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Ruim 40 jaar geleden hoorde ik Rita Stockmann 

van Stichting Kritisch Faunabeheer op de radio. 

Nooit eerder hoorde ik iemand met zoveel pas-

sie en overtuigingskracht pleiten voor rechten en 

welzijn van in het wild levende dieren. Ik heb me 

direct aangemeld als donateur en enkele jaren 

later heb ik Rita Stockmann ontmoet, waarbij me 

duidelijk werd dat ze haar levenswerk maakte 

van het beschermen van dieren tegen jagers.

Haar inzet en overtuigingskracht is voor mij tot 

op de dag van vandaag een dierbare bron 

van inspiratie. Rita heeft me destijds gevraagd 

woordvoerder en later bestuurslid te worden van 

de stichting en zonder haar inspiratie was ik 

mogelijk nooit toegekomen aan acties tegen de 

Hofjacht en later als copywriter bij de campag-

nes van de Dierenbescherming tegen genetische 

manipulatie en plezierjacht, bij de omvorming 

van antibont comité tot Bont voor Dieren, bij de 

oprichting van Wakker Dier, adopteer een kip en 

bij de oprichting van de Partij voor de Dieren.

Toen ik hoorde van het vertrek van twee bestuurs-

leden bij de Faunabescherming, heb ik haar 

meteen gebeld als ‘Godmother’ van de stichting. 

Weliswaar niet meer actief in het bestuur is ze 

nog altijd zeer betrokken. En toen mij werd ge-

vraagd voorzitter te worden, aarzelde ik geen 

moment.  

De wetgeving voor bescherming van in het wild 

levende dieren is zodanig uitgekleed, dat dieren 

weer ongemerkt, ongezien en op grote schaal 

ten prooi vallen aan jagers.

Jagers hebben daartoe verschillende vormen van 

jagersgroene greenwashing ontwikkeld. Ze pro-

beren hun hobby te legitimeren met begrippen 

als “slowfood” en “oogsten uit de natuur” en heb-

ben als PR-strategie om steeds weer jongeren en 

vrouwen naar voren te schuiven om daarmee te 

verbloemen dat jagen-voor-de-lol vooral de hob-

by is van een snel vergrijzend aantal mannen.

De jagers-PR wordt gedomineerd door uitspraken 

zoals in 2016 door de Volkskrant uit de mond 

van de toen 19 jarige Ties Klaver: “In de lucht 

zie je ze overvliegen. Als ze dood zijn kun je ze 

beter bekijken.” 

Onderzoeker en jager Geert Groot Bruinderink 

zei in een interview met de Volkskrant: “de jager 

is een neotonist, iemand die is blijven steken in 

de jeugdfase.” 

De jagers hebben zich verzekerd van lobbyisten 

uit D66-, GroenLinks- en PvdA-kringen om het 

verzet tegen de nieuwe natuurwet te breken en 

jagers carte blanche te geven.

Daar zullen we ons nooit bij neerleggen. We 

hebben jarenlang succesvol rechtszaken gevoerd 

tegen ten onrechte afgegeven jachtvergunningen, 

maar nu de wet jagers zoveel ruimte biedt zullen 

we opnieuw in actie moeten komen om misstan-

den in het veld bloot te leggen.

Nu het bestuur weer op sterkte is met vijf oudge-

dienden (Harm Niesen, Ineke van den Abeele, 

Harry Voss, Betty Ros en mijzelf) en secretaris 

Quintijn Hoogenboom, gaan we er vol tegen-

aan.

We danken aftredend voorzitter Marianne 

Oudenhuysen, secretaris Pauline de Jong voor 

hun inzet en we zullen er alles aan doen om 

ook jongeren te betrekken bij de strijd tegen de 

hobbyjacht. Dat is met de huidige wetgeving en 

maatschappelijke onverschilligheid belangrijker 

dan ooit. 

In deze jubileumargus een terugblik op de roem-

ruchte geschiedenis van De Faunabescherming, 

ter inspiratie voor de komende jaren. De Fauna-

bescherming is harder nodig dan ooit tevoren.

 

Niko Koffeman, voorzitter 

P.S. Als u iemand kent die onze strijd tegen de 

hobbyjacht steunt, maar nog geen donateur is: 

we sturen u graag een extra jubileum Argus 

om de boodschap te delen! R
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NIKO KOFFEMAN

Na 40 jaar 

nog lang niet klaar

Hobbyjacht? Wij zijn er klaar mee.  

Actie? Wij zijn er klaar voor! 


