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We hebben er allemaal als kind uit volle borst 

over gezongen: over haasjes die parmant in 

het kruidenrijk grasland zaten en hoezeer het 

ze verdroot dat er een jagerman kwam die een 

einde maakte aan dit plezier. Sindsdien is er veel 

gebeurd. De haas staat inmiddels op de rode 

lijst van bedreigde diersoorten, net als het konijn, 

maar ze zijn allebei nog steeds vrij bejaagbaar. 

Omdat de VVD van haar coalitiepartners eiste 

dat de hobbyjacht ongemoeid zou blijven in de 

nieuwe Wet natuurbescherming van 2017, en 

niemand in het kabinet iets durfde te ondernemen 

tegen dat bloedige dictaat.

De VVD is de grootste partij in de peilingen en 

haas, konijn, wilde eend, houtduif en fazant del-

ven het onderspit.

Te midden van een pandemie van ongekende 

omvang, gevolg van hoe wij mensen omgaan 

met de dieren en de natuur, mogen Nederlandse 

kiezers zich op 17 maart opnieuw uitspreken 

over hoe het verder moet met mens en dier.

Schrijf het kamerlid van uw keuze om hem of 

haar te wij-

zen op het 

belang dat 

u hecht aan 

een harmoni-

euze omgang 

met in het 

wild levende dieren en hoezeer het voor de lol 

doden van die dieren door jagers daar niet bij 

hoort. Een kleine moeite die groot effect kan 

hebben, veel Kamerleden zijn zich onvoldoende 

bewust van wat zich in het veld afspeelt.*

En kies voor een groen knollenknollenland, zon-

der raaigraswoestijnen en met kruidenrijk gras-

land. Uw keuze is bepalend voor de komende 

vier jaar, zorg ervoor dat de dieren niet opnieuw 

slachtoffer worden. Kent u faunabeschermers die 

zelf niet naar de stembus kunnen? U mag voor 

het eerst drie machtigingen 

benutten om hun stem te laten 

horen.

Is er ook goed nieuws? Ja-

zeker, de maatschappelijke 

verontwaardiging over de 

 sluiting van Kroondomein Het 

Loo en de  onterechte subsidie die verleend wordt 

aan het Koninklijk jacht departement (tegenwoor-

dig  Departement Faunbeheer) voor de “open-

stelling van het Loo” is zo groot dat de koning 

dit jaar nauwelijks lol kon beleven aan zijn jacht-

partijen op wilde  zwijnen, en nauwelijks in het 

jachtveld gezien werd.  Mogelijk is er sprake van 

voortschrijdend inzicht.

Groot succes behaalden we bij de Haagse 

rechtbank die bepaalde dat er deze winter geen 

knobbelzwanen meer geschoten mogen worden 

in Zuid-Holland. Onder meer omdat jagers en 

boeren geen overtuigend bewijs kunnen leve-

ren dat er een verband zou bestaan tussen de 

 geclaimde schade bedragen en de mate van 

 afschot van knobbelzwanen. Wij geven dit al 

jaren aan, maar langzaam begint het besef over 

de zinloosheid en wreedheid van de zwanen-

jacht terrein te winnen. Zie ook pagina zeven.

Nog meer goed nieuws? Krista van Velzen, bij 

velen nog bekend als een zeer activistisch 

(ex)kamerlid die regelmatig met ons op pas 

ging in het Kroondomein, is toegetreden tot ons 

 bestuur, om de strijd voor de rechten van in het 

wild levende dieren te versterken.

We wensen u en de dieren een beter 2021, 

en we willen daar graag met u onze schouders 

 onder blijven zetten!

Weinig tegenspel

op bloedig 

VVD-dictaat.

Is de koning 

tot inkeer 

gekomen?

Niko KoffemanEen groen knollen-
knollenland

* voorbeeldbrief via link onder de inhoudsopgave.


