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D
eze Argus is iets later uitgekomen 

dan u gewend bent. Dit heeft meer-

dere redenen. Gerard Ellenbroek, 

jarenlang de belangrijkste persoon achter Argus, 

nam afscheid van het blad. Ook heeft De Fauna-

bescherming steeds meer moeite om met een 

kleine groep mensen alle ballen in de lucht te 

houden. Uit de lezersenquête bleek dat de dona-

teurs Argus op prijs stellen en niet willen dat het 

blad verdwijnt. Daarom is besloten om het blad 

voorlopig tweemaal per jaar te laten uitkomen. 

Nummer 2 moet eind september bij u op de mat 

liggen. 

In dit eerste nummer van het jaar (en het eerste 

nummer onder mijn hoede) vindt u enkele nieuwe 

rubrieken. Ook is de opmaak aangepast. We 

hopen dat deze veranderingen bij u in de smaak 

vallen. In het volgende nummer vertel ik meer 

over de veranderingen. Suggesties voor onder-

werpen en artikelen blijven natuurlijk van harte 

welkom. 

Zoals gebruikelijk legt De Faunabescherming 

eenmaal per jaar verantwoording af over haar 

activiteiten. De jaarvergadering vond dit jaar 

plaats op 11 mei. Een recordaantal donateurs 

meldde zich aan de kade in Drimmelen voor een 

tocht met de Zilvermeeuw in de Brabantse Bies-

bosch. In deze Argus vindt u een samenvatting 

van het officiële gedeelte van de dag en enkele 

persoonlijke impressies van donateurs. We kijken 

terug op een bijzonder geslaagde dag, waarin 

we dan wel geen bevers hebben gezien, maar 

wel veel ander moois. De Biesbosche zeearen-

den zijn door een aantal mensen wel gespot.

Het is een moeilijke en hectische periode ge-

weest voor De Faunabescherming. Provincies 

namen meer dan eens beslissingen waartegen 

we in het geweer moesten komen. Denk maar 

aan het kievitseieren rapen in Friesland, afschot 

van de damherten in Noord-Holland en de mas-

sale vergassing van ganzen. Op dit moment ligt 

de nadruk van de activiteiten op het procederen 

tegen ‘wildonvriendelijke’ besluiten van overhe-

den. Daaraan heeft de stichting haar handen 

meer dan vol.

We vinden het belangrijk om een tegengeluid 

te blijven laten horen met al het jagersgeweld in 

Nederland. Nog nooit klonken er zo vaak en zo 

veel projachtgeluiden in de verschillende media. 

Dit terwijl de meerderheid van de Nederlanders 

onveranderd tegen de jacht is. Helaas heeft De 

Faunabescherming te weinig capaciteit om haar 

eigen geluid net zo vaak te laten horen als jagers 

dat doen. Vooral voor een effectief gebruik van 

de social media ontbreekt het ons aan mens-

kracht. 

Wilt u ons een handje helpen om tegengif te bie-

den aan de steeds sterker wordende jachtlobby, 

help ons dan. In deze Argus vindt u informatie 

over wat u kunt doen om de stem van wilde 

 dieren in nood vaker te laten horen.

 

Redactioneel NETTIE DEKKER

Jagen? 
Natuurlijk 

niet!


