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Wie heeft (weer) Het Laatste Woord...

Rob Moolenbeek NOGMAALS DE JACHT

Op verzoek van de Redactie én omdat wij van mening zijn, dat het voorals-

nog weinig nut heeft te trachten dit soort mensen wijzer te maken, zullen

wij deze reactie kort houden,,.

Gezien de vele positieve reacties die wij ontvingen, geloven wij er goed
aan gedaan te hebben deze artikelen te hebben geplaatst, Nógmaals benadruk-

ken wij dat al onze stellingen gefundeerd wijn en dikwijls voortkomen ui't

wetenschappelijk verantwoorde rapporten; Het is. wellicht te overwegen

om in de toekomst eens enkele van deze rapporten (samengevat) in de Korhaan

op te nemen!

Ook in het voorafgaande artikel spreekt K. zichzelf weer herhaaldelijk te-

gen of bekent hij op slinkse wijze geheel of gedeeltelijk ons gelijk. Als

K, echter nog steeds vindt, dat plezierjacht verantwoord en gerechtvaardigd

is, zelfs als jagers (mét hagel) op Patrijzen, snippen, Kuif- en Tafeleenden

enz, schieten, dan is het zinloos om hierover met hem verder te discussiëren!

Wel zouden wij graag de rapporten willen zien, waarvan hij het bestaan sug-

gereert! Dit zal een openbaring worden en zal voor vele wetenschappelijke
(unlverslteits) bibliotheken een welkome aarvulling kunnen betekenen!

Tevens wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om de lezers nogmaals at-

tent te naken op de onlangs opgcrichte stichting "Kritisch Faunabeheer",
Postbus 76 Deze Stichting kant zich onder andere tegen de

plezierjacht en hoeft uw steun DRINGEND nodig!

Steun hen en wordt begunstiger door storting van minimaal ƒ 10,00 op giro-

rekening 3522188 te Den Haag, t.a.v. Stichting Kritisch Faunabeheer,

Bij het ter perse gaan van deze Korhaan ontving de Redactie zojuist nog

een korte reactie van dhr. R. Moolenbeek op het voorgaande wat betreft de

Jacht en de discussie tussen hen (R. Moolenbeek-E. Klomp). Zoals de Ra-

dactie al aan het einde van het artikel "Nogmaals de Jacht" van dhr. E.

Klomp vermeldt, wordt deze discussie thans als gesloten beschouwd.


