
SINT HUBERTUS EN DE JACHT
Wat is de Hubertus-legende en wat is de échte betekenis ervan?

De legende vertelt over een lichtend kruis dat verscheen tussen het gewei van een 
hert dat de verwoede jager Hubertus juist van plan was te doden.
Vanaf dat moment veranderde Hubertus zijn levenswandel. Hij had blijkbaar 
begrepen wat dat lichtende kruis, juist tussen het hertengewei, te betekenen had: 
het symbool van het lijden van Christus stond nu symbool voor het lijden van de 
dieren die door o.a. Hubertus waren omgebracht. Daarom doodde hij het hert 
niet, maar ging zijn leven wijden aan de kerk en werd bisschop.
Tot zover in het kort de Hubertus-legende.

Gelukkig gaan nu steeds meer mensen (ook binnen de kerken) begrijpen wat Sint 
Hubertus in het jaar 683 al had begrepen, namelijk dat ook dieren Gods 
schepselen zijn en dat ze niet zijn geschapen om onnodig door "wildbeheerders" 
te worden neergeknald.

Er wordt gezegd dat in de Hubertusmis 'slechts dank aan God wordt gebracht 
voor de mogelijkheden die Hij mensen biedt tot hun recht te komen in Zijn 
scheppingsorde'. Ook wordt beweerd dat het bij de Hubertusmis gaat om 'bewust 
omgaan met de Schepping'. Wel, wíj denken dat als Sint Hubertus zou zien hoe 
deze schone gedachten door jagers in praktijk worden gebracht, en dat nog wel 
in zíjn naam, hij zich zou omdraaien in zijn graf. Als Sint Hubertus nog zou 
leven zou hij hoogstwaarschijnlijk zeggen dat hij noóit gewild zou hebben dat 
zijn naam misbruikt zou worden als propaganda voor het neerknallen van talloze 
onschuldige schepselen Gods. Dat dit niet "bewust omgaan met de Schepping" 
is. Dat er betere manieren zijn om als mensen tot ons recht te komen in de 
scheppingsorde. 

Wat zou het mooi zijn (en o.i. ook correcter!) als Sint Hubertus jaarlijks in álle 
Rooms-Katholieke kerken zou worden herdacht niet als patroonheilige van de 
jacht, maar juist als degene die zich van de jacht bekeerde! 
Niet om het eerste, maar om het laatste is hij immers heilig verklaard.
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