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“bambi-gedachten”

Sommige argumenten die jagers gebruiken om 

hun rare hobby te verdedigen zijn zo langzamer-

hand helemaal grijsgedraaid. Maar omdat ze 

niets beters kunnen verzinnen komen ze er steeds 

weer mee op de proppen. Een kort overzicht:

De Gelderse gedeputeerde Jan Jacob van Dijk 

beweert: ‘het verzet tegen de jacht komt vooral 

van mensen uit de Randstad met te romantische 

“bambi-gedachten” over het grootwild’. Nou, 

dat heeft Jan Jacob dan helemaal mis. Een groot 

deel van onze sympathisanten woont in lande-

lijke gebieden en de meldingen over agressie en 

wreedheid van jagers komen daar ook meestal 

vandaan. Juist die mensen, die dagelijks gecon-

fronteerd worden met schokkende jachtmisstan-

den, zijn het helemaal zat dat jagers de dienst 

uitmaken als het gaat om de wilde fauna.

Een veelvoorkomende reactie op onze melding 

van misstanden is dat de geschoten dieren ‘toch 

een veel beter leven hebben gehad dan de die-

ren uit de bio-industrie’. En dat de mensen die 

tegen jacht protesteren zelf plofkippen kopen in 

de supermarkt. Ook dat is een fictie. Onze dona-

teurs steunen vaak ook organisaties als Wakker 

Dier, die strijden voor betere leefomstandigheden 

bij de gehouden dieren. En veel van hen zijn 

vegetariër of zelfs veganist. Verder is het maar 

de vraag of onze wilde fauna een goed leven 

heeft. Ze worden dag en nacht opgejaagd, zelfs 

in de draag- en zoogtijd, hun sociale verbanden 

worden rücksichtslos uit elkaar geknald, en het 

leed van aangeschoten dieren is helemaal niet te 

overzien.

Ook wordt geregeld de vraag gesteld: ‘waarom 

mogen wij niet oogsten uit de natuur?’ Beste 

jagers, zoek maar eens de definitie van oogsten 

op. De ‘Dikke van Dale’ uit 1961 vermeldt als 

betekenis: ‘de oogst binnenhalen, de veldvruch-

ten, inz. de granen, maaien, verzamelen en 

onder dak brengen’. Jagers doden dieren waar 

ze niet zelf voor gezorgd hebben en waarop ze 

geen enkel eigendomsrecht kunnen laten gelden. 

De natuur en de dieren die daarin voorkomen 

zijn van iedereen. En de meeste mensen hebben 

een grote hekel aan jagers, al is het maar omdat 

de wilde dieren zo schuw zijn geworden dat ze 

zelden meer te zien zijn.

Door de bank genomen komt het erop neer dat 

jagers het verachtelijk vinden als iemand het 

schieten van een dier ‘zielig’ vindt. Dat idee 

behoeft ook nuancering. Natuurlijk is het een 

afschuwelijk gezicht om een prachtig kerngezond 

wild dier te zien reduceren tot een bloederig 

hoopje ellende. Maar de natuur zelf is ook 

wreed, en het ‘slaan’ van een merel door een 

sperwer is evenmin een prettig gezicht. Waar het 

om gaat is dat jagers er plezier in hebben om 

dieren te doden, en dat ook doen als er geen 

enkele noodzaak voor bestaat. Sterker nog, ze 

zijn bereid behoorlijke sommen gelds neer te 

tellen om in binnen- of buitenland de natuur te 

‘beheren’.

Wat jachtbestrijders zo tegen de borst stuit is het 

volstrekte gebrek aan empathie van de jagers 

voor hun slachtoffers. Een gebrek aan empathie 

dat zich ook uitstrekt tot de mensen die protes-

teren tegen de jacht. En empathie is nu net die 

eigenschap die mensen onderscheidt van de 

meeste dieren, en waarop onze maatschappij 

gebaseerd is. Zonder empathie is het ‘ieder voor 

zich, God voor ons allen’. En laat dat nu precies 

de filosofie van bepaalde politieke partijen zijn! 

Gebrek aan empathie is ook een kenmerk van 

allerlei psychische afwijkingen. Empathie is heel 

wat anders dan alles maar ‘zielig’ te vinden.

Eind vorig jaar hield de Koninklijke Jagers Vereni-

ging een collecte onder de achterban. Niet voor 

de Voedselbank, bescherming van weidevogels 

of een beter leven voor dieren in de bio-industrie. 

Nee, het geld is bedoeld om met lobbyen, ad-

vertenties en spotjes te voorkomen dat de hobby-

jacht in de nieuwe Natuurwet ook maar een klein 

beetje zal worden ingeperkt. Kijk, dat vinden wij 

nu pas echt zielig.
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