	
  

Aan de leden van de Tweede Kamerfractie
van Groen Links
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

Geachte mevrouw/ mijnheer,
Bij de stemming over de motie Ouwehand / Thieme betreffende de door staatssecretaris Bleker
gewenste vergassing van honderdduizenden bij wet beschermde inheemse wilde ganzen, heeft u deze
motie unaniem gesteund. Wij willen u daarvoor namens de weerloze en volkomen onschuldige ganzen
heel hartelijk dank zeggen.
Terwijl deze staatssecretaris een beleid voorstaat dat zich op geen enkele wijze verhoudt met het door
zijn eigen CDA gepredikte en zelfs destijds bij decreet (door toenmalig minister president Balkenende)
verordonneerde Waarden en Normen prullarium, stellen wij vast dat Bleker wel erg eenzaam uit die
stemming tevoorschijn is getreden. Slechts de VVD-fractie en de tweekoppige SGP- synode blijken
achter deze volstrekt zinloze massamoord op onze inheemse fauna te staan, die het zorgwekkende
gebrek aan respect, fatsoen en beschaving van zowel de staatssecretaris als van zijn volgelingen ten
volle demonstreert.
Wij heten heden ten dage te leven in een Kenniseconomie, maar van alle Kennis welke er in de
voorbije honderd jaren zowel door wetenschappers van naam en faam als door plichtsgetrouwe
beëdigde ambtenaren is vergaard over met name de populatie-ecologie en de invloed van ganzen op
agrarische teelten, wordt noch door deze regering, noch door de voorgaande centrum- confessionele
coalities enige nota genomen. Juist door dat absurdistische doch volkomen planmatige negeren van
alle voorhandenzijnde kennis, kunde en praktische ervaring, hebben de huidige problemen kunnen
ontstaan!.
Wij gaan er van uit dat u op de hoogte bent van de voor het staatsrecht en de deugdzaamheid van
wetgeving verwerpelijke wijze waarop er in de jaren 2003 – 2010 een niet aflatende leugen en
lastercampagne tegen de natuur en de inheemse fauna werd gevoerd. Door volstrekt vooringenomen
en ecologisch analfabetische parlementariërs en ministers van confessionele huize. Wij noemen u
slechts de namen Schreijer Pierik, Ormel, Oplaat, Van den Brink, Veerman en Verburg en wij gaan er
van uit dat uzelf in staat bent om dan de rand bij de hoed te zoeken. Maar wij voorspellen u: mits u
zich laat bijstaan door ter zake kundige en onbevooroordeeld handelende deskundigen zult u niet
alleen versteld staan, maar stante pede mét ons alle vertrouwen in het centrale openbaar bestuur
verliezen! Want gelooft u ons alstublieft: er werd in die jaren een onbeschaamde coupe gepleegd,
waarvan Bleker momenteel aanstuurt op de ultieme verzilvering ervan: alle macht aan de hobbyjagers
en alle niet bedreigde diersoorten weer op het tableau van de gewapende natuuruitbuiter!
Om eerlijk te zijn kunnen wij ons maar heel moeilijk voorstellen dat uw partij, die zich altijd als
Groen en Links heeft geëtaleerd, nooit heeft bevroedt dat er zich al vanaf het begin van de eeuw een
walgelijke rechtse aanval op alle waarachtige waarden en normen van een moderne en geciviliseerde
samenleving heeft voltrokken.
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Mogen wij daarom uw geheugen even opfrissen en u vragen waar u ook alweer was toen CDA
minister Veerman in 2003 honderdduizenden hobbydiertjes uit de handen van kleuters, peuters,
pubers, huismoeders, minder validen, gehandicapten, langdurig zieken, bejaarden en zelfs van
kloosterzusters liet rukken? Om die lievelingsdiertjes van weerloze en kwetsbare medemensen
vervolgens door gevoelloze AID en RVV ambtenaren of door bij moskeeën en coffeeshops
geronselde allochtonen de dood in te laten spuiten? Wij geven u het antwoord: u was in geen velden
of wegen te bespeuren!
Dit kunnen wij bewijzen, omdat een onzer medewerkers destijds minutieus van dag tot dag het hele
verloop van die met voorbedachten rade door Veerman geplande en geredigeerde zogenaamde
epidemische uitbraak van Vogelgriep H7N7, heeft beschreven. En gepubliceerd!*1)
Dat was de generale repetitie voor een frontale aanval op onze inheemse fauna. Daartoe moesten eerst
hobbyjagers tot faunabeheerders worden opgewaardeerd en er voor zorgen, dat de populaties van de
wilde ganzen door het achterwege laten van iedere vorm van daadwerkelijk beheer letterlijk uit de
hand groeiden.
Toen die opzet slaagde zorgde Veerman ervoor dat hij zich in mei 2007 op de voorzitterzetel van
Natuurmonumenten kon nestelen en dwong een jaar later directeur de Graeff ertoe om met leugen,
laster en verdraaide feiten voor de Haarlemse voorzieningenrechter vrijstelling ingevolge de Flora en
faunawet te verkrijgen teneinde op grote schaal grauwe ganzen te vangen en te vergassen. Veerman
ging er van uit dat zijn opzet uit 2003 ook nu weer zou slagen, maar rekende buiten de waard. De
Texelse ganzenmoord op ruim 5000 weerloze dieren werd een fiasco. Wij brachten de ontluisterde en
deerniswekkende toestanden in de gaskamers van Texels Belang- voorzitter Werner Dros in beeld*2).
De goeddeels uitgeroeide ganzenpopulatie was binnen enkele weken weer aangevuld met vogels van
elders en de Texelse economie leed een miljoenenstrop omdat duizenden natuurliefhebbers uit
binnen en buitenland het eiland de rug toekeerden! Dat zal bij landelijke herhaling van dergelijke
barbarij in economische zin catastrofale omvang gaan aannemen. Die garantie durven wij de
staatssecretaris nu al te geven!
Ook in de provincie Utrecht werden in 2008 vele duizenden ganzen op een barbaarse en volkomen
nutteloze wijze vermoord. Want ook daar waren de gelederen alweer binnen een maand aangevuld.
Maar bij het CDA en de VVD blijkt men niet te leren van eerder gemaakte oerstomme en vermijdbare
fouten. Want er was door deskundige populatie-ecologen al vele malen voor gewaarschuwd. Maar ja:
het ging en gaat de zittende coalitie alleen maar om hobbyjacht belangen. Puur dictatoriaal egoïsme
van de jagende elite. Wij willen u graag vertellen aan welke zogenaamd “aanzienlijke” Nederlanders
men dan moet denken! En wij zijn er van overtuigd dat u daarvan niet blij zult worden. Dat gevoel
delen wij dan met u, maar zelfs na vele jaren kunnen wij u verzekeren: het wént nooit!
Bij de agrarische grondeigenaren gaat het alléén maar om geld! Zij zagen destijds hun onterechte en
ongelimiteerde subsidieregens opdrogen en zoeken al jarenlang – met hulp van LNV- naar slinkse
compensatie daarvoor. Dat kostte ons inmiddels onze mondiaal unieke weidevogelgemeenschap, de
kostelijke bloemrijke plantengemeenschappen en de weidse vergezichten over oude
cultuurlandschappen. Om niet te spreken van de miljarden guldens en euro’s die er in tientallen jaren
tijds aan vergooid werden, dankzij confessionele obstructies en sabotage’s! En nu stuurt men
schaamteloos aan op het inktzwart maken van al wat leeft. Zodat steeds méér diersoorten als
schadelijk gedoodverfd, op de vrijstellingslijst geplaatst en als bejaagbare tableauopsmuk te gelde
gemaakt kunnen worden!.
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Reeds bestaat er een levendige handel in “Schadebestrijding” en worden er daartoe op jachtsites, maar
ook prominent in het jagerslijfblad De Nederlandse Jager onverbloemd arrangementen op Grauwe
gans, Kolgans, Nijlgans, Canadese gans, Knobbelzwaan, Smient, Wilde Eend en Houtduif
aangeboden. Grondeigenaren verhogen de pachtprijs voor het jachtrecht naarmate er op hun
landerijen meer diersoorten beschoten mogen worden. En het CDA is dag en nacht in touw om zelfs
de jacht op Merel, Roodborstje, Vink of Koolmees weer toe te staan. Want het ELI- Faunafonds
bestaat het al jarenlang om aan fruittelers tienduizenden euro’s schadevergoeding per claim voor
zulke inherent nuttige zangvogels uit te keren. Allemaal op voorspraak van de Koninklijke
Nederlandse Jagers Vereniging! De enige criminele organisatie die zich (nog) ongestraft onder
een Koninklijke dekmantel mag verschuilen. Hoe lang nog?
Het zou feitelijk uw taak als parlementariër behoren te zijn om deze kennis aan óns over te dragen.
Maar wij houden ons niet met politiek, doch met een fatsoenlijke en respectvolle omgang met plant,
dier en mens bezig. En wij reiken u deze 100% waarheidsconforme kennis dan ook gaarne aan. Wél
adviseren wij u, om deze informatie met uw oppositiepartners en anderen te delen en als parlement
eindelijk de actie en het initiatief te nemen die logischerwijze voort hoort te vloeien uit uw
bestuurlijke verantwoordelijkheid. Want om maar een oer- Hollandse uitspraak te gebruiken:
enough is enough!
Met vriendelijke groet,

*1) zie Spotvogel: de Pestvogels van Veerman. ISBN 9051794355.

*2) Foto: Bij Wet beschermde Grauwe Ganzen en hun kuikens, zonder drinkwater of voer dagenlang
opgesloten in een loods, in afwachting van hun langzame en uitermate pijnlijke vergassingsdood.
Rozendijk Texel, juni 2008.
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