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Dit mijn laatste column. Eerdere bijdragen van 

mijn hand, zoals ‘De plezierslager’, gaven soms 

aanleiding tot protesten, maar meestal kwamen 

er na publicatie weinig reacties, goed- of afkeu-

rend. Dat zal bij dit slotexemplaar niet anders 

zijn. Maar ik heb de columns met veel plezier 

geschreven en eerlijk gezegd kan het me weinig 

schelen wat iemand anders ervan vindt.

Wie was Cassandra? Ze was een dochter van 

Priamus, de koning van Troje. Zo mooi was ze, 

dat de god Apollo zijn welgevallig oog op haar 

liet vallen. Als tegenprestatie voor haar gunsten 

vroeg ze van hem de gave om de toekomst te 

voorspellen. Maar daarna weigerde ze om met 

hem het bed in te duiken. Als straf bepaalde de 

god dat niemand haar ooit zou geloven. Cassan-

dra voorspelde de ondergang van Troje en waar-

schuwde tegen het binnenhalen van het beruchte 

Paard. Maar niemand geloofde haar en het liep 

slecht met haar af. Ze werd onthoofd. Waarom 

klinkt dat anno 2016 zo bekend? Uiteraard had 

zij haar eigen einde ook voorzien, in dat opzicht 

was haar lot niet te benijden.

Gelukkig kan ik de toekomst niet voorspellen. 

Maar iedere dag word ik geconfronteerd met 

berichten over mensen en dieren die helemaal 

geen toekomst meer hebben, eenvoudigweg om-

dat ze vermoord zijn. Voor mensen is dat vaak 

ver weg, maar soms ook dichtbij, zoals wan-

neer je in Parijs een terrasje gaat pikken. Dieren 

worden wel heel dichtbij, vaak onder de ogen 

van natuurliefhebbers, vermoord. Eerst heette dat 

jacht, nu faunabeheer. Een dier heeft maar één 

hobby: in leven blijven en liefst nog nakomelin-

gen voortbrengen. Mensen daarentegen hebben 

hobby’s als jagen, vissen, en grote hoeveelheden 

goedkoop vlees eten. Voor deze hobby’s worden 

ontelbare dieren omgebracht, die dat helemaal 

nergens aan verdiend hebben.

Wat drijft een jager? Erg veel onderzoek is daar 

niet naar verricht. Jagers zijn vaak in het dagelijks 

leven steunpilaren van de maatschappij: artsen, 

dierenartsen of wetenschappers. Waarom trek-

ken deze mensen in hun vrije tijd een halfgaar 

pak aan en sluipen ze tot de tanden bewapend 

door onze natuur? Ik kan het zelfs niet beginnen 

te begrijpen. Ze begrijpen het zelf ook niet, ge-

loof ik, en daarom proberen ze hun genot van 

het doden op allerlei manieren maatschappelijk 

aanvaardbaar te maken. Daarover is in dit blad 

uitgebreid gepubliceerd en al hun argumenten 

kunnen gemakkelijk worden ontkracht.

Je hoeft ook helemaal niet helderziend te zijn om 

te voorspellen dat de situatie van wilde dieren 

alleen nog maar verder zal verslechteren. Onder 

dreiging van een ‘tsunami’ aan vluchtelingen 

maken vele landen politiek gezien een ruk naar 

rechts. En jacht is rechts, dat moet voor iedereen 

duidelijk zijn. 130 km per uur rijden, onbeperkt 

consumeren en er vrolijk op los knallen, dat is het 

rechtse credo in Nederland. Daar zal ik met een 

column niet veel aan kunnen veranderen.

Eén ding is wel zeker: ooit komt er een kentering. 

Of ik dat nog ga meemaken is koffiedik kijken. 

Intussen wens ik alle mensen van goede wil, die 

op veel manieren, vaak tegen de verdrukking in, 

het tij proberen te keren, alle succes toe. Ook ik 

blijf me, op andere manieren, inzetten voor een 

betere wereld. De klimaatverandering bedreigt 

nog meer dieren dan de jacht. Misschien zullen 

mijn volgende columns, in andere publicaties, 

wel over dat onderwerp gaan.
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Links:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cassandra_%28mythologie%29

http://www.famouspoetsandpoems.com/poets/robinson_jeffers/poems/17107

Cassandra by Robinson Jeffers
The mad girl with the staring eyes and long white fingers

Hooked in the stones of the wall,

The storm-wrack hair and screeching mouth: does it matter, Cassandra,

Whether the people believe

Your bitter fountain? Truly men hate the truth, they’d liefer

Meet a tiger on the road.

Therefore the poets honey their truth with lying; but religion—

Vendors and political men

Pour from the barrel, new lies on the old, and are praised for kind

Wisdom. Poor bitch be wise.

No: you’ll still mumble in a corner a crust of truth, to men

And gods disgusting—you and I, Cassandra.


