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Recent maakte ik een lange wandeling door het 

mooiste bos van Nederland, het Speulderbos. 

Ik was zo aan het genieten van al het moois om 

mij heen - die prachtige oude, dansende bomen 

- dat ik de tijd volledig uit het oog was verloren. 

Een valkuil waarin ik wel vaker loop wanneer ik 

in de natuur ben. Niks mis mee natuurlijk. Echter, 

de zon was al aan het zakken en ik had nog 

zeker een dikke drie kwartier te gaan voordat 

ik bij mijn auto zou zijn. En zoals we weten, is 

het verboden om ons na zonsondergang of voor 

zonsopgang nog in natuurgebieden te begeven. 

Dat voorrecht is alleen boswachters en jagers 

gegeven. Wij gewone stervelingen daarentegen 

zijn in overtreding wanneer we in het donker in 

een natuurgebied zijn. Want ja, we zouden het 

wild dan wel eens kunnen verstoren...

Terug naar mijn wandeling. Het was inmiddels 

donker en ik was nog niet terug op de parkeer-

plaats. In de verte hoorde ik de even karakte-

ristieke als spookachtige roep van de bosuil. 

Het was genieten met hoofdletters. Totdat ik, 

eveneens in de verte, een knal hoorde. En nog 

één, en nog één. Het was overduidelijk wie er 

verantwoordelijk waren voor deze wrede versto-

ring: jagers! Van het ene op het andere moment 

veranderde dat prachtige, eeuwenoude, bijna 

hemelse bos in een schiettent.

Mijn gedachten dwaalden af naar een gesprek 

dat ik enkele dagen daarvoor had gehad met 

een collega natuurfotograaf. Hij reageerde vol 

ongeloof toen ik hem vertelde dat je in ons land 

voor de lol dieren mag doodschieten. Dat noe-

men we plezierjacht. Weliswaar heb je er een 

jagersbrevet voor nodig, maar vervolgens hoef 

je geen enkele reden te hebben om hazen, konij-

nen, houtduiven, fazanten en wilde eenden af te 

knallen. 

 

Naast die collega natuurfotograaf zijn er heel 

veel mensen die zich niet realiseren dat er 

in  Nederland voor het plezier gejaagd mag 

 worden. Dieren die door de overheid op de 

zogenaamde wildlijst zijn gezet, mogen zonder 

enige reden geschoten worden. Het gaat als ge-

zegd om de haas, fazant, wilde eend, houtduif 

en het konijn. En dan te bedenken dat het met de 

fazant en wilde eend in 

Nederland helemaal niet 

goed gaat. En onlangs 

kwam daar het verontrus-

tende nieuws bij dat haas 

en konijn zelfs op de 

Rode Lijst zijn geplaatst 

waar ze worden aange-

merkt als ‘gevoelig’. 

Ik vind het dan ook rond-

uit schokkend dat de 

politiek ervoor kiest om een beleidsinstrument als 

de wildlijst, waarmee je plezierjacht mogelijk 

maakt, in stand te houden. Helemaal als het niet 

goed gaat met de dieren die daar op staan. De 

wildlijst was in het verleden nog veel langer en 

elk dier dat hierop stond, zoals de patrijs en het 

korhoen, kwam vroeg of laat in de problemen. 

Dat zie je ook nu weer gebeuren. Dit instrument 

is kortom failliet en wat mij betreft misdadig! 

Maar ondertussen was ik in overtreding... 

Tekst en beeld 

Remco Stunnenberg

Ban de wildlijst

Velen realiseren 

zich niet dat in 

Nederland voor het 

plezier gejaagd mag 

worden.
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