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Is het in de jacht werkelijk zo’n beestenbende?

De wetgeving in ons land is zodanig, dat de jagers slechts reguleredd ter

handhaving van een gezonde wildstand of ter bestrijding van wildschade kun-

nen optreden en de Nederlandse jagers zijn zich terdege van hun taak bewust,

Na-niurlijk zijn er onder onze jagers ook figuren, die het net deze wetgeving

niet zo nauw nenen en op alles schieten wat los en vast zit, doch dergelijke

konen zelden voor en dienen te alllen tijde te worden vervolgd.

Hen dient, geheel overeenkomstig de bepalingen van de Jachtwet, de bevoeg-

heid tot jagen te ontnomen. Het is niet juist om dergelijke misda-

digers representief te stellen voor de Nederlandse jager in het algemeen.

Tengevolge van onjuiste bejaging kan het broedareaal van een bepaalde veer-

wildsoort afnemen, doch het is onredelijk om, als het broedareaal afneemt,

hiervan de jacht de schuld te geven zonder dat wetenschappelijk is aan ge-

in hoeverre de jacht die afname veroorzaakt.

Anderzijds is gebleken, dat de jagers bereid zijn on de jacht op kwetsbar-

soorten vrijwillig te beperken, In dit geval wijs ik op de vrijwillige

medewerking van de jachthouders net betrekking tot het instellen van ganzen-

reservaten in Friesland,

Het is onjuist te stellen, dat Pijlstaart, de Slob-, Ta-fel-, Kuif-, Topper-

en Krakeend, alsmede het Bokje in ons land onbeschermd zouden zijn, want zij

genieten een zekere mate van bescherming krachtens de Jachtwet, Er mag

nloJt anders op worden gejaagd, dan dat de stand niet aanmerkelijk achter-

uitgaat, De Bonte kraai is thans inderdaad nog bekend als schadelijk wild,
maar uit jagerskringen is zelf al voorgesteld om de Bonte kraai, evenals

de Roek, onder te brengen in de Vogelwet 1936, Wat betreft de schadelijk-
heid van het schadelijk wild kan worden opgemerkt, dat b,v, een kraai niet

schadelijker is dan een Torenvalk en een Konijn niet schadelijken dan een

Spitsmuis, Immers, niet de sóórt is schadelijk, maar het te grote aantal

Individuen van een soort. Ik zie niet erg, hoe de schade, veroorzaakt door

het schadelijk wild, wetenschappelijk moet worden aangetoond, want die

schade is voor iedereen- waarneembaar. Uiteraard is het nuttig om te onder-

zoeken of inderdaad de jacht het meest geëigende middel is ter bestrijding
van het schadelijk wild of dat er betere alternatieven zijn.

Echter zolang die alternatieven er niet zijn, zal er moeten worden blijven
gejaagd op het schadelijk wild indien er van schade door dat wild sprake is.

Er wordt gesuggereerd, dat er jagers zomaar roekeloos door kraaiennesten

zoudenschieten, zonder zich af te vragen of er inderdaad wel een kraai op

het nest zit, De jager is er zich terdege van bewust, dat er soms andere

vogels gebruik maken van kraaiennesten en hij schiet dan ook niet door het

nest, zonder er van overtuigd te 2ijn dat het door een kraai gebruikt wordt,
De tijd dat jagers op roofvogels schoten is gelukkig voorbij,
De bewering, dat de kraaienvangkooi een verboden jachtmiddel is, is onjuist.
Bij art, 22 lid 3 van de Jachtwet is bepaald, dat de grondgebruiker op zijn
erf gebruik mag maken van kastvallen en andere vallen dan kastvallen voor

de jacht op schadelijk wild. Inderdaad heeft Natuurmonumenten op sommige
van haar terreinen deze kraaienvangkooien staan, doch zij gaat er zeer zorg-

vuldig mee te werk.

In een groot aantal natuurgebieden in ons land is de jacht verpacht, ook

in het Naardermeer, Het is onmogelijk, om de jacht volledig in eigen beheer

uit te voeren, omdat dit veel te kostbaar zou worden.

In het vorige nummer van de Korhaan, 9de jrg., nr. 5 doen de heren Rijven,

Van Swelm en Moolenbeek weer eens een felle uitval aan het adres van de Ne-

derlandse jagers. In hun betoog staan echter vele grove onwaarheden en val-

se beschuldigingen, zodat het niet meer dan billijk is om hierbij een en

ander recht te zetten.

Allereerst is het absurd om iedereen, die een geweer hanteert, over één kam

te scheren. De toestanden, zoals die in landen als Italië voorkomen en die

men terecht kan bestempelen als vogelmoord, komen in Nederland niet voor.
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Thans ontvangen zowel de natuurbeschermingsorganisaties als het rijk flinke

inkomsten van de jacht (pachten, aktes), terwijl het bij jacht in eigen be-

heer alleen naar geld kost (salarissen, wapens, munitie, jachtveldverzorging),
Uiteraard houden de organisaties, die de jacht verpachten, nauwlettend het

doen en laten van do pachters in de gaten* Bovendien profiteren zij dikwijls

van het toezicht, dat de jachtopzieners houden in het veld.

Dat Nederland het enige land in Europa is, waar men als vorm van recreatie

in beschermde natuurmonumenten mag jagen, is niet waar, want in vrijwel alle

natuurreservaten wordt in meer of mindere ma ;te gejaagd en of een jager nu

als "hobby" jaagt of*beroepsmatig, hij zal toch altijd een vorm van recre-

tle vinden in de jacht, net zoals de ornitholoog, amateur of beroeps, een

vorm van recreatie vindt in het kijken en bestuderen van vogels,
De recreatie van een jager is geenszins het in koelen bloede doden van een

dier.

In ons land zijn nog vrij veel eendenkooien, waarvan er nog zo’n kleine hon-

derd in gebruik zijn. De meeste eendenkooien zijn thans eigendom van Na-

tuurmonumenten en Staatsbosbeheer, Daar wordt vrijwel alleen nog gevangen

voor wetenschappelijk onderzoek (ringen). Ook in de overige kooien wordt

nog slechts op beperkte schaal gevangen. Het is onwaarschijnlijk dat er om

commerciële redenen vele duizenden eenden zouden worden gevangen, omdat de

baten geenszins tegen de kosten opwegen, De beschuldiging, dat in ons land

gevangen eenden en Meerkoeten naar Italië en Frankrijk worden geëxporteerd

om daar als "kleiduiven" te worden geschoten, kan dan ook niet serieus

worden genomen, tenzij men daarvoor afdoende bewijsmateriaal heeft.

Dat e Jachtwet in flagrante tegenspraak zou zijn met de Wet op de Dier-

enbescherming moet door hen, die dat beweren, maar eens duidelijk worden

aangetoond. Ten aanzien van de Jachtraad wordt zeer eenzijdige informatie

verstrekt» Deze bestaat uit 15 leden, waarvan de voorzitter wordt benoemd

door de minister van Landbouw en Visserij, De overige leden worden benoemd

door representatieve organisatie op het gebied van de landbouw (6 leden)
,

de bosbouw (l lid), de natuurbescherming (3 leden), de jacht (3 leden) en

het kooikersbedrijf (l lid). Het is dus niet juist, dat de natuurbescherm-

ingsorgani naties als enige in minderheid vertegenwoordigd zijn,
De opmerking, dat jaarlijks door de jagers honderdduizendenkil’o 1 3 lood in

het milieu worden achtergelaten, is ten eerste zwaar overtrokken en ten

tweede vormt dat slechts een zeer klein onderdeel van de totale milieuver-

ontreiniging.
Dat bij het ontwerp van de Wet tot wijziging van de Jachtwet de belangen
van de jager zo sterk naar voren zouden konen is onjuist. Uiteraard zijn
de jagers voor hun belangen opgekonen en dat is hun goed recht, zoals ie-

dereen het recht heeft on voor zijn belangen op te komen,

In het ontwerp is er van uitgegaan een goede wildstand te waarborgen, ook

voor wat betreft het schadelijk wild (een tem overigens die zal verd^ijni?!)),
de stroperij zoveel nogelijk te bestrijden en een grootst nogelijke vak-

bekwaamheid van de jager te eisen. Door de Koninklijke Nederlandse Jagers-
vereniging is op maatregelen aangedrongen ter bestrijding van de stroperij.
Die maatregelen gaan z 6 ver, dat zelfs de jagers daar enigszins door word-

en gedupeerd. Zo heeft zij aangedrongen om het zgn, "lichtbakken" (= jagen

m,b,v, kunstlicht) af te schaffen, evenals de jacht vanuit motorvoertuigen.

Zij heeft aangedrongen op het verplicht stellen van een jachtexamen en eem

W.A, verzekering. En zo zijn er nog wel meer voorbeelden aan te halen.
Het zou te ver voeren om hier het hele ontwerp van de Wet tot wijziging van

de Jachtwet te behandelen en alle bemoeienissen die de K.N.J.V, daarmee heeft

gehad op te sommen.

ledereen heeft het recht oei zich tegen de jacht te keren, maar dan wel met

gegronde argumenten en niet, zoals in de vorige Korhaan gebeurt, op basis

van stellingen, die valse beschuldigingen en onjuiste gegevens inhouden.
Het is niet mijn bedoeling on in de Korhaan een pleidooi voor de jacht te

houden,- doch ik heb slechts getracht duidelijk te maken hoe do situatie in

werkelijkheid is. ledereen mag vrij voor zijn mening uitkomen, maar het is

daarom niet nodig on de jagers af te schilderen als boeventuig. Vele jagers

zijn ware natuurvrienden en natuurkenners, die veel-geld en werk besteden

aan de bescherming van de natuur.
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Laten we op z*n minst de jager vrat toleranter behandelen, ongeacht of we

het al of niet met hem eens zijn.

E.P. Klomp


