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‘De natuur herstelt zich, maar wel langzaam’, 

lees ik terwijl ik aan het mijmeren ben over dit 

redactioneel. ‘Vooral met libellen en zoogdieren 

gaat het beter, met dagvlinders en amfibieën blijft 

het aanmodderen.’ Het Centraal Bureau voor 

de Statistiek (CBS) onderzocht recente gegevens 

over 1800 dieren en planten. Vanaf 1995 zijn 

veel soorten niet verder achteruitgegaan of zelfs 

toegenomen, meldt het bericht. Waar tonnen 

euro’s en bergen energie gestoken worden in 

noodlijdende en zo goed als uitgestorven soor-

ten, gebeurt hetzelfde met de soorten die het wél 

goed doen. 

Neem de gans. Op Twitter zag ik een kranten-

berichtje uit 1948 voorbijkomen: ‘De grauwe 

gans weer als broedvogel in ons land.’ Er staat 

nog net geen smiley bij. ‘Midden Juni werden op 

een zandplaat in het IJselmeer, onder de kust te 

Oudemirdu, een paar jonge vogels gevonden, 

waarvan een reeds gestorven en het tweede 

exemplaar door honger reeds zodanig verzwakt 

was, dat het gemakkelijk bemachtigd kon wor-

den.’ De plaatselijke jachtopziener dacht: dit 

moet wel een grauw gansje zijn! En jawel, de 

heer G. Bosch te Huzum stelde, nadat de vogel 

naar hem was ‘opgezonden’, vast dat het hier 

inderdaad om een grauwe gans ging. Een soort 

die ‘sedert het midden der vorige eeuw niet meer 

in ons land heeft gebroed’. Dr. Jac. Thijsse zegt 

in zijn werk “Het Vogelboekje” hiervan: Deze 

soort broedde vroeger hier en daar in Friesland. 

(...) In ornithologische kringen is men dan ook 

zeer belangstellend naar deze nieuwe vestiging 

van de grauwe gans in ons land.’ 

Het kan verkeren. Nu lijkt er een wedloop gaan-

de waarin provincies elkaar proberen te overtroe-

ven in hoeveel ganzen ze kunnen doden. Hoe, 

daarom malen ze niet: vergassen (verboden 

onder Europese regelgeving), de nek omdraaien 

(uiterst inhumaan) of onthoofden (hoe gruwelijk 

kun je het verzinnen?). 

Gedeputeerde Jaap Bond van Noord-Holland 

overweegt zelfs om speciale doodseskaders op 

te leiden, die tijdens de ruiperiode de grasvlakten 

van zijn provincie afstropen om elke gans in zicht 

over de kling te jagen. Adviesbureaus draaien 

overuren om rapporten te schrijven hoe die 

bergen ganzenvlees vervolgens aan de Neder-

landse man of vrouw gebracht kunnen worden. 

In hun ganzenbloeddorst lijken de beleidsmakers 

totaal vergeten dat de gans een beschermd dier 

is, dat alleen onder specifieke voorwaarden 

gedood mag worden. Een bescherming die per 

1 januari wel eens nog verder onder druk kan 

komen te staan met de invoering van de nieuwe 

Wet Natuur. Kortom: De Faunabescherming heeft 

na bijna veertig jaar aan bestaansrecht nog niets 

ingeboet.
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Jagen? 
Natuurlijk 

niet!


