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Wie de Hubertuslegende goed leest, moet wel 

tot de conclusie komen dat Sint Hubertus nooit de 

patroonheilige van de jacht kan zijn, omdat hij 

juist degene was die zich van de jacht afkeerde, 

toen volgens de legende een lichtend kruis in het 

gewei van het hert dat hij wilde neerschieten ver-

scheen. Prof. Dr. Johan de Tavernier, vice-decaan 

voor Onderwijs aan de Faculteit Theologie en 

Religiewetenschappen van de Katholieke Univer-

siteit te Leuven bevestigt de status van Hubertus 

als patroonheilige dan ook als een ‘historische 

anomalie’. Ook verwijst De Tavernier naar de 

encycliek “Laudato Si”, waarin paus Franciscus 

‘alle mensen van goede wil’ oproept om ‘met res-

pect en eerbied om te gaan met de Aarde en de 

armen’: ‘Een belangrijke kritiek op de encycliek 

onder ethici is het ontbreken van aandacht voor 

de consumptie 

en productie van 

vlees. Kennelijk is 

dit door verschil-

lende experts 

tijdens de voor-

bereidingen van 

de encycliek ge-

signaleerd maar 

in de finale versie heeft de Congregatie voor de 

geloofsleer beslist om alle aan dieren gerelateer-

de ethische discussies er uit te laten.’

Dat alles is voor Pastoor 

 Casper Pikkemaat van 

de Pancratiusparochie 

uit Geesteren geen be-

lemmering om, daartoe 

verzocht door de Jacht-

hoornblazers van ’t Huij-

eren, een Hubertusmis te 

houden. De Twentsche 

Courant Tubantia van 

5 oktober jl. berichtte 

over een viering ”uit 

respect voor de schep-

ping”.  

Bep de Boer van Stich-

ting ‘Rechten voor al wat 

Leeft’ stuurde een brief 

naar pastoor Pikkemaat: 

“We zijn van mening 

dat bij respect voor de 

schepping de in het wild 

levende dieren zoveel 

mogelijk met rust moeten 

worden gelaten. Dat is 

niet het geval als er jaar-

lijks twee miljoen dieren 

door jagers voor hun 

eigen plezier worden 

afgeschoten.“ Pastoor 

O
ver Sint Hubertus heerst als patroonheilige van jagers een 

pijnlijk misverstand, wat de Pancratiusparochie in Geesteren 

evenwel niet kon weerhouden een Hubertusmis te vieren, ‘uit respect 

voor de schepping’…
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Respect voor de 

schepping met twee 

miljoen dode dieren…
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De Hubertusmis van cartoonist Bruno Haberzettl

Pikkemaat bleek wel bereid tot een weliswaar 

vertrouwelijk gesprek, maar gaf al aan dat de 

Hubertusmis niet te willen aanpassen of annule-

ren. Daarop zag De Faunabescherming af van 

een gesprek.

Meer op: faunabescherming.nl/hubertusmis 
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