	
  

Directie Vogelbescherming
t.a.v. de heer Fred Wouters
Postbus 925
3700 AX Zeist

Geachte heer Wouters,
Enkele weken geleden heeft de Tweede Kamer in meerderheid de motie Ouwehand / Thieme gesteund
en daarmee weten te voorkomen, dat de moordlustige staatssecretaris Bleker al meteen zou kunnen
aanvangen met het doen vergassen van tienduizenden Grauwe Ganzen. Zoals u wellicht weet – of in
ieder geval zou behoren te weten- is dit feitelijk een spreekwoordelijke ‘wassen neus’, omdat het in
deze tijd van het jaar volstrekt onmogelijk is om deze ganzen grootschalig te bemachtigen, anders dan
door middel van de hightech semiautomatische jachtwapens, waarmee tegenwoordig iedere jager zich
natuurgenietend (volgens eigen zeggen) en moordend, rovend en plunderend (volgens onze
veelvuldige waarnemingen) door Gods vrije natuur placht te begeven. In ons vorig schrijven wezen
wij u er al op, dat de KNJV zich heeft uitgesproken tégen het massale afschot van honderdduizenden
inheemse en formeel bij wet beschermde wilde ganzen, waarvan zij zélf immers de hoofdoorzaak zijn
dat die populaties zulk een grote omvang hebben kunnen aannemen. Dat gaan wij u dus niet nogmaals
uitleggen.
Maar als Bleker zijn zin krijgt mijnheer Wouters, dan vallen er komende winter wel méér dan
honderdduizend Siberisch Kolganzen en onbekende aantallen Kleine Rietganzen, Taigarietganzen en
Toendrarietganzen ten prooi aan de tomeloze vernietigingsdrang van die Nederlandse hobbyjagers.
Ongecontroleerd en zonder dat de overheid hen een strobreed in de weg legt!
Ze zijn alweer enkele weken geleden teruggekeerd uit hun hoognoordelijke broedgebieden en zouden
in ons land een veilig en welkom onderkomen behoren te vinden. Maar het tegendeel is waar, want in
dit land heerst tegenwoordig de satanische antichrist, die alle vrij levende dieren als onnutte parasieten
beschouwt en al die dieren het liefst totaal zou willen uitroeien. Wanneer het aan Bleker lag dan zou
dat ook inderdaad gaan gebeuren!
Maar weet u wat er nu zo wrang is aan dit hele verhaal, mijnheer Wouters?
Terwijl de KNJV omstandig haar afkeer geuit heeft tegen het verzoek van de staatssecretaris om
gewapenderhand een massacre aan te richten onder onze Grauwe Ganzen, moedigt datzelfde
verwerpelijke moordsyndicaat het hobbymatig afschieten van zoveel mogelijk Siberische ganzen
openlijk aan. Want het verrijkt de jachtbuit en maakt de jachtvelden daardoor veel waardevoller dan
zij jarenlang waren. Dankzij de stringente beperkingen die de Flora en Faunawet hen oplegde!
En weet u wat zo mogelijk nog wranger is? Wij vertellen het u graag, want als advocaat van de wilde
vogels bent u hiervan vast en zeker niet op de hoogte.
Jagers pachten namelijk het jachtrecht van boeren. Dat doen zij tegen het tekenen van een
pachtcontract waarin niet alleen hun lusten, maar vooral ook hun verplichtingen beschreven staan. Zo
moeten jagers niet alleen zorg dragen voor een goede wildstand, maar ook het doen ontstaan van
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schade en overlast aan agrarische gewassen en teelten naar beste vermogen beperken of- beter nogvoorkomen. Omdat in agrarisch Nederland zelfs de maan niet meer voor niets op gaat, mogen de
jagers voor die contractuele verplichtingen zich niet alleen uitleven op alle bejaagbare en/of
vrijgestelde diersoorten, maar moeten zij daarvoor ook veel pecunia’s neertellen. En weet u wat er nu
zo grappig aan dit hele verhaal is? Door de gestage uitbreiding van het aantal bejaagbare diersoorten
is de waarde van de jachtvelden (lees: het bedrag dat de verpachter per hectare toucheert) in veel
gevallen wel verdrievoudigd!
Kassa.
Voor de boer!
Omdat veruit de meeste jagers wel graag schieten maar een hartgrondige afkeer hebben aan geld
uitgeven, bedachten ze al heel lang geleden het monstrum van invitatiejacht. Hierbij komen vreemde
gastjagers tegen royale betaling huis houden in de wildstand van het gepachte veld.
Gelukkig heeft de Flora- en faunawet daaraan een einde gemaakt!
Hééft?
Hád!
Want dankzij de geslaagde coupe die jagende CDA- en LPF- parlementariërs destijds uitvoerden en
het analoog opleuken van hobbyjagers tot faunabeheerders, is het walgelijke fenomeen gastjager
momenteel weer springlevend.
Ons advies: schiet het zo snel mogelijk juridisch af!
Op talloze jachtsites en ook in het clanperiodiek De Nederlandse Jager zijn volop links en adressen te
vinden waarin onverbloemd tegen fikse betaling ‘schadebestrijding’ wordt aangeboden. Zogenaamde
schadebestrijding door middel van afschot van zwanen, zeker zes soorten ganzen, wilde eenden,
houtduiven, kraaiachtigen en ga zo maar door. En bij zoogdieren is het al niet anders!
Rekent u even met ons mee? Een boer/grondeigenaar verpacht dus zijn land aan een jachtcombinatie
en wordt daarvoor royaal betaald. Vervolgens exploiteren de jagers het veld door er betalende
gastjagers zogenaamde schadebestrijding te laten uitvoeren. De voorspelbaar optredende
landbouwschade wordt vervolgens door het ELI- Faunafonds in klinkende belastingpenningen aan
de agrarische ondernemer uitbetaald! Dit is geen idee-fixe onzerzijds, maar een keiharde realiteit
vanaf de Waddeneilanden tot aan onze diepe zuidgrens en vanaf de zeereep bij Zandvoort of
Cadzand tot aan Elter- en Vaalserberg!
Wij zijn geen juristen mijnheer Wouters, maar wij voelen wel aan ons water dat dit absoluut geen
zuivere koffie is.
Sterker nog: het lijkt ons een keiharde mogelijkheid om zowel de invitatiejacht (opnieuw) als het zich
onterecht toe-eigenen van gemeenschapsmiddelen de nek om te draaien.
En uiteraard het verderfelijke Faunafonds, dat allang had moeten worden bijgezet in de catacomben
van het vroegere LNV. Want dat instituut houdt juist alle misstanden rond faunaschade en
compensaties overeind en is zodoende een regelrecht verlengstuk van de hobbyjacht. En van de
volstrekt waanzinnige landbouwsubsidiepot!
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Zoals u weet is er een zogenaamde Wet Natuur op komst, waarin Bleker van plan is om de beschermde
status van alle niet bedreigde diersoorten op te heffen. Wij vragen ons ernstig af of Vogelbescherming
zich wel realiseert wat dat gaat betekenen voor onze complete inheemse fauna. Dankzij het gekuip en
gekonkel van jagers en boeren is het al zo vér gekomen, dat zelfs onze inherent nuttige zangvogels
zoals lijsters, mezen en vinken als schadelijk gedoodverfd worden. Het Faunafonds keert jaarlijks
almaar hogere bedragen uit aan klagende fruitkwekers. Omdat die diertjes het fruit zouden
beschadigen. Ooit weleens een fruitgaard bekeken na een storm met rukwinden en hagelbuien? Dit is
wat ons betreft de druppel die de confessionele gifschaal doet overvloeien. Straks wordt men
verbaliseert wegens het middels voedertafels, strooizaad, pindasnoeren en vetbollen moedwillig in
leven houden van schadelijk gedierte!
Daarom mijnheer Wouters: doe eindelijk eens iets. Voordat Bleker genadeloos en zonder een grein aan
respect afrekent met alles wat het leven voor miljoenen mensen waard maakt om te leven.
Onze natuur!
En onze fauna!
Treedt in overleg met uw G7, maak een wetenschappelijk snoeihard doortimmert actieplan. En trek
ten strijde tegen de ontketende barbaren van het CDA en de VVD.
Nu kan het nog.
Straks kan het te laat zijn!

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van stichting Ganzenbescherming Nederland

N.N.Chögyal Trizin Hof
Voorzitter
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