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Op 7 september 2015 heb ik mijn voorzitters-

hamer overgedragen aan Marianne Ouden-

huysen. Marianne werd in 1957 te Rotterdam 

geboren en woont nu alweer vele jaren in 

Noord-Limburg. In 2013 gingen zij en haar 

man met pensioen en op hun campervakantie in 

datzelfde jaar werden ze in Zweden en Noor-

wegen voor het eerst geconfronteerd met de 

jacht. In plaats van de prachtige elanden in 

 levenden lijve te  mogen zien, zag zij deze die-

ren met hun  kalveren doodgeschoten liggen op 

de aanhangwagens van de jagers. Deze jagers 

vierden daarbij groot feest. Dit was een stuitende 

ervaring. Terug in Nederland ging ze zich ver-

diepen in 

de jacht en 

hoe dat in 

 Nederland 

geregeld is. 

Ze ontdekte 

dat jacht niet 

noodzake-

lijk is om te 

overleven. De 

jacht wordt 

uitsluitend als 

hobby uitge-

oefend en is 

volkomen ‘uit 

de tijd’. Via 

 twitter ging ze 

de discussie 
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Nieuwe voorzitter HARM NIESEN

aan met jagers en natuurorganisaties. Ook nam 

ze regelmatig contact op met De Faunabescher-

ming voor informatie en om misstanden te mel-

den. Ze onderhield contacten met boswachters 

en andere mensen die zich betrokken voelden 

bij het beschermen van in het wild levende 

 dieren. Zo viel ze op bij De Faunabescherming 

en werd ze gevraagd om de redactie te komen 

versterken. Al snel zagen we haar talent voor 

communicatie. We zien in haar dan ook een 

goede voorzitter, die de stichting kan begeleiden 

in deze tijden van snelle berichtgeving via social 

media. Ik blijf zelf woord voerder en plaatsvervan-

gend  voorzitter.

Rectificatie
Helaas stond er een fout in de vorige Argus. Bij de voor-

paginafoto is een verkeerde naamsvermelding geplaatst. 

De maker van de foto was Henk Bos. Nog veel meer  

 prachtige foto’s van Henk zijn te bekijken op zijn blog: 

http://awd-bossie.blogspot.nl/.


