
                De faunarecherche                     

 

               échte mannen 

      

     Doen het met karakter 



Zojuist bereikt ons het bericht dat in de leeftijd van 89 jaar 

Sir Roger Moore is overleden.  

Vanaf onze jonge jaren was Moore een regelmatige gast in 

onze huiskamer: eerst als Ivanhoe, daarna als Simon 

Templar ofwel the Saint, later als geheim agent 007 James 

Bond en daar omheen en tussendoor in talloze speelfilms, soms 

rond pakkende gebeurtenissen.  

Zijn open mind en optimistische natuur maakten van Moore 

een antiheld, die zélfs in de meest uitzichtloze situaties “a 

touch of British nonchalance” wist ten toon te spreiden, 

zonder dat dit afbreuk deed aan de spanningsvelden waarin 

het event zich afspeelde.  

Hoewel hij meestal gewapende rollen vertolkte verafschuwde 

hij geweld en was dan ook een verklaard tegenstander van 

wat klein geschapen en vroeg impotente wrakken “sport” 

durven noemen: Het aan barrels schieten of vreselijk 

verwonden van weerloze dieren!  

Wij zullen hem missen maar beloven 

plechtig, niet te zullen rusten voordat het 

laatste jager op tableau zal zijn gebracht!  
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1. Mannenwerk? 

Het is een publiek geheim, dat het voor de lege lol schieten 

op weerloze dieren in de vrije natuur in belangrijke en vaak 

zelfs in overwegende mate voortkomt uit ernstige 

minderwaardigheidscomplexen die van diverse aard kunnen 

zijn, maar die dikwijls herleid worden naar een nauwelijks 

ontwikkelde mannelijkheid en een afwezigheid van iets wat 

als een gezond libido beschouwd zou kunnen worden. 

Wij maakten zélf in ruim een halve eeuw zowel in onze 

privésfeer, in de ambtelijk-maatschappelijke omgeving 

als in het vrije veld een veelheid aan dergelijke wrakken 

mee, die soms bij wijze van spreken via het honden- of 

kattenluik de eigen woning in en uit slopen om te 

voorkomen dat huisgenoten (meestal echtgenote en dochters) de 

verachting over hún hobby kenbaar zouden maken.  

De jachtbuit waar het allemaal om draaide werd dan in schuur of 

bijkeuken opgehangen of in een vrieskist gedeponeerd, want het 

villen, plukken, ontleden, spoelen, bakken en braden liet men aan het 

vrouwvolk over, die zich hierdoor feitelijk medeplichtig maakten. 

In dergelijke huiskamers wordt dikwijls (en dat weten wij uit ervaring) de 

spot gedreven met zulke gegemzenpluimde knickerbockerhelden die 

er dan wat besmuikt bij zitten en niet anders weten te poneren dan dat 

ZIJ toch maar even voor dat heerlijke wildbraad hebben gezorgd.  

Dáárom werd er in zulk een huiskamer bij de Mokerhei door de 

moeder en drie dochters steevast het schone lied “vanmorgen vloog ze 

nog” van Robert Long aangeheven als er weer een fazant, houtsnip, 

gans, eend of watersnip was geofferd aan vaders moordlust. 

Dat hielp écht, want hij is niet oud geworden!  



Niet heel erg ver van de Mokerhei ligt Darthuizen 

langs de Utrechtse Heuvelrug waar ook zulk een 

gewapende wandelaar huisde, die niet alleen vrouw en 

dochters de keel uithing, maar ook niet met zijn 

tengels van ándere dames af kon blijven. 

Dit echter uitsluitend wanneer hij zwaar had ingenomen en ook zijn 

conversatie daardoor verre van innemend was.  

Bij zo’n gelegenheid werd hij door een 

belaagde vrouwelijke collega zó stevig 

in het groen uitgeslagen kruis getast, dat 

hij zich daarna maandenlang in 

foetushouding heeft voortbewogen.  

Maar amper weer hersteld flikte hij het 

andermaal en prikte onverhoeds met de 

venijnige punt van zijn KNJV speldje in 

het zitvlak van de directiesecretaresse. 

Het zwakke geslacht heeft hem toen collectief zó duchtig de 

oren gewassen, de ogen geblauwd en de lippen gestijfd, dat hij 

jarenlang met wijde bogen om alle dames in het Langbroeker – 

en Heuvelruggebied heen is gelopen.  

Tót het moment waarop een wandelaar zijn corpus levenloos op een 

bospad vlak bij zijn woning aantrof, met een gapend gat in de schedel. 

Want hagelkorrels die door de mond- en keelholte worden ingebracht, 

zoeken en vinden nu eenmaal een uitweg via het achterhoofd. 

Dit bleek een prima mogelijkheid te zijn voor een haasvanger (= lafaard) 

om toch nog als ultiem wapenfeit een rund op tableau te brengen.  

Dát zouden meér jagers moeten doen!  

 



 

2. Heldenmoed 

Op een winterse dag in het jaar 1956 maakte Spotvogel als tienjarig 

ventje voor het eerst kennis met de onverschrokken heldenmoed van 

hobbyjagers.  

Hij werd toen namelijk geïnviteerd als drijver door een 

schoolkameraadje wiens familie een betonfabriek uitbaatte langs de 

Kromme Rijn in zijn woonplaats Wijk bij Duurstede. 

De zuidwestelijke punt van 

het jachtrevier bevond zich 

pal tegenover het 

betonbedrijf, dat zich op de 

kaart situeerde ter hoogte 

van pl.80 aan de linkerzijde 

van de Kromme Rijn bij de 

uitwatering van het Wijkse 

singel en was dus in een 

paar minuten tijds te voet te 

bereiken.  

 

Heel aansprekend is het dat deze kennismaking met 

de hobbyjacht en het jager dus plaatsvond in Het 

Leuterveld, want in de daaropvolgende dikke halve 

eeuw zou blijken, dat de jagerswereld nagenoeg 

uitsluitend bestaat uit als man mislukte en totaal 

afgeschreven leuterlamlullen, die bovendien dikwijls 

een vochtabsorberende groene INCO-luier dragen en 

zich niet zelden op of als krukken voortbewegen.  



Er stond een ijskoude winter voor de deur 

waarin de Rijn en Lek geheel zouden 

dichtvriezen en op grote hoogte trokken de hele 

dag riet- en kolganzen in V-formaties over, 

waarop door vader en zoon van den Mispel totaal zinloze schoten 

werden afgevuurd, omdat een schot hagel maar 40 meter trefzeker 

draagt en de trek zich afpeelde op hoogten van vele honderden meters. 

Maar ook lager of letterlijk voor de voet opvliegende vogels zoals 

wilde eenden, fazanten en patrijzen werden op de korrel genomen, 

echter evenmin met succes, want betongieten en verhandelen is heel 

iets anders dan nauwkeurig richten en schieten. 

 

 

 

 

Dat ondervond Spotvogel toen opa van den Mispel op een 

wegrennende haas aanlegde, meedraaide en de trekker overhaalde op 

minder dan een halve meter boven zijn hoofd, zodat hij nog dagenlang 

met fluitoren heeft rondgelopen.  

Kortom: klootzakkenwerk!  

Op zeker moment werd een drijver een haas gewaar die zich drukte in 

de hoge vegetatie tussen een perceelscheiding en waarop hij opa van 

den M. attendeerde.  

Die pakte het doorgeladen en ongebroken geweer bij de loop en 

probeerde het dier met de kolf dood te meppen wat echter maar half 

gelukte, waarna er échte knuppels aan te pas kwamen. 

Dit alles was ruimschoots voldoende voor een levenslange walging 

tegen jacht en jagers!  



3.Armlastige Sloddervossen  

Ergens in de jaren ’70 ontmoetten wij in de Ooijpolder bij 

Kekerdom jachtopziener Joop Tank, wiens rechterarm en -

hand zó hermetisch waren ingezwachteld dat Spotvogel 

bezorgd vroeg:“Goh Joop, laat je hem mummificeren?”  

Want medeleven heeft ons altijd gesierd! 

Het bleek dat Tank kort tevoren en terugkerend van een ronde per 

fiets, bij de inrit naar zijn huis te Leuth de postbode trof en met een 

armgebaar de brieven of het drukwerk wilde aannemen, waarbij het 

doorgeladen en ongezekerde geweer van de schouder gleed. 

In een reflex poogde hij het wapen te pakken en daardoor bevonden 

hand en onderarm zich exact boven de loop toen het schot af ging. 

Wát zal die arme Joop zich ineens ziek gevoeld hebben 

en jeetje: wat een zweetzooi moet dat niet geweest zijn op 

die inrit. Het kan niet anders of ook die postbode moet 

onder de zweetspetters hebben gezeten! 

Joop heeft vervolgens nog tot 29 juni 2013 met die 

prothese moeten leven en mag van geluk spreken dat 

zijn hooggeleerde maar erbarmelijk onontwikkelde 

broodheren hem niet in de Rendac ton hebben 

gepropt, waarin zij vossen, dassen, marters, bunzings, 

bevers en ander ongewenst ongedierte afvoerden.  

Zoals Tank zijn er talloze nimrods die door eigen toedoen geheel of 

gedeeltelijk onthand raakten en met grote regelmaat komen wij tijdens 

ons werk dan ook zulke of soortgelijke jachtinvaliden tegen.          



De kroon daarbij spant bankier en ABN-AMRO sloper Rijkman 

Groenink, die ook alweer bijna dertig jaar mank gaat aan het Joop 

Tank syndroom, waardoor hij zich als geboren rechtshandige al bijna 

een half mensenleven lang als linkshandig moet manifesteren. 

Die stommiteit beging hij in oktober 1987 

tijdens een mislukte eendenjacht bij het 

Sluitgat in de Wieringermeer, waarover hij 

tot op de huidige dag een doorzichtig 

leugenverhaal ophangt als zou hij zijn 

geweer eerst ontladen hebben waarna er toch 

weer eenden invielen en besloten werd het 

nogmaals te proberen. 

Ook die herhaalde poging liep op niets uit en toen hij het geladen en 

niet vergrendelde (“gebroken”) geweer tegen zijn Landrover zette, zou 

het wapen door de hond zijn omgestoten en afgegaan. 

Godsonmogelijk, want dan zou het schot hagel nooit van onderaf in 

zijn hand en onderarm beland zijn. En dat zéker geen tweede maal, 

zoals dankzij de horizontale terugslag wél gebeurd is.  

Feit is dus, dat de niet gezekerde dubbelloops 

van zijn schouder gleed, afging, door de 

terugslag opveerde en nogmaals af is gegaan.  

Wij volgen Groenink al een halve eeuw en 

weten dat hij razend wordt als de jacht tegenzit 

en dat hij dan zijn woede koelt op alles wat hem 

voor de voeten staat, zit of loopt.  

Hij is een megavervuiler die overal zijn plastic zooi achterlaat en die 

op 8 december 2008 een hazenmassacre 

aanrichtte amper 13 km vanaf het Sluitgat. 

Wij kunnen boekdelen over hem vullen!  



4. Blauw Zweet 

Koningshuizen in het algemeen en het onze in het bijzonder hebben 

zelden uitgeblonken in verlichting, afgezien dan van de pompeuze 

kroonluchters in hun paleizen en het gebruik van antieke tot 

geavanceerde schijnwerpers bij de nachtelijke jacht op grofwild.  

Daarbij schreef Hendrik von Mecklenburg 

Schwerin geschiedenis door zwijnen en herten 

vanuit zijn moerassige Pruisische jachtvelden 

naar onze gortdroge Veluwe te verslepen, terwijl 

Bernard von Lippe Biesterfeld zich in binnen- en 

buitenland te buiten ging aan al wat er vóór zijn 

enkel- en dubbelloops spuit te krijgen was. 

En dit in de meest letterlijke zin des woords!  

Toen hij in Kroondomein De Horsten werd gefilmd terwijl hij vanaf 

een driepootszitje op tamme fazanten 

knalde die opgedreven werden en lopend 

een bospad over staken, reageerde hij op tv 

met de ongehoorde idiotie, dat hij op 

vossen zou blijven schieten omdat die 

gewonde dieren levend zouden aanvreten, 

op buffels omdat die er toch genoeg zijn en 

alléén nog op hóóg vliegende vogels.  

En zoiets noemde zich president van het World Wildlife Fund! 

Helaas heeft deze Duitse prins zijn dochter er toe aangezet om ook de 

nobele prins Claus achter de kolf van een jachtgeweer te krijgen. 



Dat kostte de allerlaatste Veluwse korhaan (op de Asselsche 

Heide) het leven maar die soort zou tóch verdwenen zijn 

omdat met één haan en drie hennen geen vitale populatie 

meer op te bouwen was. 

Helaas echter misvormde Bernard ook zijn kleinzoon, door hem te 

leren hoe in de noordelijke uithoek van 

Kroondomein Het Loo, namelijk in de 

Spookkuil bij Gortel, het wild gemakkelijk door 

slechts één jager en zónder drijvers klem te 

zetten was op amper 100 bunder tussen de 

rasters van de Gortelse Berg/ Het Greveld en 

het Vierhouter (Duivels) bos, resp. in eigendom 

van Gelders Landschap en Staatsbosbeheer.  

Nadat wij op die plaats in 2007 en 2008 minstens 7 tomen verweesde 

biggen aantroffen waarvan de bagges waren afgeschoten en daar al in 

mei 2006 een gat in het Spookkuilraster hadden gevonden, duurde het 

tot oktober 2012 alvorens er aan de periferie van de Gortelse Berg en 

met zicht op het defect gemaakte raster, een ondergrondse jachthut 

met Koninklijke façade kon worden getraceerd.  

  

      

 

 

 

 

 

 



Omdat toen de troonwisseling aanstaande was en de Spookkuilhut al 

lange tijd niet gebruikt leek te zijn, verplaatsten wij onze aandacht 

naar het meest zuidelijke gedeelte van Kroondomein Het Loo en 

troffen daar in de noordwestelijke uithoek van de Asselsche Heide bij 

de Brouwerij / het Heidensgat zeer recente sporen van weinig 

vorstelijke activiteit aan, zijnde: een afgeschoten bagge met big en een 

verweesd rondlopende big, terwijl circa 1500 meter oostelijker onder 

verspreid opgestelde camouflagenetten een statief, een telelens en een 

roze driepootkruk werden aangetroffen. 

Aangezien wij ons daar niet reglementair bevonden, werd er van 

afgezien om de gps-locatie van deze goederen aan te melden.  

Wij zijn ten slotte niet ons konings hoeder!  

Wél reglementair was onze aanwezigheid als drijver 

bij een Hofjacht nabij het Aardhuis in de herfst van 

1965, waaraan elders in onze dossiers al meermalen 

werd gerefereerd maar die exemplarisch is voor het 

hoge subversiviteitsgehalte van zowel de Hofjacht in 

het bijzonder als van de jacht in het algemeen. 

Letselschade zowel als letaal malheur worden namelijk consequent 

buiten beeld gehouden en liefst eeuwig verzwegen.  



Het ongeluk voltrok zich toen opperhoutvester E. 

Reinders aanlegde op een keiler, die vanuit de dichte 

begroeiing van Adelaarsvarens plotseling in beeld 

kwam, en daarbij met de duim van zijn linkerhand 
(door een ongezekerd afglij-incident was ook Reinders in het bezit van 

een invalide rechterhand en onderarm) bleef haken achter een 

lus van zijn loden houtjes-touwtjes jas. 

Het ongerichte schot uit de keilerbuks ging af en trof 

de jachtopziener Dirk Pluim een honderdtal meters 

verderop, precies in het voorhoofd.  

Nog voordat de stuiptrekkingen van het dode 

lichaam geëindigd waren verscheen prins Bernard 

ten tonele en sommeerde alle aanwezigen te vergeten 

wat men gezien had en geen woord daarover tot 

buiten de Koninklijke rasters te laten klinken.  

En aldus zou jarenlang gestand blijven!  

Vanuit het Aardhuis werd vervolgens geregeld dat het lijk discreet en 

onopvallend werd afgevoerd, zoals dat al wel vaker gebeurd zal zijn. 

Want gesprekken met jachtopzieners in en rondom Kroondomeinen 

van Schiermonnikoog tot Buren en van Rentambt Hulst tot de 

Kroondomeinen Brabantse Biesbosch en de Horsten lieten 

doorschemeren, dat baronnen, markiezen, jonkheren, houtvesters, 

stalmeesters en kamerheren niet bepaald de zuiverste schutters zijn, 

zodat er weleens wat mis gaat.  

Dat was ons bekend, omdat wij er begin jaren ’70 getuige van waren 

hoe op een steenworp van de molen De Prins van Oranje aan de Korne 

bij Buren(Gld) tijdens een drijfjacht, een bejaarde baron uit evenwicht 

raakte bij het passeren van een afrastering waarbij het niet gezekerde 

geweer af ging en een naderende drijver vol in de borst trof.  

Einde oefening!  



Omdat driemaal scheepsrecht is waren wij ook present toen in het 

Kroondomein Biesbosch, eveneens tijdens een drijfjacht, een mee 

jagende artsenschoonzoon redelijk vol in het aangezicht werd 

getroffen door een schot hagel dat eigenlijk bestemd was voor een 

kerstkonijn. 

Aangezien bij niet-jagers in het hoofd een aantal cruciale organen 

tamelijk sterk geclusterd zijn was het een wonder dat de man slechts 

zweette als een in de arena gevelde stier en ons vertelde dat hij zich 

ineens doodziek voelde. Dit duidde inderdaad op geestelijke ledigheid.  

Met zijn bloeddoorlopen ogen, bloedende voorhoofd, -wangen, -neus, 

-lippen, -kin en -oorlellen konden wij hem er als eersten op attenderen 

dat hij er niet knapper op was geworden.  

Althans, daar gingen we van uit. 

Zijn vraag of wij hem naar een medische hulppost 

in Dordrecht (via het veer bij Kop van het Land), 

Gorkum of Breda konden brengen namen we niet 

eens in overweging met zoveel sjieke AA-boliden 

op de parking.                                                                  De pont? Dáár gaat ie!  

Bovendien: met al die liters jagerszweet vreesden we voor de 

bekleding van ons eigen terreinvoertuig en zijn aanbod om dan met 

zíjn auto te rijden was te pervers voor woorden. 

Want zélfs onze kist of urn mag t.z.t. absoluut niet in een BMW 

worden vervoerd!  

               

 

 

 



5. Misbaksels  

Terwijl ons land steeds overbevolkter wordt en de behoefte aan rust, 

ruimte en natuur almaar toeneemt, leven we in een tijdgewricht waarin 

neoliberalen en confessionelen er in slaagden om onze natuur en al 

wat daarin leeft tot nutteloze en peperdure kostenpost en zelfs als 

plaag te etiketteren.  

In het verlengde daarvan lijken er almaar meer tweebenige monsters te 

ontstaan die hun gebrek aan intellect, beschaving en wellevendheid 

demonstreren door als ontketende Satans tekeer te gaan tegen letterlijk 

al wat leeft. 

En onze overheid moedigt dat aan!  

Daarom is het mooi dat heden - woensdag 24 mei 2017 – de formatie 

in het slop raakte en daar hopelijk enige tijd zal blijven vastzitten. 

Dit biedt ons de ruimte om te memoreren, dat de elders al veel te 

uitgebreid besproken gewapende “dierenliefhebbers” met namen als 

J.Craandijk, Teun Jurgens en Arnold van der Wal gelukkig in ons 

tijdgewricht geen spraakmakende opvolgers hebben weten te 

verwekken, wat ook moeilijk zou zijn geweest bij deze vroeg impotent 

geworden stakkers.  

Teun liet ons wél zijn jagende zoon Frans na, die 

bij de Heerlijkheid Horssen met twee terreinauto’s 

onze Spotvogel meende klem te kunnen zetten en 

toen dat mislukte met kluiten klei begon te gooien. 

Ook dat lukte niet, maar Spotvogel 

gooide wél raak. Uiteraard!  



Het is een wat trieste nalatenschap van Teun: een 

imbeciele zoon en een knullig bordje langs een 

modderig pad op een afgesloten landgoed. 

Een vierde Amator blijft ons en de civilisatie dus bespaard.  

Arnold liet ons ook een zoon na, Kees, die het tot jachtopziener en 

zelfs boswachter schopte maar het eveneens vertikt om zich Cartouche 

de volgende te noemen. 

Zó lopen al die bloeddooraderde wegen dus uiteindelijk dood!  

 Blijft dan alleen nog die ene zoon van Poortvliet over: Tok! 

Deze gereformeerde telg jaagt op kraaien en noemt dat sport.  

De naam doet vermoeden dat Rien deze 

spruit verwekte in het kippenhok van 

die vriendelijke dame uit Staphorst, die 

hem liet zien wat er allemaal onder haar 

klederdracht verborgen ging. 

Voor hen die niet zo literair onderlegd 

zijn, het gaat hierover:       

Hobbyjager, gelegenheidslakei, 

praatjesmaker, tekenschilder en 

blaaskaak Rien Poortvliet kreeg 

tegen betaling in natura een 

Rouveense dame uit haar 

klederdracht en beeldde dat stap 

voor stap af in zijn boek “Te hooi 

en te gras”, dat in het midden 

van de jaren ’70 veel stof deed 

opwaaien in de toch al naar 

ranzige directoires geurende 

Bible Belt, waar zélfs het tonen van een teen of enkel al zondig is.  



Jarenlang hield onze forensische afdeling steekproefsgewijze 

soortgelijke prikacties van Ameland tot Zoutelande en van Bourtange 

tot IJzendijke in verband met viraal onderzoek naar de verspreiding 

van Vogelgriepbroedhaarden en de conclusie luidt: nérgens zijn dames 

zo makkelijk uit de kleren te krijgen als in de Bible Belt.  

Maar wij zijn dan ook geen jagers! 

Intussen lijkt zoon Tok zich mediterend 

voor te bereiden op het naar de Gallemiezen 

knallen van kraaien, kauwen, roeken en 

indien voorradig raven, eksters en gaaien, 

want dat is allemaal schadelijke rotzooi, die 

de Heere van Tok en zijn clan (inderdaad, 

dié) niet geschapen zou hoeven te hebben.  

Thank God for Je zus but blame Him for those bloody crows!  

En bevrijdt ons van de Poortvliet Tokkies,  

Amen!  



6. Enge typen 

Mede of wellicht zelfs vooral dankzij de totaal ontspoorde hobbyjacht 

is ons platteland, ( altijd al een uitdragerij van wereldvreemde tweebenige 

natuurverschijnselen), in de afgelopen halve eeuw verworden tot een 

buitenstation van de, dankzij VVD en CDA massaal gesloten, 

inrichtingen voor hersengemankeerde rompen op benen met de meest 

uiteenlopende afwijkingen.  

Die creaturen, zoals hier Zweitse L. van voorheen de KNJV, komt 

men tegenwoordig dus gewoon onbegeleid in het wild tegen.  

Toevallig passeerde ons team op vrijdag 19 mei het dorp Hurdegaryp 

en vertelde Spotvogel dat hij daar in juni 1977 op de Ottemawei van 

achteren werd aangereden door een aftandse pooierbak, waarvan de 

chauffeur hem het nakijken gaf. 



Maar niet voor lang, want een kilometer verderop 

was de weg versperd wegens werkzaamheden en 

riepen de arbeiders van Koop Tjuchem in koor 

“pas op, gefaarluk follek!” toen Spotvogel 

uitstapte en verhaal ging halen bij de chauffeur. 

In die auto zaten twee zeer onguur uitziende typen en op de 

achterbank lagen in ieder geval bebloede uitbeenmessen en een 

vuurbuks, maar de chauffeur keek hem met loodgrijze ogen aan, gaf 

meteen gas en scheurde door de berm langs de open gegraven 

weghelft in de richting Roodkerk. 

Spotvogel zette echter niet de achtervolging 

in maar reed naar het politiebureau te 

Damwoude, waar hij aangifte deed aan de 

hand van het kenteken en ook een heldere 

beschrijving kon geven van de twee 

inzittenden. 

Meteen werden de surveillancewagens 

opgeroepen en al binnen een half uur betrad 

zekere Jelle K. uit Broeksterwoude met enig handgemeen het bureau 

en riep zodra hij Spotvogel zag: “dou fuile verrekkeling!” 

Alsof het de schuld van de aangesprokene was dat hij van achteren 

was aangereden door een dronkenlap, die bovendien doorreed na de 

aanrijding in een auto vol bewijsmateriaal van clandestien slachten.  

Ná deze korte Fryske volzin ontstond er een enorme matpartij, waarna 

de wachtcommandant mevrouw K. belde met de mededeling, dat haar 

wederhelft voorlopig bleef logeren. 

Zó snel kon dat gaan voordat de VVD moedwillig de slagkracht en 

efficiency van onze politie verkrachtte. 

Maar dit terzijde!  



Omdat er in Friesland veel meer zwarte schapen 

rondlopen is het wel aardig om hier te memoreren, 

dat ook de al eerder getoonde oud-secretaris van de 

Amersfoortse Jagersvereniging met het losgeschoten 

kroontje, ook zijn sporen in vuig-, smerig- en gewoon 

onoorbaar gedrag ruimschoots verdiende. 

Zweitse Lulof mepte namelijk in 1992 met de kolf 

van zijn geweer hazen dood die tijdens een drijfjacht 

van het hoofdbestuur van de toenmalige KNJV uit 

doodsangst in de Ruttense Tocht waren gesprongen.  

Ook was hij medeschuldig aan de verminking van honderden riet-, 

kol- en brandganzen in het jachtrevier van de KNJV bij de 

Lemsterhoek in dezelfde Noordoostpolder waar ook de Ruttense 

Tocht ligt. 

Dat deed hij niet in zijn eentje, want het 

hele hoofdbestuur van die subversieve 

horde wetsovertreders gaat zich tot op de 

huidige dag te buiten aan de ergste 

smeerlapperijen tegen onze inheemse 

fauna: niet één bestuurslid uitgezonderd en 

zéker niet nep-ecoloog Sybenga!  

Wie herinnert zich niet de schandvertoning toen in 

februari 2012 KNJV-directeur Douwe Boersma door 

de politie van Zuidwest-Friesland op heterdaad werd 

betrapt bij handelingen die gelijk staan aan stroperij? 

Dit zal er in belangrijke mate aan hebben bijgedragen 

dat de jarenlange roep op verwijdering van het 

Koninklijke aureool uit de naam van deze criminele 

horde dierenbeulen eindelijk haar beslag kreeg. 



 7. Vitaliteit, Incontinentie en Jacht 

Hoewel men daar doorgaans niet direct bij stil staat, is er 

een lineair verband aangetoond tussen zogenaamde 

jachtdrift en verminderende vitaliteit bij vooral mannen 

van zekere leeftijd en maatschappelijke positie. 

 Het is namelijk een vaststaand feit, dat hoge percentages 

mannen van middelbare leeftijd kampen met structurele 

erectieproblemen, terwijl een groot aantal van hen verschijnselen 

vertoont die duiden op vroeg intredende impotentie. 

U moet dan denken aan leeftijdsgrenzen die thans al bij dertigers 

kunnen aanvangen, want de degeneratie schrijdt ras voort!  

Omdat het ons grof gefileerde 

nimrod rug zal wezen hoe jagers 

hun levensdagen verdoen als zij 

zich niet onledig houden met het 

vermoorden van weerloze dieren 

en het verspreiden van leugenpraat 

over zogenaamde gewas– of 

andere schade, doen wij ook geen 

nader onderzoek naar het 

psychische effect van het 

inlegkruis of de INCO-luier op 

gedrag en stemmingswisselingen bij het jager.  

Tóch zijn wij er zéker van, dat dit tot citerende artikelen zou leiden!  



 

Het gros van de Nederlandse jagers gaat blijkens onze 

waarnemingen mank aan Luierneurose, die na enige tijd 

automatisch overgaat in INCO moeheid.  

Dit stadium is gemakkelijk herkenbaar, omdat zulke moeheid-

lijders zich voortbewegen alsof ze met vers beslagen tapdansschoenen 

op een magneetstrip lopen.  

En dit dus op rubberlaarzen! 

Let wel: van de circa 20.000 gewapende wandelaars die 

ons arme land rijk is, zal naar schatting zeker 92 % behept 

zijn met deze vocht afgevende vorm van aardappelmoeheid. Daarom 

kenmerken veel jachtgebieden zich door de karakteristieke penetrante 

aroma’s, zoals bijvoorbeeld bij de Pishoek, de Voordeldonkse 

Broekloop, het Achterwater en natuurlijk Kraantje Lek.  

Deze druppelaars vormen echter een gevaar voor 

zichzelf en de omgeving, omdat hun primaire 

gedachten zich altijd bij het persoonsgebonden geel-

bruine inlegvel bevinden.  

Hier ziet u bijvoorbeeld zo’n 

stuntelaar een doorgeladen en 

niet gezekerde dubbelloops wegmoffelen als 

imperiaal op zijn overdekte rollator. 

Het wapen werd daarna, voorover gebukt in 

de auto, ook nog in een jute zak gepropt 

terwijl uw ooggetuige in dekking ging. 

Maar deze keer bleef de knal uit!  



Déze lekkende gieter observeerden wij langdurig bij 

zijn ganzenmoord in de Nederwijkermaat onder 

Maurik en zijn er wel zéker van dat hij er van onderen 

zó uitzag, want pissen kostte hem zeeën van tijd. 

Dáár wil je als gans toch niet voor sneuvelen? 

Toen we hem er discreet op attendeerden dat zijn luier 

scheef zat, sprak hij spreuken die hij vast niet van 

dominee had geleerd. Het zei zo!  

 

 

 

 

 

Maar de mooiste INCO-poets werd gebakken, toen er op landgoed 

Vredevecht te Loenen bij het ongelukkige maar stinkend rijke 

echtpaar Groenink een rode truck met oplegger voorreed, die van voor 

tot achter met overtijds inlegmateriaal geladen bleek te zijn. 

Cadeautje van de dankbare gemeentenaren, omdat ze nog 

nóóit in het vanwege de premie opengestelde landgoed 

hebben kunnen wandelen. 

Zodra Rijkman de naam Vos zag greep hij meteen naar zijn loodspuit, 

maar toen de bijrijder de achterklep opende zette onze onthande 

bankier het op een kotsen en kreeg synchroon een Dumoulin-aanval. 

Tegen zóveel vuiligheid was zélfs geen Vos-konvooi bestand! 

Want louche bankiers zijn enorme schijters en dáár worden wij 

kotsmisselijk van, al is dit: Just half the story!  



U kent inmiddels het verhaal van 

de stropende KNJV-speldjesdrager, 

die wij op een stikdonkere mistige 

winterochtend in 1972 knallend 

aantroffen bij de rietgans-

slaapplaats de Bijland bij Lobith-

Tolkamer en die, in zijn schuttersput 

in het nauw gedreven, orakelde: “wie 

denkt u wel dat u voor zich heeft? Ik ben de 

burgemeester van Zevenaar!”  

Frans van Gent was inderdaad al jeugdig incontinent en 

spuide levenslang zijn hautaine effluent tegen eenieder 

die het waagde om hem op zijn carrièrelange wangedrag 

te attenderen.  

Zo merkten wij op: “fraaie zaak is dat: een stroper als hoofd 

van de politie. Dáár gaan we werk van maken!”  

Enkele weken later schetste cineast Wolf Kielich in Vrij 

Nederland een vlijmscherp beeld van de regenteske 

misstanden op en rond het Geldersch Eiland en rookte 

mijnheer pastoor tijdens de tuchtzitting een sigaar, om de 

verderfelijke dampen te verdrijven die ter rechterzijde opstegen.  

INCO luiers met plasgootje kende men 

toen nog niet, zodat Van Gent’s vrouw 

vermoedelijk enkele opgevouwen 

weekendedities van De Liemersbode in 

zijn elastieken directoire had gepropt, als 

tijdelijke waterberging.  

Of mogelijk zelfs een complete jaargang 

van het ook toen al slecht absorberende 

impotentieorgaan “De Nederlandse Jager”.  



Dit laatste lijkt ook de boerse hobbyjager 

Cees Veerman een zeer aannemelijke 

oplossing en zélf gebruikt hij de ingenaaide 

jaargangen van de kleurrijke Jager al 

jarenlang als lopend archief, waarin hij 

tussen het druppelen door belangrijke artikelen, zoals die 

over Ganzen NSB-er Ebbinge en andere gore 

leugenpraat, rustig klotsend en drukkend kan nabladeren. 

Het is al ruim twintig jaar bekend dat Veerman tobt met zijn 

inhoudingsplichtigheid, maar desondanks laat hij overal cocktails van 

naar ureum, stront en vooral veel jachtzweet geurende 

voetzoekersporen achter, die leiden naar bankrekeningen die gevoed 

lijken te worden met baten uit ondershandse jachtverpachtingen op 

landerijen van dekmantelbedrijven zoals Goudswaard BV. 

Via dit geurmerk en het landelijke INCO gebouw in 

Keistad Amersfoort komen we op het spoor van een 

directiemedewerker, die in zijn tuin langs de Drutense 

Heersweg clandestien een kantoorruimte gebouwd 

blijkt te hebben van waaruit hij zijn subversieve fauna-

advies schnabbelwerk lijkt uit te voeren. 

Jarenlang deelde hij een camoukleurige inco luier met collega’s 

Zweitse Lulof, Gerard Alferink en Sybren Sybenga, maar door 

mutaties op het kantoor heeft hij in 2009 zélf een occasion moeten 

aanschaffen, die zijn vrouw met regelmaat in de Schiplei gaat 

uitspoelen op de plek waar Ger altijd op Schele Pos hengelt. 

Omdat Pos niet te genieten is, brengt hij dan een maaltje 

kikkerbillen mee, want voor niks gaat hij de natuur niet in. 

Nog niet over zijn eigen lijk.  

Want de natuur is er immers alleen maar om op te vreten! 



 

U meent nu wellicht een beeld te hebben van het hoge INCO-

coëfficiënt in de zelfbenoemde toplaag van onze qua omvang en 

intellect toch nog veel te omvangrijke jachtgeweerdragende 

minderheidsbevolking, maar daarin moeten wij u teleur stellen.  

Want ná het verscheiden van notoire voor- en nadruppelaars zoals 

Amator de Derde, Cartouche, Victor Baarn en Rien de Klabouter werd 

het mode om droog gekleed te veld te gaan en worden ook jonge leden 

van de Lieg en Slacht Vereniging opgeleid in het met vaardige hand 

omleggen van luiers bij zichzelf, ander nimrodvolk en liefst bij zoveel 

mogelijk argeloze passanten.  

Want het aanleggen en vastdrukken blijkt verslavend te werken en is 

bovendien een gebeiteld Verdienmodel!  

Vandaar de hernieuwde Drukjacht!  

 

Verkijkt u zich dus niet op zogenaamde voorlichting en training door 

dit minderwaardige volk, want net zoals er in de Alpen geen skiënde 

tijgers zijn en jong geleerde alpinisten op zeker moment hun nek, rug, 

armen of benen zullen breken of in een lawine belanden, komt er 

geheid een moment waarop ook door jagers misvormde jongeren 

zichzelf en elkaar keihard zullen tegenkomen. 



Wij hebben hier jarenlang op gehamerd en horen er gelukkig nu al een 

tijdje niets meer over. Maar moordlustige smeerlappen zoals Zweitse 

Lulof cum suis zouden feitelijk alsnog genadeloos moeten worden 

afgerekend voor de immorele goorlapperijen die ze ten behoeve van 

hun verachtelijke eigenbelangen begingen ten koste van de zuiverheid 

en onbevangenheid van weerloze schoolkinderen.  

Te goor, te vuig en te stinkend om over te praten!  

En tot vér achter iedere punt, komma en ander leesteken aantoonbaar 

en bewijsbaar doorspekt met leugen, bedrog en eigenbelang. 

Zulke intens smerige lustmoordenaars horen niet voor schoolklassen 

te staan maar in de diepste kerkers gesodemieterd te worden! 

En dat kán alsnog gebeuren! 

Want kindermisbruik is en blijft een van onze zwaarste vergrijpen. 

In dit geval VVD- en CDA-gecertificeerd!  

 



     

 

8. Uitdruppellen  

Dit referaat is samengesteld ter nagedachtenis aan een groot man, die 

in zijn lange leven talloze heldenrollen vertolkte en daarbij honderden 

tegenspelers in het stof deed bijten, maar die in het normale leven 

zelfs nog geen vlieg, mug of zilvervisje kwaad zou doen.  

Dat Roger Moore als blijk van grote verdienste door Queen 

Elisabeth werd geridderd is dan ook vanzelfsprekend en het 

zou schande zijn geweest als dit niét zou zijn gebeurd 

vanwege zijn uitgesproken aversie tegen de jacht. 

Hoe anders gaat het er op onze totaal verrotte en naar de 

testikels geholpen, grotendeels alarmerend ingeklonken, 

verzakte of gewoon instortende molshoop aan toe.  

Neem nu high societydruppelaar Fred de Graaf, die er in het 

echt precies zo uitziet als de ganzenmoordenaar uit de 

Nederwijkermaat, maar gepakt, gestropdast en op gepoetste 

schoenen voor een volwaardig mens wordt versleten.  

Dit parvenu was burgemeester van de gemeente Apeldoorn 

toen hij in zijn dubbelrol als bestuurslid van de KNJV en 

Nationaal Park de Hoge Veluwe in 2005 Stichting Eik 

oprichtte: een façade om fondsen te beheren ten behoeve 

van het optuigen van een ongehoorde leugen, met als enkel 

doel om alle natuur- en faunawetgeving te onderwerpen 

aan jacht- en boerenbelangen.                

Die fondsen waren toen al geregeld dankzij “donaties” vanuit de 

jachtwereld, waarbij klinkende bedrijfsnamen vielen waarvan het niet 

moeilijk was om de belanghebbende schutters te benoemen.  



Daarnaast waren er ook  andere vermogende donateurs die eveneens 

vaak tonnen in deze gezagsondermijnende smeerlapperij investeerden. 

En die dat geld dubbel en dwars terugverdienden omdat het 

zogenaamd om een wetenschappelijk fonds handelde!  

Daar draaide dus uiteindelijk de samenleving voor op! 

Op die louche wijze werd ons land opgezadeld met een zogenaamde 

“Leerstoel Faunabeheer” aan de WUR, die een regelrechte aanfluiting 

was voor alles wat deskundige en onbaatzuchtige zoölogisch - 

ecologische wetenschappers in meer dan een halve eeuw aan kennis 

en expertise hadden opgebouwd.  

Uit zijn jagershoed toverde Fred een heuse 

gepromoveerde wildbioloog uit het verre Canada – 

zekere Ron Ydenberg – die er blijk van gaf veel liever 

op dieren te schieten dan daar onderzoek aan te doen.  

Al blijken die bewijzen inmiddels hermetisch van het 

Internet verwijderd te zijn!  

Dat hij naam maakte met onderzoek aan steltlopers was te 

danken aan enthousiaste avifaunistisch georiënteerde 

dierecologen en allerminst aan doctor Ydenberg, waarvan zélfs 

mag worden betwijfeld of hij ooit weleens één waarachtig 

vrijblijvend wetenschappelijk product heeft afgeleverd.  

Dat het rapen van kievitseieren in maart geen lor van doen heeft 

met de afname van die soort, wisten en publiceerden wij al bijna 40 

jaar geleden en zéker in 2017 is het zelfs de vraag of aprilkuikens wel 

die koude maand overleefd hebben. Ergo: er is totaal geen behoefte 

aan onderzoek waarin het wiel opnieuw wordt uitgevonden!  

 



Wij vermoeden echter, dat Ydenberg 

binnenkort gaat vaststellen dat er ingrijpende 

maatregelen (gokje: massaal afschot) nodig zijn 

om te voorkomen, dat straks naast wilde 

watervogels (zoals immers “bleek” uit de met giftig 

graan gedode kuifeenden, smienten en andere watervogels in 

nov/dec 2016) ook industriepluimvee op grote 

schaal ten onder zal gaan aan op het EMC in 

Rotterdam synthetisch gemodificeerde 

vogelgriepsmetstof, die listig wordt 

uitgezaaid door het te vermengen met graan 

dat met Zinkfosfide verzadigd is. 

Maar dát deel van het verhaal is allang door 

ónze teams ingevuld en wij zullen straks die 

hele smeerlapperij tot vér onder het maaiveld 

blootleggen.  

In de twaalf jaar waarin Wageningen deze rendierlederen stoel 

overeind probeert te houden, produceerde de zogenaamde Vakgroep 

Faunabeheer voornamelijk provinciale wildbeheer- en afschotplannen 

en kopieerde naar hartenlust andermans en –vrouws werk, dat in een 

universitaire blender werd gemixt met een mousse aan ideeën, 

vooronderstellingen, aannames en wilde dagdromen. 

Het lijkt ons dus de hoogste tijd om de, aan de Simon Fraser 

Universiteit gelauwerde (who the fuck is Simon Fraser) Ydenberg, met 

een Ontslagbrief terug te sturen naar het 

land waarvan wij een week geleden 

hoorden dat Snow Geese daar alleen maar 

jachtwild zijn. 

Wij hebben hier al problemen genoeg met 

hersenloze hobbyjagers!  



Terug dus naar de founding father van deze intellectuele 

misgeboorte, Fred de Graaf, die immers Apeldoorn met 

€ 200 miljoen kastekort achterliet om een blauwe 

maandag de voorzittershamer in de Senaat vast te 

kunnen houden.  

Inderdaad, vasthouden! 

Méér zat er niet in en dus was het ophoepelen geblazen.  

Daar zat in ieder geval weer een copieuze 

afscheidsborrel aan vast, waarbij Fred zijn 

opvolgster toevertrouwde, dat hij door al dat 

aantreden en weggaan al sinds zijn afscheid van 

Minerva geen fles neut meer had hoeven te kopen.  

“Niet slecht toch voor een studie waarvoor je 

alleen maar wat wetboekjes en artikelen uit je kop 

hoeft te leren?” 

Fred verliet het Binnenhof met een enkele reis Zutphen, waar de 

gemeentesecretaris van Bronkhorst hem oppikte toen hij toch met zijn 

mestkar langs het station kwam.  

 

     

  

    

 

Zó kon de nieuwe waarnemend burgervader meteen kennis maken met 

zijn loco en voelde hij zich direct thuis onder geestverwanten.  

Zélfs het gebit herinnerde hem aan thuis: where ever that might be! 

“Small world”, gniffelde hij en droomde van een zak havervlokken.  



Maar het liep tóch anders, want nog voordat hij de 

gemeente zelfs maar voor een paar ton in de 

gortzak had kunnen laten kijken, bracht één van 

Halbe’s postduiven (een vorig jaar door Ard van 

der Steur bij Warmond aangeschoten roodbruine 

kapioensdoffer) de tijding dat hij, Fred de Graaf, 

was geroepen om in Amstelveen de ambtsketting 

op te komen poetsen. 

En of hij de duif maar wilde 

meebrengen, zodat vriendjes van 

de Arnhemse gedeputeerde Jakob 

Jan van Dijk het diertje niet 

opnieuw voor een zomertortel 

zouden aanzien.  

Die soort is immers dankzij fauna 

beherende jagers al bijna exit!  

Zo vinden we Fred dus terug, terwijl hij onopvallend het 

majesteitelijke achterwerk van onze vorstin aan het 

betasten is tijdens festiviteiten in Amstelveen, die mede 

zijn opgetuigd in verband met zijn aantreden als 

waarnemend volksvader.  

Hij hoopte nog zó dat het niemand zou zijn opgevallen en schrok zich 

rot toen een VVD- attaché vanuit Dubai sms-te dat hij wel érg in de 

picture bezig was.  

Nou ja: Enschede is ook knallend! 

En een de Graaf is heel wat Mans!  

 



9. Nadruppelen 

Het zal u inmiddels duidelijk zijn geworden, dat het voor de lege lol 

aan diggelen schieten van levende dieren absoluut niets van doen heeft 

met welke vorm van sport of sportiviteit dan ook en al helemaal niet 

als dit gebeurd met semiautomatische repeteergeweren die zijn 

voorzien van telescoopvizier en/of geluiddemper en lichtversterker.  

Jagers zijn in feite niet anders dan zielige frustraten, die geen grein 

waarachtige mannelijkheid bezitten en hun laffe onvermogen 

botvieren op weerloze dieren.  

Zij durven alléén fysiek geweld te gebruiken tegen opponenten als die 

het in hun uppie moeten opnemen tegen een hele groep schutters en 

drijvers en dan nog uitsluitend als die tegenpartij niet in staat is om 

hen verbaal te overtroeven en te doen twijfelen over strafrechtelijke 

gevolgen van zo’n geweldsactie. 

Daarom hebben wij in ruim een halve eeuw 

actievoeren en fotografisch vastleggen van 

misstanden zélfs nog nooit een tik of por van een 

jager in ontvangst mogen nemen: ook niet als één 

persoon tegenover een hele meute gewapende primaten stond.  

En dit zowel in binnen- als in buitenland! 

Want jagers wéten verdomde goed dat ze bezig zijn met activiteiten 

die feitelijk te goor, vuil en vunzig zijn voor woorden en die alleen 

wettelijk worden afgedekt omdat er in politiek en bestuur ook talloze 

tweebenige monsters rondlopen die de status quo in stand houden. 

En dat gebeurt uitsluitend met leugen, list, bedrog, het verdraaien van 

feiten en geven van onjuiste voorstelling van zaken.  



 

 

 

Het zijn seksueel onvermogende stumpers, die als pubers bijeen 

klitten in roversholen zoals die van wijlen Arnold Cartouche van der 

Wal in de bossen bij Speuld en wijlen Amator Teun de Derde aan de 

Kapitteldijk in de Ooijpolder.  

In beide met aftands meubilair aangeklede `jachthutten` hebben wij 

undercover meermalen aangezeten en ons geërgerd aan het platte 

allooi dat industriëlen, bancaire topapen, vastgoed- en beurs- 

speculanten en medisch specialisten ten toon spreiden zodra men zich 

onbespied en onder soortgenoten waant.  

 

 

 

 

 

 

 

Naar het schijnt is er inmiddels al een derde generatie Van der Wallen 

aangetreden in de vorm van de jonge Kees van der Wal, kennelijk een 

telg van Arnold´s zoon Kees, die we zo’n 40 jaar geleden als juist 

geïnstalleerd jachtopziener in de Kobbeduinen op Schiermonnikoog 

tegen het lijf liepen.  

Hij is meteen de jongste in het gezelschap, want zoals te zien is doen 

Attends, Page, Tena, Depend, Caretex en andere vouwbladmerken 

goede zaken in het Speulderbos.  



 

 

 

Voor de `jonge garde` - ook al gauw in de leeftijdsklasse van vroege 

bejaarden - organiseert men cursussen grofwild afknallen en laat 

daarvoor een bedrijf uit Schagen(NH)komen, dat gevestigd is langs de 

Groote Sloot bij “de Korenschoof “ onder Kleinsmerbrug/Oude Sluis. 

      

 

 

 

 

Wij ontdekten dat bij toeval in april 2010, toen sporen werden gezocht 

van zekere Blaauboer, een jager die zich bij Leur/Wijchen (Gld.) nogal 

in negatieve zin in de picture heeft gewerkt. 

Nabij de met een pijltje aangegeven boerderij werd in de wegberm een 

gedenksteen aangetroffen voor Gerrit Pieterszoon Blaauboer, die er in 

ieder geval niet meer is en gezien zijn jaartal en leeftijd met zekerheid 

onbekend is geweest met het moderne fenomeen incontinentieluier.  

Echter, langs diezelfde Groote Sloot 

maar dan tien kilometer zuidelijker, 

bleek ’s anderdaags de eigentijdse 

agrariër Blaauboer (sic!) vanuit stal 

en schuren de kraaien, kauwtjes, 

eksters en houtduiven te belagen, 

die op uitgestrooid graan af 

kwamen.  



Zélfs zonder genealogisch onderzoek lijkt het ons duidelijk, dat het 

zinloos moorden de Blaauboeren kennelijk met de paplepel wordt 

ingegeven, want we mogen aannemen dat er in Zijpersluis en 

Krabbendam geen kraaien, kauwen en eksterbout wordt gegeten. 

Omdat wij als kind al uit het nest 

gevallen kauwtjes, zwarte kraaien, 

roeken en eksters als huisdieren hielden 

en wéten dat die dieren qua intelligentie 

alle jagers en boeren het nakijken geven, 

zien wij ook hierin een bewijs van de 

hopeloze frustraties waarmee die 

fantasten en leugenbeesten levenslang kampen.  

En datzelfde geldt voor ganzen, zwanen, smienten, meeuwen, 

spreeuwen, vossen, zwijnen en ga zo maar door. Al die zogenaamd 

schadelijke dieren zijn het gemiddelde jager en de modale boer voor 

wat betreft intelligentie in overheersende mate de baas.  

Gelukkig voor hen bestaat ook de 

politiek voornamelijk uit lullende 

leeghoofden, blatende blaaskaken, 

zwetsende zwijmelaars, mekkerende 

melkmuilen en kletsende kaaskoppen 

die eigenlijk béter de wei in kunnen 

worden gestuurd, zodat runderen, 

paarden, pony’s, varkens, geiten en 

schapen hun plaats in parlement en 

regering kunnen overnemen.  

Want het is natuurlijk van de zotte dat een volle 

eeuw civilisatie volledig aan gort wordt geschoten 

door hufters, die met hun lieslaarzen aan tot over de 

knieën in hun eigen zeik lopen te soppen!  



Dát zult u vrouwelijke jagers (de 

zogenaamde jageressen of, indien lesbisch, 

jagerinnen) niet gauw zien of beter horen 

doen.  

Want dat soppen klatert door tot 

honderden meters rondom en doet sterk 

denken aan oude stoomlocomotieven in 

bergachtig terrein.  

Die kwamen namelijk ook zeer traag en 

erg luidruchtig op gang.  

Hét grote verschil is echter, dat die 

oude locs enorm veel karakter 

uitstraalden en daarvan is bij jagers 

absoluut geen sprake. 

Zéker niet bij incontinente nimrods die 

lieslaarzen of – erger nog – 

waadbroeken dragen en zich in 

breedfrontlinie door moerasbos 

ploegen, op jacht naar keilers.  

 Dat komt tegenwoordig vaker voor dan u 

wellicht zou denken, want sinds in 2005 Fbe’s 

en Wbe’s boven de wet werden gesteld, 

zelfjagende boa’s de handhaving toevertrouwd 

kregen en de nuloptie werd bedacht, wemelt het 

overal in ons land van de uitgezette zwijnen. 



Wij volgden die criminele handelingen 

vanaf Minuut Eén nadat we op 2
e
 

Kerstdag 2006 een wenren met eenjarige 

knorrepotten aantroffen langs de 

Venneweg bij Roggelsedijk in de Peel, die 

kort daarna los bleken te zijn gelaten in 

De Zoom, de Banen, de Groote Moost, 

Groote Peel, Mariapeel en Leenderbos. 

Dit werd direct gemeld aan zowel SBB als aan het provinciale bestuur 

van Noord-Brabant, maar daar werd zelfs geen antwoord op 

ontvangen.  

Want overal is ons openbaar bestuur 

vergiftigd door goorlappen van het Gelders 

Jacob Jan van Dijk-allooi, ergo: des zondags 

met de Bijbel naar dominee en de rest van de 

week Gods schepping naar de verdommenis 

laten jagen, vermoorden en uitbuiten.  

Want dit slag laat anderen het vuile werk opknappen en is nog te 

ranzig om met een door Rendac afgedankte kadavertang aan te vatten.  

Uiteraard: CDA gecertificeerd! 

Néé, néé, néé, géén Tena, Page of Billy’s in Van Dijks 

kruis, maar zéker vijf exemplaren van de weekend- 

editie van het Reformatorisch Dagblad. Én uiteraard 

een op goed absorberend keukenpapier afgedrukt 

jeugdportret van zijn grote idool: Bert Dorenbos.  

Die doet immers niets liever dan de zeik van Fakechristelijke 

klootzakken oplikken! 

Inderdaad, wij horen het u denken: in wat voor land leven we 

eigenlijk? 



10. Welkom in Huichelland 

Het zal duidelijk zijn dat, nu onze grote inspirator (7 times 007) naar 

gene zijde van het Zwarte Water is vertrokken en hopelijk de 

calvinistische woestijnen Zwartsluis en Genemuiden links en rechts 

heeft laten liggen, aan ons de droeve taak is om u uit een droom te 

helpen. 

Een droom die - als u inderdaad al jarenlang wakend in slaap was 

gesukkeld – wellicht keihard zal aankomen. 

Maar geen nood: want zo gaat het vrijwel altijd als 

de naakte waarheid op de proppen komt.  

Want naaktheid is tenslotte synoniem voor een 

openheid waarin niets meer verborgen blijft en 

dáárom zijn de nakomelingen van Calvijn er zo 

beducht voor om zich bloot te geven. 

Dat danken zij in hoge mate aan achterlijke artefacten als 

CDA, SGP en CU, die naar de letter van onze Grondwet 

feitelijk nog vandaag uit ons politieke bestel gesodemieterd 

zouden moeten worden.  

Want zij trekken een enorme moralistische muil open, maar 

zijn er wél de hoofdveroorzakers van dat ons land is 

afgegleden naar een staat van afzichtelijke, beschamende en 

deerniswekkende barbarij.  



Het kan namelijk niet vaak genoeg worden herhaald: wij 

danken het aan verlichte en onverzettelijke mensen als 

Jac.P.Thijsse en zijn tijdgenoten, dat ons land al sinds 1899 

specifieke vogel- en natuurbeschermingswetgeving kent en 

dat er een groot aantal unieke landschappen en ecosystemen 

voor het nageslacht – wij dus – behouden is gebleven. 

Vanaf het jaar 2002 dendert daar de hersenloos-primitieve stoomwals 

van boerse confessionele barbaren en visieloze neoliberale criminelen 

overheen, die inmiddels een nooit meer te herstellen schade hebben 

aangericht en daarop genadeloos staatsrechtelijk afgerekend dienen te 

worden.  

Want het natuurbezit waar zij hun totalitaire poten in gezet hebben, is 

en blijft onvervreemdbaar het Eigendom en de erfschat van álle 

Nederlanders van nu en van de toekomst!  

Daarom is het prachtig, dat Hij waaraan een groot 

deel van dit slopende en uitvretende schuim der 

natie hun niet aanwezige ziel en de nooit bij zulk 

geteisem existerende zaligheid hebben toevertrouwd, 

in hoogsteigen persoon en zélfs exact op 

Hemelvaartsdag 2017, oproept om alle 

Tyrannosaurus Rex-artefacten tot leven te wekken 

en af te sturen op de slopers van onze moeizaam 

opgebouwde beschaving. 

Steve Spielberg is er meteen mee aan de slag gegaan en zal als eerste 

kunst- en cultuursloper Zijlstra laten halveren.  

Want de VVD heeft dankzij Rutte de ultrarecente geschiedschrijving 

van de Lage Landen al ruimschoots voldoende geweld aan gedaan. 

Een fractievoorzitter Halbe noemen om vervolgens de natie op te 

zadelen met een voldragen uilskuiken met vervalste postduifringen 

om, wordt in het Rijk der Hemelen opgevat als heiligschennis.  



Er schijnt nu crisisberaad te zijn bij de VVD, want 

afgezien van Kees van der Staaij, Gert Jan Segers, 

Thierry Bidet en Sybrand Stemra lijkt niemand bereid 

om nog met Rutte in zee te gaan.  

Theo Hiddema is dolblij dat de fractiekamer eindelijk is 

omgebouwd, zodat er zittend gewerkt kan worden en 

vraagt zich af wáár Thierry die vleugel wil plaatsen. 

“Het wordt krapjes”, vreest Theo.  

Maar dit alles terzijde. 

Er is namelijk een persbericht verzonden door Edith 

Schippers waarin zij heet van haar naald laat weten, het 

nog éénmaal met alle heren tegelijk te willen proberen.  

Lukt het dan ook niet om eenstemmig tot een vergelijk te 

komen, dan geeft zij haar pijp aan Maarten van Rossem, 

want als historicus kan die wellicht alvast inschatten 

wanneer ons land een nieuwe regering heeft. 

Wat Edith betreft is er geen haast, want ze is nog lang 

geen 67 en dit verdienmodel bevalt haar wel.  

Intussen neemt Jeroen Dijsselbloem als 

gebruikelijk de koppen door en sms’t 

naar zijn vrouw dat de varkens binnen 

moeten en de spitkool afgedekt dient te 

worden omdat er zure regen op komst is.  

Jawel, politicus is een loodzwaar beroep 

en dat willen of wensen de mensen 

doorgaans niet begrijpen.  

Hij zou eigenlijk zijn demissionaire pijp wel aan de weduwe van 

Rossem willen geven, omdat Maarten al voor Edith in touw is.  



Het zou overigens geen slecht idee 

zijn om t.z.t. de neoliberale 

tabakslobby integraal in het 

schandblok te zetten en alle teer en 

nicotine te laten inademen waarmee 

ons aller levenslucht nu al 

decennialang vergiftigd wordt.  

Voor confessionele liberalen geldt 

hetzelfde vanwege het via de bio-

industrie met fijnstof, mest en gif 

verpesten van het gehele natuurlijke 

ecosysteem. 

Maar dit uiteraard weer wél terzijde! 

Al vormt het Dossier Tabak natuurlijk wel één van de toppics van de 

nationale Huichelinborst, evenals de dossiers Alcohol en Soft Drugs.  

Want net zo min als er tegenwoordig nog natuurlijke en niet tot 

verslaving leidende tabak verkrijgbaar is, zijn er vrijwel geen drugs en 

drankwaren meer op de markt die niet op een of andere manier 

chemisch-synthetisch worden “verrijkt”. 

De mens rookte, snoof en dronk immers al honderden generaties 

lang probleemloos, maar pas vanaf het moment waarop men 

chemisch-synthetische troep zoals smaak-, geur- en kleurstoffen 

ging toevoegen, zijn er accumulerende gezondheidsrisico’s 

ontstaan die inmiddels mondiaal een chronische omvang hebben 

aangenomen. 

 

 

 



 

De ellende begon met het vervangen van tabak door goedkopere 

grondstoffen en daaraan werden almaar meer ingrediënten toegevoegd 

die weliswaar het volume op peil hielden, maar waarvan geleidelijk 

aan bleek, dat deze een verderfelijke invloed op het menselijk lichaam 

en de leefomgeving uitoefenen. 

Omdat erg veel jagers en boeren grootverbruikers zijn van 

tabakswaren kan niet van ons (als levenslange niet rokers en 

meerokers tegen wil en dank) worden verwacht, dat we rouwig zijn 

om de lethale invloed van sigaret, sigaar en pruim.  

Want van dát volk mogen er wat ons betreft erg veel de pijp uit gaan.  

Rokers zijn sowieso al niet het meest sociale slag volk, 

omdat zij hun giftige dampen en onverteerbaar afval 

massaal in de publieke ruimte dumpen. 

Maar pruimtabakkauwers van het 

ouderling en jagersvriend Henk 

Bleker-slag, gebruiken zowel de 

kerkvloer als het wijwatervat en 

de doopvond als kwispeldoor.  

 Daar zijn filmbeelden van!  



En met een minister wiens partner goud verdient aan zieke mensen is 

het natuurlijk waanzin om te verwachten, dat er onder regime van een 

derde Rutte-coalitie ook maar één sigaret minder vermarkt zal worden.  

  

 

 

 

 

Gelukkig róókt het gros van de VVD-kiezers, dus er is nog hoop!               



11. Kanjers en Klootzakken  

Na al het voorgaande mag niet uit het oog worden verloren, dat dit 

referaat speciaal werd samengesteld ter ere en ter nagedachtenis van 

één van de nobelste en meest beschaafde beroemdheden van onze tijd: 

                                         Sir Roger Moore 

    alias Ivanhoe, alias Simon Templar en bovenal alias 7x geheim agent 007: James Bond 

Roger Moore zette zich niet alleen in voor weerloze dieren en tégen de 

brute-, banale-, immorele- en verwerpelijke hobbyjacht, maar was het 

grootste deel van zijn leven ambassadeur van UNICEF en 

pleitbezorger van talloze organisaties die alle leven respecteren en met 

zorg en compassie omringen. 

Zijn enthousiasme was aanstekelijk en zijn brede visie was wervend. 



Zó wervend zelfs, dat Marianne Thieme spontaan in de fractiekamer 

in beeld bracht, hoe wondermooi de natuur kan zijn als zij wordt 

ontdaan van foeilelijke franje zoals gewapende fake “oerdriftvolgers”, 

egoïstisch aangestuurde nép “natuurrompen” en plunderend 

moordende “faunabeheerders”, die er alleen maar op uit zijn om álles 

volledig kaal te plukken, op te vreten of als trofee te portretteren. 

Wat ons betreft kan Marianne zó op de set van een Bond-film, liefst 

sámen met Esther!  

Wij zijn er eigenlijk wel van overtuigd dat Sir Roger vanaf zijn 

schaapjeswolk een goed woordje voor hen wil doen!  

 

 

 

 

 

 

 



Talloze bekende personen die naast verdiende eer en roem ook hun 

materiële sporen ruimschoots verdienden en desondanks een gezonde 

blik op het leven en de omgang met medeschepselen behielden, 

spraken zich onverbloemd uit over de hobbyjacht en vormen hiermee 

een waardige afsluiting van dit referaat. 

Paul Merton bijt het spits af:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Ricky Gervais verwoordt het zó… 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ellen Degeneres blijft hopen op het fatsoen van mensen, maar nietig 

geschapen hufters blijven grote laffe klootzakken!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Het is ook een fabel dat vlees eten noodzakelijk zou zijn voor 

omnivore alleseters zoals Homo sapiens. Tótdat men de kunst van  

vuur maken en vlees bereiden ontdekte leefden mensen 

honderdduizenden jaren vegetarisch en tóch zette de evolutie zich 

gewoon door. 

Liam Hemsworth bewijst opnieuw dat zonder vlees goed te leven valt.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinds College Tour met Twan Huis weten we dat John Cleese een 

diepgeworteld respect heeft voor alle leven en in zijn pension Fawlty 

Towers erg veel mensenkennis heeft opgedaan. 

Ook hij weet uit ervaring dat jagers deerniswekkende frustraten zijn 

die niets noemenswaardigs in huis hebben.  

De wrok daarover leven zij uit op weerloze schepselen!  

Échte mannen die iets anders dan peanuts in hun mars hebben, staan 

gezond in het leven en respecteren alle medeschepselen.  

   

 

 

 

 



 

Zó denkt ook producer Seth Mc Farlane over het nutteloos doden van 

dieren onder de dooddoener dat dit sport zou zijn. 

Er is absoluut niéts sportiefs aan het vermoorden en mishandelen van 

dieren!  

 

 

 

 

 

 

 

Maar als men dat soort untermenschen voor de voeten loopt dan is dat 

niet altijd ongevaarlijk, want scrotumloze potlooddragers schromen er 

niet voor om vredelievende medemensen geweld aan te doen.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Ook zouden filmmakers zich moeten realiseren wat hun 

theaterproducties mondiaal teweeg kunnen brengen als zij onzin- 

verhalen over roofdieren tot publiekstrekkers gaan maken. 

Dat is feitelijk net zo immoreel en verwerpelijk als de leugens die 

jagers van de wieg tot het graf verspreiden!  

 

 

 

 

 

 

Want ongeacht of men het doet te voet, te paard, vanuit een auto, 

vanaf een tractor of per boot: het is een blijft een ongelijke strijd waar 

de lafhartige smeerlapperij vanaf straalt en dat heeft niets van doen 

met mannelijkheid en al helemaal niet met sport.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Daarom legt Al Gore terecht de vinger op de wonde plek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En daarom ook is het cruciaal om te weten, dat gewapende helden van 

het witte doek in het normale leven vuurwapens verafschuwen.  

Zo kan revolverheld Clint Eastwood, onsterfelijk in filmrollen vanaf 

Rowdy Yates tot Dirty Harry, geen begrip opbrengen voor lieden die 

voor de lege lol levende medeschepselen overhoop schieten.  

Dit valt niet af te doen als incident, want de overgrote meerderheid 

van de beschaafde mensheid blijkt er zo over te denken. 



 Zo zegt Eastwood:  

    

 

 

 

 

 

En Roger Moore is nóg duidelijker als hij stelt:  

 

 

 

 

 

 

 

Dit verklaart wellicht de bizarre kruistocht van rechtse liberale en 

confessionele uitvreters tegen vegetariërs en veganisten!  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Daarom geeft het zeer te denken dat Nederlandse politici van links tot 

rechts direct verantwoordelijk zijn voor de verkrachting van de Flora 

en Fauna Wet en alle gore vuillakkerijen die daaruit tot op het huidige 

moment ongestraft en zelfs ongecontroleerd voortvloeien. 

Zélfs Theresa May getuigt van méér verantwoordelijkheidsbesef dan 

alle Nederlandse regeringen vanaf het voorjaar van 2002.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dáár mag onze hele natie zich diep voor schamen!  
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                     1927 – 2017 

De Faunarecherche, Hemelvaartsdag 2017   


