Schieten
Opeens is het klimaat opvallend jachtig. Voor- en tegenstanders van het schieten van wilde dieren
buitelen in onze kwaliteitspers over elkaar heen. Voorstanders ruiken dat ze het culinaire tij mee
hebben, en spreken van het meest duurzame, diervriendelijke, lokale vlees dat er in Nederland maar
te krijgen is. De eenden, reeën, zwijnen die zij afschieten hebben immers volledig naar eigen instinct
kunnen leven. ‘Jager Bas heeft deze fazant hoogspersoonlijk voor u geschoten’, is inmiddels op
sommige menukaarten te lezen. Waarbij de bedoeling is dat u in aandachtige eerbied voor Bas, kok,
én geofferde fazant uw bordje leegeet. Verder van de kiloknaller kun je niet komen.
Tegenstanders ervaren de wereld heel anders. In hun ogen is het lot van de Nederlandse wilde
dieren sowieso al benard, want zeg nu eerlijk: waar kunnen onze dieren nog vrijuit hun gang gaan?
En dan worden ze ook nog eens opgejaagd door mannen met honden en geweren, die vanuit de
verte op hen schieten. Soms ben je in één klap dood. Vaker sleep je je nog dagen voort met hagel in
je lijf, om dan van uitputting en bloedverlies ergens in een greppel te bezwijken. Leuke oogst!
Zelf kan ik niet goed nadenken over de jacht. Ik zie gelijk weer voor me hoe mijn opa in kaplaarzen en
ribfluwelen broek in het jachtseizoen terugkeerde uit de polder, met zijn geweer, de honden, de
andere jagers. Ik wierp dan een blik in de schuur waar soms wel tientallen hazen aan hun
achterpoten hingen te besterven. Ik voelde trots voor mijn vader, die in zijn jongensjaren had
besloten niet meer mee te willen als drijver. Maar ik at ook de hazenpeper die mijn oma ons
voorzette. Lekker vond ik dat, en als ik een kogel tussen mijn tanden trof, voelde ik me een winnaar.
Alsof ik de boon in het Driekoningenbrood had gevonden.
Die dubbelzinnigheid - de opwinding en de afschuw - benevelt mijn oordeel nog steeds.
Een goede jager houdt van zijn prooi. En dat is precies het probleem. Liefde waarbij bloeddorst komt
kijken.
Jagen gaat niet over de natuur, jagen gaat over onze natuur.

