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Wij zijn de 99%. Daarmee maakte Occupy 

furore . Maar hoe briljant de bedenker, antropo-

loog Graeber, ook mag zijn, hij zat er ver naast 

als het gaat om het leven op aarde. De echte 

tweedeling moet gezocht worden in de belan-

gentegenstelling tussen mensen en dieren. Op 

onze planeet maakt de mens maar 0,01% uit van 

de biomassa, volgens onderzoek van professor 

Milo. Inmiddels hebben mensen al 83% van alle 

soorten wilde zoogdieren vernietigd. De mens 

neemt een nietsontziende rol in, waarin de eigen 

korte termijnbelangen centraal staan en belangen 

van alle andere soorten gekoloniseerd of weg-

gevaagd worden.

Kijk naar de plezierjager.  De mens  die louter 

voor de lol dieren doodschiet om vervolgens trots 

met z’n buit op de foto te gaan. Van de genoem-

de 0,01% die de mens uitmaakt van het leven op 

aarde is in Nederland slechts 0,01% jager.

Toch schieten de Nederlandse jagers elk jaar, 

straffeloos, 2.000.000 dieren dood.

Wat jagers doen in de natuur onttrekt zich aan 

het zicht. Hun beschamende bezigheden vinden 

plaats buiten elke sociale controle en op tijdstip-

pen dat de bossen niet toegankelijk zijn voor 

niet-jagende burgers, in verboden ‘rustgebieden 

voor het wild’ waar de dieren met ‘telvoer’  naar-

toe gelokt zijn.

Omdat de politiek zich nauwelijks interesseert 

voor wat zich aan het oog van de kiezer onttrekt, 

hebben jagers in de Wet natuurbescherming hun 

slag kunnen slaan.

Met hulp van lobbyisten die lid waren van par-

tijen zoals PvdA, D66 en GroenLinks, partijen die 

vervolgens geen verzet boden tegen de kader-

wet waarin de hobbyjacht carte blanche kreeg.

Stropersmethoden zoals nachtjacht met infra-

roodkijkers, knaldempers en lichtbakken, werden 

geruisloos toegestaan. Hoewel de wet natuurbe-

scherming in artikel 3.21 verbiedt de jacht uit te 

oefenen vanuit een voertuig, vonden jagers een 

maas in de wet omdat artikel 3.16 spreekt over 

het gebruik van een geweer vanuit een rijdend 

voertuig, waaruit de jagers meenden op te kun-

nen maken dat ‘beheer en schadebestrijding’  

wel mogelijk zouden zijn vanuit een stilstaand 

voertuig. Die uitleg werd  onlangs een 72-jarige 

jager uit Vriezenveen noodlottig, toen het door-

geladen geweer in zijn auto niet een vos trof, 

maar hemzelf. Zonder dit tragische jachtongeluk 

hadden veel politici en burgers zich nooit gerea-

liseerd dat dieren met stropersmethoden bejaagd 

worden. 

Dieren gaan hun activiteiten steeds meer naar 

de nacht verschuiven onder invloed van mense-

lijke activiteit, blijkt uit onderzoek van Berkeley 

 University. Wij mensen gedragen ons als een 

regelrechte plaag voor dieren. Vergassen van 

ganzen, schieten van wilde zwijnen en edel-

herten, uitroeien van vossenpopulaties, het dient 

allemaal geen enkel ander doel dan ‘het genot 

van de jacht’ .

Luxemburg deed een proef met een vossenjacht-

verbod.  De jagers voorspelden een explosie van 

de vossenpopulatie en verhoogd infectierisico 

met vossenlintworm, maar het tegendeel blijkt. De 

Luxemburgse Staatssecretaris Camille Gira argu-

menteerde dat onze huidige maatschappij er een 

moet zijn die waarde hecht aan de natuur en het 

samenleven met wilde dieren. “Wij zijn niet de 

enige wezens met gevoelens op deze planeet,” 

verklaart Gira, “Het is haast ondenkbaar dat 

er zo’n 3000 vossen per jaar worden gedood 

 zonder objectieve reden.”

Aangetoond is dat juist de jacht ervoor zorgt dat 

er veel lintwormbesmettingen zijn, en ook zijn er 

in gebieden waar het dier bejaagd wordt meer 

besmettingen door tekenbeten. 

We gaan als faunabeschermers een nieuwe fase 

in, waarin versoepelingen in de jachtwetgeving 

met kracht bestreden moeten worden.

Op 15 september hebben we onze veel bezoch-

te jaarvergadering, ditmaal in Apeldoorn.

Ik hoop u daar te ontmoeten, om bij te praten 

over een Nederlandse natuur waar dieren niet 

langer vogelvrij maar kogelvrij zullen zijn. Zoals 

de, daar woonachtige, bekeerde jager professor 

mr. Pieter van Vollenhoven zegt: “Levende vogels 

spreken mij in mijn hart meer aan dan vogels op 

jachttableaus”. Laten we hopen dat dat ook geldt 

voor de zwijnen in het Kroondomein!
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