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Korte Mededelingen

Ongewenste keuken 
Onlangs werden mij de ogen geopend voor 
een organisatie die zich Keuken van het 
Ongewenste Dier noemt. Deze club schijnt al 
een paar jaar te bestaan maar heeft kennelijk 
haar licht onder de korenmaat gehouden, want 
ik had er nog nooit van gehoord. Kan ook aan 
mij liggen!
Hoe dan ook, het doel van deze ‘keuken’ is 
om plaagdieren die door de mens zijn omge-
bracht, te bereiden tot een exquis gerecht. ‘Er 
worden dieren gedood,’ aldus een woordvoer-
der van de Keuken van het Ongewenste Dier, 
‘die vervolgens niet verder gebruikt worden. 
Kijk maar naar de ganzen bij Schiphol, deze 
worden vergast en vervolgens vernietigd. 
Maar ze zijn gewoon eetbaar.’Niet alleen gan-
zenkroketten staan op het menu, de Keuken 
serveert ook gebraden Stadsduiven (u weet 
wel, die uitgehongerde stakkers die geteisterd 
worden door ongedierte, gezwellen en uitslag) 
en Pony-burgers (zo-even nog het speelkame-
raadje van uw kinderen). Ook Muskusratten, 
Kraaien en Meerkoeten staan op het menu.                                                                                                                                            
Me dunkt dat de Keuken hier een beetje door-

draaft. Ratten en Kraaien en Stadsduiven te 
moeten opeten, lijkt mij eerder een straf dan 
een genoegen. Maar ganzenkroketten, mmm, 
dat klinkt al een stuk smakelijker. En de 
achterliggende gedachte is: hoe meer ganzen 
wij opeten, des te minder plofkippen hoeven 
te sterven voor onze eetlust. Dat is toch ook 
niet verkeerd?

Ecologisch onbenul
Toch wel, maar om dat te kunnen begrijpen, 
moet je verder kijken dan de pollepel van de 
Keuken lang is. De duizenden ganzen die 
de Keuken voor ons wil verwerken, sterven 
niet spontaan, maar worden stuk voor stuk 
omgebracht door mensen die hen beschie-
ten, vergassen en hun nekken breken. Die 
ganzendoders verrichten hun treurig werk met 
expliciete toestemming van de provinciebe-
stuurders, die op hun beurt degenen ter wille 
zijn die zeggen last te hebben van ganzen. 

Volg het spoor terug!                                                                                                                                           
Er zijn drie categorieën van mensen die 
ganzen liever zien gaan dan komen. Dat zijn 

Ganzen hoeven niet dood. Het doden van deze dieren is alleen maar goed voor de smaakpapillen.
Foto: P. Munsterman.
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(1) de natuurbeschermers die de voorkeur 
geven aan weidevogels boven ganzen, (2) de 
luchtvaartautoriteiten die beducht zijn voor 
vliegincidenten met ganzen rond de start- en 
landingsbanen, en (3) de boeren die bang zijn 
voor het ongewenst consumeren van gras in 
hun weilanden. Het grootschalig afmaken 
van Grauwe Ganzen, Kolganzen, Canadese 
Ganzen en Nijlganzen, zoals dat momenteel 
overal op de ‘Nederlandse killing fields’ 
plaatsvindt, is een knieval jegens deze drie 
belanghebbenden, terwijl andere mensen in 
ons land de ganzen zien als een vergroting 
van de biodiversiteit, als een verrijking van 
het nogal saaie platteland of de ganzen een-
voudig accepteren als een fact of life.
Kortgeleden heb ik in dit tijdschrift aange-
toond dat deze oplossing voor het ‘ganzen-
probleem’ geen hout snijdt (Gallacher 2015b). 
Als je het ècht wilt, kun je gemakkelijk gan-
zen verjagen met drones, laser guns, robots, 
border collies, of met een combinatie daar-
van. Ook aanpassen van de teeltplannen en op 
tijd onderwerken van oogstresten helpen. Dat 
zet meer zoden aan de dijk dan proberen de 
omvang van de populatie met tienduizenden 
exemplaren omlaag te schieten. Dat laatste 
is al eens eerder, tevergeefs, geprobeerd. In 
2013 zijn bij Schiphol 15.000 ganzen vergast, 
maar de populatie ervan nam slechts af met 
600 exemplaren. Die vult zichzelf klaarblijke-
lijk van buiten weer aan! (Mededeling Regie-
groep Vogelaanvaringen). Wat te denken van 
de weidevogelbeschermers, die ganzen gaan 
vervolgen omdat zij liever Kieviten, Grutto’s 
en Tureluurs in hun velden zien? Wat zijn dat 
voor natuurliefhebbers, die denken dat zij de 
natuur naar eigen hand kunnen zetten? Die 
denken dat zij weleens even kunnen bepa-
len welke soorten wel en welke geen leven 
gegund zijn? Zij hebben niet in de gaten dat 
het milieu bepaalt welke soorten waar voor-
komen! Eiwitrijke, ontwaterde, soortenarme 
raaigraslanden trekken nu eenmaal ganzen 
aan, of je dat leuk vindt of niet.
Dit is het ecologisch onbenul dat ten grond-
slag ligt aan de massale jacht op ganzen. De 
domheid of de slechtheid (of beide) die de 
grondoorzaak is van de zinloze dood van al 
deze prachtige en intelligente dieren. Als de 
Keuken van het Ongewenste Dier de hand 
legt op deze zinloos omgebrachte ganzen en 
er nog wat lekkere kroketten van weet te ma-
ken, werkt zij indirect mee aan dat onbenul, 
die domheid, die slechtheid.
Wie zich echt, oprecht, iets aantrekt van het 

lot van plofkippen, moet aan die kant van het 
spectrum gaan werken: ervoor ijveren dat 
plofkippen uit de schappen van Albert Heijn 
verdwijnen, dat plofkippen bevrijd worden 
van de A4-kooitjes waar zij in vetgemest 
worden. Jammeren over plofkippen, maar 
niets anders doen dan ganzen vermalen tot 
kroketten, draagt niet echt bij tot een beter 
leven van productiedieren. Wie dat doet, 
verkoopt vrome praatjes.

De wereld op z’n kop
Ganzen hoeven dus eigenlijk helemaal niet 
dood – niet voor de natuur, niet voor de 
boer, niet voor de vliegveiligheid. De enige 
reden waarom je ze dan toch te na zou willen 
komen, is… dat je er zulke lekkere kroketten 
van kunt maken, maar dat is de wereld op 
z’n kop. Was oorspronkelijk de redenering: 
ganzen moeten nu eenmaal dood, laten we 
met de kadavers nog iets lekkers doen, nu 
komt de aap uit de mouw. Het doden van 
ganzen is dan alleen nog maar goed voor de 
smaakpapillen.
Het doodmaken van ganzen is een heftig 
gebeuren. Het veroorzaakt paniek, stress en 
pijn. Dieren worden aangeschoten en leven 
nog een tijdje door met staalkorrels in het lijf. 
Ganzenfamilies worden uiteengereten. Ver-
stikking duurt tergend langzaam. Niets dan 
ellende en dat alles voor een kroket.

Bijsmaak
De chef van de Keuken van het Ongewenste 
Dier sleept de bio-industrie er met de haren 
bij, maar wil eigenlijk gewoon lekker kro-
ketten draaien. Hij bekommert zich niet echt 
om het lot van de dieren die hij verwerkt. Ik 
vermoedde dat al toen ik op de website van 
de Keuken las wat haar missie is: ‘Dit is de 
Keuken van het Ongewenste Dier. Het als-
maar overlast gevende beest. Dieren die we 
zien als een plaag. Die ons lastig vallen in ons 
bewegen. Vogels die onze veiligheid verpes-
ten. Ratten die de dijken ondermijnen. Dieren 
soms door onszelf gekweekt voor vlees, bont 
of sier. Uiteindelijk ontsnapt en zonder vijan-
den leven ze vrij en jongen maar raak.’
Wie een dier ‘beest’ noemt, verraadt al dat hij 
er niets om geeft. Hij zich door medeschepse-
len geen enkele beperking te laten opleggen. 
Wie Muskusratten ‘ratten’ noemt, geeft er 
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blijk van zich niet eens in de biologische aard 
van deze knaagdieren verdiept te hebben. Wie 
denkt dat exoten hier geen natuurlijke vij-
anden hebben en niet in staat zijn hun eigen 
stand te reguleren, kent zelfs de eenvoudigste 
principes van de populatiedynamica niet (vgl. 
Gallacher 2015a). Kroketten van zo’n kok 
hebben een heel vieze bijsmaak.

n H.P. Gallacher, Slangenburg 301, 7423 ZN De-
venter, e-mail: hughgallacher@hotmail.com.

LITERATUUR:
Gallacher, H.P. (2015a): Bestrijd het kwaad dat ‘eco-
logisch onbenul’ heet. het Vogeljaar 63(2):110-112.
Gallacher, H.P. (2015b): Nederland pal voor alle 
ganzen. het Vogeljaar 63(2):112-117.

Jubileumuitgave Ficedula van de Twentse 
Vogelwerkgroep
In 2014 bestond de Twentse Vogelwerkgroep 
(TVWG ) vijftig jaar. Ter gelegenheid hiervan 
is op 14 september 2015 een speciale uitgave 
van het kwartaalblad Ficedula uitgebracht. 
Het nummer bevat 128 pagina’s op A4-for-
maat en is geïllustreerd met veel prachtige 
kleurenfoto’s van voornamelijk Twentse 
fotografen. 
In hoofdstuk 1 ‘De Twentse Vogelwerkgroep’  
wordt een blik achter de schermen van de 
werkgroep gegeven; activiteiten, personen en 
gebeurtenissen in 50 jaar TVWG.  
In hoofdstuk 2 worden in 64 pagina’s de 
karakteristieke broedvogels van Twente van 
de afgelopen vijftig jaar beschreven. Per soort 
worden behandeld: verspreiding, habitat, 
aantalsontwikkeling, de belangrijkste gebie-
den, dichtheden, kansen en bedreigingen en 
bijzonderheden.  De huidige uitblinkers zijn 
de Middelste Bonte Specht waarvan 38% van 
de Nederlandse populatie in Twente broedt, 
Kraanvogel (20%), Grote Gele Kwikstaart 
(13%), Steenuil (10%), Wintertaling (9%), 
IJsvogel (7%) en de Kerkuil en Oehoe (bei-
den 6%). 
Hoofdstuk 3 behandelt een vijftal karakte-
ristieke niet-broedvogels:  Taiga- en Toen-
drarietgans, Klapekster, Kraanvogel en de 
Blauwe Kiekendief.  Van iedere soort worden 

verspreiding, habitat, aantalsontwikkeling, 
belangrijkste gebieden, kansen en bedreigin-
gen en bijzonderheden behandeld. 
Hoofdstuk 4 gaat over roofvogeltrek over 
Twentse telposten. Er wordt van twintig roof-
vogelsoorten beschreven wanneer ze door-
trekken en op welke momenten de aantallen 
pieken. Ook wordt een vergelijking gemaakt 
tussen de verschillende telposten; zoals 
Aamsveen, Oelemars, Engbertsdijksvenen, 
Haaksbergerveen, Wierdense veld en Usse-
lerveen. In het afsluitende hoofdstuk 5 volgt 
een evaluatie wat vijftig jaar natuurbehoud en 
natuurbeleid voor de karakteristieke Twentse 
vogelsoorten heeft opgeleverd. 
Voor de verschillende landschapstypen 
worden conclusies gegeven alsmede aanbeve-
lingen gedaan voor verbetering van beleid en 
beheer in de toekomst.
Deze Ficedula is te bestellen door €18,50 over te 
maken op IBAN NL05 INGB 0005 9488 43 tenname 
van de Penningmeester TVWG te Wierden, onder 
vermelding van postcode en huisnummer.
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