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Redactioneel NETTIE DEKKER

Jagen? 
Natuurlijk 

niet!

Ons eigen gedrag legitimeren en het misschien 

een tikkie acceptabeler maken dan het is, we 

doen het allemaal. Politici hebben het tot kunst 

verheven. Zo blijft PvdA-Kamerlid Henk Leenders 

stug volhouden dat wilde dieren écht beter af 

zijn met een amendement waar de jagers dolblij 

mee zijn. Jagers doen niet onder voor politici. Ze 

hebben hun dodelijke bezigheden de afgelopen 

jaren meer en meer gegreenwashed. 

Jager ‘met een groen hart’ @KeesvanHulst 

 twitterde: ‘Burgemeester Oisterwijk feliciteerde 

WBE Moergestel met 25 jaar inzet voor fauna-

bescherming en -beheer’. Is faunabescherming 

nu  synoniem voor afknallen? Twitterbabe 

@janneke_eigeman ((50-dingen boek | moestuin 

| jager in opleiding | pedagoog & hfd comm 

@Kon_Jagersver | fiets OV | GroenLinks | natuur-

gids | twittert over omgang NL & natuur) van de 

jagersclub noemt in haar profiel nog niet dat ze 

donateur is van De Faunabescherming. 

Greenwashing in ultima forma. Jagers ‘zorgdra-

gen’ wat af voor ‘hun jachtveld’, een ideetje van 

de communicatieafdeling van de jagersvereni-

ging. Volgens Eigeman dromen kinderen tegen-

woordig over het doden van dieren: ‘Ik wil later 

ook een jachtveld, mijmert 9-jarig kind bij beel-

den van bredemoestuin’. Kinderen die er plezier 

in scheppen om dieren dood te maken, voer voor 

psychiaters...

Bij veel overheden lijkt de greenwashing aan 

te slaan. Gedeputeerden natuur gaan graag 

een keer op ‘jachtstage’ (Jan Jacob van Dijk 

van Gelderland) en laten zich regelmatig jacht-

propaganda influisteren door lobbyisten (Bart 

Krol van Utrecht). De provincie Zuid-Holland 

schroomt niet om samen met de jagersclub het 

netwerkevenement ‘Nederlandse Oogst’ te orga-

niseren: ‘Beleidsmedewerkers, gedeputeerden 

en directies van organisaties in het buitengebied 

zijn uitgenodigd om van gedachten te wisselen 

over ons Nederlandse landschap dat – naast een 

bron van inspiratie en recreatie – ook een bron 

is om verantwoord van te oogsten. Denk daarbij 

bijvoorbeeld aan gans, hout, noten, bessen en 

vis.’ Bezoekers kunnen twee prikkelende lezingen 

verwachten ‘over de smaak van Nederland’. En 

daarna mogen ze hun ‘licht opsteken bij één van 

de vier ondernemers voor wie de oogst uit het 

Nederlandse landschap hun inkomstenbron is. 

Daaronder onder meer ondernemers die succes-

vol gans vermarkten.’

De provincie is voor het gemak vergeten dat po-

pulatiebeheer behalve zinloos, in strijd is met de 

wet. De wet die haar voorschrijft dat ze dieren 

moet beschermen en ja, de grauwe gans is nog 

steeds een beschermde diersoort!

Ondertussen blijft de staatssecretaris volhouden 

dat onze natuur bij de provincies in goede han-

den is... Over een paar jaar zijn er weer ver-

kiezingen. Het aantal mensen dat zijn stem laat 

horen tegen het rücksichtslos afknallen van wilde 

dieren ‘gewoon omdat het mag’, groeit met de 

dag. Aan mij zal het niet liggen: voor Dierendag 

ga ik folderen voor het burgerinitiatief tegen de 

hobbyjacht. En u?


