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De oude-jongens-krentenbrood-mentaliteit en het 

Old Boy’s Network vierden weer hoogtij. Ook 

Jaap Dirkmaat van Das en Boom ontbrak niet 

op het feestje. Keurig in het pak en welwillend 

schouderklopjes uitdelend en “gut kerel ook jij 

hier” werd veelvuldig gezien en gehoord, de 

tevredenheid straalde er vanaf.

En dat kan ook niet anders als je al 100 jaar 

dierenleed veroorzaakt en als je al 100 jaar de 

natuur naar je hand zet, daar moet je toch wel 

A
c
ti
e
2004 | Naarden | 

100 Jaar KNJV
2
0
0
4

Old boys fun
INEKE 

VAN DEN ABEELE

I
n de Grote Kerk van Naarden-Vesting werd op 29 september 2004 

het 100-jarig bestaan van de KNJV gevierd. Er kwamen de nodige 

hoogwaardigheid bekleders op af, o.a. dhr. Braks, maar liefst drie PvdA-

ers en natuurlijk allerlei hotemetoten uit de jachtwereld, want zeg nou 

eerlijk zo’n jubileum laat je niet zomaar voorbij gaan.
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trots op zijn, zelfs de rode loper was uitgelegd.

Na 100 jaar staat het genot van het schot nog 

steeds voorop. De Faunabescherming had samen 

met de PvdD een vergunning aangevraagd om te 

mogen demonstreren, dat mocht mits we achter 

de opgestelde dranghekken bleven. We hadden 

een met nepbloed besmeurde loper uitgelegd en 

de bezoekers trakteerden we symbolisch op blau-

we bonen en hagel ondersteund met borden met 

onder andere de tekst “Blauwe bonen en hagel 

van KNJV brengt al 100 jaar dood en verderf 

met zich mee”.

In het kader van hun 100-jarig bestaan heeft 

de KNJV het initiatief genomen om te komen tot 

een leerstoel faunabeheer aan de Wageningse 

Universiteit. Een prof voor één dag in de week, 

betaald door het Faunafonds, het Ministerie van 

Landbouw, Natuur en Visserij en giften, één keer 

raden waar die giften vandaan komen. 

Het meest grappige citaat uit hun persbericht 

luidt, “de instelling van de leerstoel bouwt voort 

op de missie van de KNJV, waarin kennis en 

kunde en dienstverlening aan de maatschappij 

centraal staan”.

Dat we dat al die jaren nooit begrepen hebben, 

het straalt immers van de deemoedige gezichten 

van de jagers af: zij zijn de enige koninklijk 

goedgekeurde filantropische instelling van ons 

land! Zij schieten niet voor hún, maar voor ons 

plezier jaarlijks meer dan twee miljoen dieren 

dood.


