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R
uim 100 fauna-

beschermers en 

persvertegenwoordigers 

bezochten op 18 oktober 1999 

het Eerste Nationale Eet Geen 

Wild-diner, in kasteel Doorwerth, 

het voormalige Nationale 

Jachtmuseum dat voor de 

gelegenheid was afgehuurd  

door De Faunabescherming. 
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NRC verslaggever Marcel Haenen noteerde: 

“Zo’n honderd prominente genodigden in  tenue 

de ville, variërend van de gepensioneerde 

 Amsterdamse rechter Clovis Cnoop Koopmans tot 

de hoofdredacteur van het trendy Vegetarische 

tijdschrift Sla Etcetera Ellen Ruwe, genoten gis-

teravond onder begeleiding van prachtige strijk-

muziek van een vijfgangen anti-wild maaltijd.” 

Met de actie wilde De Faunabescherming 

tegenwicht bieden aan de ongenuanceerde 

PR-campagne rond het eten van wild met de 

Wildweek. De Faunabescherming presenteerde 

een onderzoek waaruit blijkt dat 44 procent van 

het wild in de horeca microbiologisch gezien niet 

acceptabel is. Het nuttigen ervan staat gelijk aan 

het consumeren van chemisch afval.

Na het toetje, een reuzentaart in de vorm van 

een hertenkop, werden de gasten gewaar-

schuwd dat ze buiten konden worden lastiggeval-

len door jagers. En inderdaad, honderd meter 

buiten de kasteelpoort hielden lange slungels 

iedereen staande. “Bent u ook wezen eten bij de 

eco- maffia”, vroegen ze. Ze deelden dampende 

kaaskroketten uit en pamfletten, ondertekend door 

de Faunawerkers van de Zuid-Veluwe, waarin 

erop werd gewezen dat “ook jagers van dieren 

houden vooral als ze lekker gemarineerd zijn.” 

De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging 

zei niets met de tegenactie te maken te hebben. 

Dat kon kloppen, de lange slungels in de kroket-

tenkraam werden aangevoerd door mijzelf in een 

jagerskostuum. 

Omdat de standaardgrap van veel vleeseters 

aan het eind van een vegetarisch diner veelal is 

”zo, nu heb ik wel trek in een lekker kroketje”, 

meende De Faunabescherming ze op hun wen-

ken te moeten bedienen. Die opzet slaagde 

wonderwel, veel journalisten dachten werkelijk 

met een tegenactie van de jagers van doen te 

hebben.
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