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Al in de Argus van november 1979/3 schreef 

Hugh Gallagher, toenmalig bestuurslid: “Een 

nieuwe kwaal steekt de kop op: eind oktober en 

begin november werden in Ulvenhout, Wouw en 

Weerselo zogenaamde Hubertusmissen gecele-

breerd. Dit zijn manifestaties die tot doel hebben 

het slechte imago van de jagers op te poetsen.” 

Nog geen half jaar later, op 3 november 1980, 

werd door toen nog Kritisch Faunabeheer gede-

monstreerd in het Brabantse dorp Wouwse Plan-

tage. Er werden pamfletten uitgedeeld waarin de 

Rooms Katholieke kerk 

werd bekritiseerd om 

haar propaganda voor 

de jacht.  

Er volgden nog vele ac-

ties, zoals bij de Huber-

tusmis in de Victorkerk 

in Obdam. Daar waren 

meer dan honderd jagers verzameld in één groot 

bijna sektarisch toneel ter verheerlijking van de 

jacht, compleet met jachthonden, jachthoornbla-

zers, opgezette vossen en vogels, jachttrofeeën 

D
e Hubertusvieringen zijn al bijna 

veertig jaar een terugkerend bron van 

verbazing en voor actie. Actie tegen het met veel 

show celebreren van de jacht met een kerkelijke 

zegen. 
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en levende roofvogels.  

Nadat na de mis jagers en honden door 

pastoor Vlaar waren gezegend, in de 

hoop op een goede jachtbuit, sloeg 

de vlam in de pan. Pamfletten werden 

verbrand en er klonken bedreigingen. 

De fotograaf van De Faunabescherming 

werd door een groep jagers aangeval-

len en zijn fototoestel werd vernield. De 

reactie van pastoor Vlaar, ook later in de 

media, was: “Dan hadden de activisten 

maar niet moeten demonstreren.” Die 

reactie werd hem, als een ‘pastoor on-

waardig’ ook door niet-activisten niet in 

dank afgenomen.  

Pastoor Vlaar was niet alleen de pastoor 

van de jagers maar ook van de slagers. 

Hij ging niet alleen met jagers mee 

op jacht maar bedacht ook een zoge-

naamde ‘slagersmis’, waarbij varkentjes 

werden geslacht, de kerkmuren werden 

behangen met worsten en Schlagermu-

ziek werd gespeeld. De kerk die eens 

tot de mooiste van Noord-Holland werd 

uitgeroepen, leek zo nog het meest op 

een snackbar.  

Bisschop Punt van het Bisdom Haarlem-

Amsterdam was desgevraagd van me-

ning dat de jacht niet meer van deze 

tijd is en hij verbood deze folklore in de 

kerken voor heel Noord-Holland. Toen 

pastoor Vlaar nogmaals in de media in 

opspraak kwam vanwege de “Oranje 

mis” werd hij geschorst, maar uiteindelijk 

kon Bisschop Punt de Hubertusmissen niet 

verhinderen.  

De Faunabescherming voerde verder 

actie middels brieven aan bisschoppen, 

pastoors, paters, kerkbesturen en deca-

naten. Er werden positieve gesprekken 

gevoerd, maar de resultaten waren niet 

blijvend. De Bisschoppenconferentie in 

Utrecht wilde niet inhoudelijk op de kwes-

tie ingaan. Van de aangetekende brieven 

verzonden aan Paus Franciscus is niet 

bekend of ze hem ook hebben bereikt. 

Het verslag van het gesprek met 

Bisschop Punt kunt u lezen in de Argus 

van April 2010 nummer 1. 


