebben wij vanaf 2005 uit pure dankbaarheid zijn complete hebben en houden nauwlettend gevolgd en 
wisten zodoende al in oktober 2006 hoe daar de hazen liepen en waar de rondvliegende tamme fazanten zo 
plotseling vandaan kwamen. 

Eigenlijk precies zoals een royaal decennium eerder, toen langs de Noordermeerweg in de Noordoostpolder 
uitgezette fazanten ons naar de ganzenslachtplaats van de KNJV bij de Lemsterhoek leidden. Daar hadden we toen 
woordvoerder Caspar waarschijnlijk ook kunnen treffen. Aan de foute kant van een jachtgeweer!     

Dit alles heeft niets met toeval van doen, want wij zijn natuurlijk zelden zonder enig doel op een bepaald moment op 
zekere locatie aanwezig. Dat was destijds zo en dat is ook thans nog het geval. Hiervan kan ex-beheerder van Gelders 
Landschap en Kastelen G.Verwoerd getuigen, die zich beter een groot aantal malen had kunnen bedenken alvorens 
met leugen, list en bedrog via Een Vandaag het Nederlandse volk te gaan misleiden. 

  

Afbeelding 24 a/b:  Terwijl CDA , VVD en KNJV nachtdiensten draaiden om onze fauna als consumptieartikel  te 
gaan  vermarkten, verscheen Verwoerd op 5.12.2011 en 13.12.2012 in Een Vandaag met volkomen geënsceneerde 
leugenverhalen over grootschalige stroperij.                                                                          

Dit ontleende hij aan de toevallige nachtelijke aanhouding in juni 2011, toen surveillanten van het KLPD op de A50 
onder Veghel wegens ondeugdelijke verlichting een voertuig staande hielden en in de laadruimte een van de Veluwe 
afkomstig edelhert aantroffen. 

Wij waren rond dat tijdstip (i.c. december 2011) in contact met het management van C1000, dat van de Veluwse Fbe 
onbeperkt zwart- en roodwildbraad ter vermarkting aangeboden had gekregen. Hoewel die deal onmiddellijk te niet 
gedaan werd, gaf Verwoerd een jaar later er blijk van het spreekwoordelijke bord voor de kop te bezitten.  

Op 13 december 2012 verscheen hij namelijk opnieuw met leugen, list, bedrog, verdraaide feiten en lasterlijke 
beschuldigingen in het NOS programma Een Vandaag. Wij zijn  nog altijd de mening toegedaan, dat deze werknemer 
van een door de overheid met gemeenschapsgelden gesubsidieerde terreinbeherende instantie, justitieel vervolgd en 
bestraft moet worden. En uiteraard ook zijn werkgever, in wiens tijd en met wiens middelen deze tweevoudige daad 
van massale volksverlakkerij en mediamisbruik werd begaan.  

Intussen gaat de leegroof van de Veluwe nacht na nacht en in alle maanden van het jaar onverminderd voort. Niet 
door Brabantse kampbewoners of Veluwse werklozen echter, maar door hobbyisten van de Veluwse Wbe’s, die 
daartoe worden afgedekt door het leger Groene Boa’s dat onze justitiële veiligheidsbehoeder Opstelten hen daarvoor 
ter hand stelde. 

Op kosten van de Nederlandse samenleving! 
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Zij rausen nacht na nacht door bos en heide en gebruiken het zwaarste automatische wapentuig, dat zij onhoorbaar 
maken omdat Opstelten hen toestemming gaf om geluiddempers te gebruiken. Tegen hun nachtzichtkijkers, 
telescoopvizieren en semiautomaten zou zelfs een Mammoet machteloos geweest zijn.  

Daarom krijgt u van ons in deze 12-delige serie alle smeerlapperijen Kingsize en Full color!   

 

 

 

 

 

Afbeelding 25 a-e: Wij worden 
onwel van het land dat CDA en VVD 
van ONS NEDERLAND hebben 
gemaakt en willen dat deze 
moordsyndicaten op het hoogste 
staatsrechtelijke niveau ter 
verantwoording worden geroepen 
voor hun misdaden tegen het 
onvervreemdbare bezit van alle 
Nederlanders: ONZE NATUUR en 
FAUNA!   
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Maar bovenal: omdat ZIJ onze door eeuwenlange strijd en bezinning verworven civilisatie op meer dan barbaarse 
wijze te schande hebben gemaakt.      

Want zonder wapengeweld en met slechts een handvol winterwortels of maiskolven ziet onze natuur er ineens een 
stuk menselijker uit!         

 

Afbeelding 26: Zó 
kenden wij het Veluwse 
wild voordat Balkenende 
en Rutte van ons land 
een  vuige bestiale 
moordkuil maakten. CDA 
en VVD mogen hier niet 
ongestraft vanaf komen! 

 

 

 

 

                                    

Wegwezen jongens en meissies. Ze kommen d’r an!       
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“………en stellen vast, dat de Nederlandse wet- en regelgeving alsmede het Openbaar Bestuur en Gezag 

tot in alle geledingen volledig verkankerd zijn door hobbyjachtbelangen. Tot op het allerhoogste niveau! 

En gaan over tot de wanorde van de dag!”  

 

Wij vinden het uitermate bedenkelijk dat zulk volk in dit land dergelijke hoge functies kan bekleden. Men veegt het 
achterste af met de democratische grondbeginselen van onze maatschappij en kan zélfs niet met de tengels van het 
achterste van de majesteit af blijven!  
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5. En dan nóg wat………., 

 

 

 

Alle varkensachtigen – en dus ook wilde zwijnen - zijn uitermate zindelijke, sociale en buitengewoon intelligente 
dieren. Dat kan van tweebenige enkel- of dubbelloopszwijnen niet gezegd worden!     

 

 

 

 

 

 

 

Task force Jachtmisstanden/ de Faunarecherche, oktober 2014 

 


