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Uit het hele land kwamen de in stemmig groene 

loden mantels gestoken jagers compleet met 

hoed en zwijnenkwast met hun vrouwen en kroost 

af op het onderonsje. Heerlijk om met zoveel 

geestverwanten onder een hoedje te kunnen spe-

len, een warm bad!

Naast de twaalf officiële jachtorganisaties waren 

er nog tal van aanverwante clubs aanwezig 

zoals de nestrovers van de Bond van Friese 

 Vogelbeschermingswachten en de Vereniging van 

Weidevogelbeschermers, valkeniers, hengelaars-

vereniging, ministerie van LNV, zweethonden 

verenigingen, alle jachtgezinden waren verte-

genwoordigd. Een illuster gezelschap van man-

nen, vrouwen en organisaties die de natuur een 

“warm” hart toedragen.

Uiteraard liet Kritisch Faunabeheer deze gouden 

kans om in het geweer te komen tegen zo’n na-

tuurvijandige manifestatie niet ongemerkt voorbij 

gaan.

We huurden een enorme touringcar met chauffeur 

en bevestigden aan beide zijden jagersgroene 

houten panelen waarop we hun logo schilderden 

en de tekst “Help de jagers” bovenaan, eronder 

in een kleiner lettertype “naar de eeuwige jacht-

velden” en daaronder “jacht is lustmoord”.

De bus posteerden we zo vroeg mogelijk onder-

aan de op- en afritten van de snelweg bij Rheden 

voordat de hele jachtkermis op gang kwam. Niet 

veel later kwamen de eerste, veelal groene Ran-

ge Rovers en Jeeps over de snelweg aanrijden.

Groot was de herkenning toen daar een bus 

stond ter verwelkoming met hun vertrouwde jager-

slogo en de tekst “help de jagers” de rest konden 

ze vanaf de weg namelijk niet zien.

Er werd dan ook al vriendelijk naar ons ge-

zwaaid en wij wuifden vriendelijk terug.

Zodra ze de afrit rondden stonden ze oog in oog 

met de rest van de tekst. 

De aanvankelijke blijdschap sloeg om in regel-

rechte woede, raampjes werden opengedraaid, 

vuisten gebald en de scheldpartijen waren niet 

van de lucht, alle geveinsde decorum viel in 

duigen. Er vielen vele sjieke dames uit de koets. 

“Kloooootzakkken” riep een dame die bijrijder 

was in een Landrover Defender.

Omdat er ook veel argeloze bezoekers afkwa-

men op deze groots opgezette manifestatie, 

in de veronderstelling dat het natuurminnende 

organisaties betrof, deelden wij op de looproutes 

pamfletten uit waarin wij onze bezwaren tegen 

de plezierjacht en de Game Fair uiteenzetten.

Om het vele aangeschoten wild te symboliseren, 

stonden voor de ingang in konijnenpakken gehul-

de demonstranten met krukken en rood gekleurd 

verband om de ledematen, met een spandoek 

waarop stond “de dag na de herenjacht”. 

Daarnaast cirkelden er op het drukst van de dag 

twee vliegtuigjes rond boven het landgoed met 

de tekst ‘moordmarkt op Middachten’ en ‘jacht is 

lustmoord’.

Het jagersgilde had zich deze dag onder gelijk-

gestemden duidelijk anders voorgesteld, voor ons 

was het een memorabel dagje uit. A
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D
e groots opgezette driedaagse Game 

Fair op het prachtige landgoed van 

kasteel Middachten lokte in juni 1991 veel 

bezoekers uit de wijde omgeving, zelden trokken 

zoveel terreinwagens richting Rheden.


