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Meldingen over doden huiskatten bij Meldpunt Jachtmisstanden Brabant 

De Faunabeheereenheid in Brabant (FBE) heeft de Partij voor de Dieren geantwoord dat 
tussen april 2009 en april 2010 jagers de locaties en data hebben aangegeven van 1649 
dodelijke schietpartijen op (verwilderde?) huiskatten. Meldingen bij het Meldpunt 
Jachtmisstanden Brabant wijzen erop dat het hier niet alleen gaat om verwilderde katten, 
maar ook om vele huiskatten. De gegevens van deze meldingen zijn grotendeels 
geanonimiseerd, omdat veel melders represailles vrezen van jagers.  

Melding 1: Uisghe stierf aan meer dan 20 kogels  

Mevr. Crispijn, omg. Hoogstraten, 06-51 31 43 59, zij is bereid pers te woord te staan 

‘Woensdag heeft Fran, onze kater, Uisghe in het open veld aangetroffen. Hij was nog in leven echter niet meer in 
staat zichzelf voort te bewegen. Dit vond om 23.30 uur plaats. Om 19.00 uur heb ik hem nog in leven 
thuis aangetroffen. Een incident heeft zich voltrokken tussen die twee tijden. Wij zijn direct naar de dierenarts 
gegaan. Zij constateerde diverse wonden, kapot netvlies, beide ogen beperkt zicht vanwege bloedend netvlies, 90% 
verlamming aan 1 kant van het lichaam en vermoedelijk interne bloedingen (zijn buik zwol op). Daarop is een 
röntgenfoto genomen. Op de foto waren verspreid door het gehele lichaam oplichtende puntjes te zien. Dit waren 
kogeltjes van een jachtgeweer. Onze kater had maar liefst meer dan 20 kogels in zijn lijf. Foto's van de kop zijn niet 
genomen. Aanname bestaat dat zich daar ook kogels bevonden gezien de externe verwondingen aan het hoofd. 
Opereren had een minieme kans van slagen. Wij hebben onze kat in laten slapen.’ 

Melding 2: kat leeft met hagelkorrels in zijn hoofdje 

Tamira Hankman, omg. Uden  06-81139285, tamira@hetnet.nl, zij is bereid pers te woord te staan 

‘Ik heb mijn kat Wiebel in december 2008 meegenomen uit het asiel in Uden. Hij lijdt aan chronische niesziekte en 
heeft een verlamd oogje. Daarom heeft het asiel destijds foto's van zijn hoofdje laten maken. Hierop bleek dat hij 
twee hagelkorrels in zijn hoofdje heeft! Later is door mijn eigen dierenarts ook nog een gebroken kaak geconstateerd, 
mogelijk ook veroorzaakt doordat hij is aangeschoten. Ik werk zelf als vrijwilliger in het asiel in Uden. Vorig jaar 
stond er nabij het asiel, in een open veld op nog geen 200 meter afstand van het asiel, iemand te schieten op 
(vermoedelijk) duiven (walgelijk). Omdat er ook veel zwerfkatjes in die omgeving lopen en ik het niet vertrouwde, 
heb ik de politie gebeld. Zij zijn gekomen, de man bleek een jachtvergunning te hebben en dus kon er niets gedaan 
worden... Ik maak me grote zorgen om de ontwikkelingen in ons land (met name Noord Brabant) ten aanzien van 
het zwerfkattenbeleid. Wiebel is overigens nog steeds bij me. Hij is een vreselijk lieve huiskat. Hij heeft twee lange 
operaties moeten ondergaan om ondermeer zijn kaakje in orde te maken en één kogeltje te verwijderen. Verwijderen 
van het tweede kogeltje is (gezien de locatie) te complex en risicovol.’ 
 
Melding 3: angst om huiskatten 

Mevr. Reijs, woonplaats: Overloon, 06-29406830, zij is bereid pers te woord te staan 

‘Ik ben woonachtig in Overloon aan de rand van een bos. Helaas wordt hier ook gejaagd. Ik heb aan de voorzitter 
van de Overloonse jachtvereniging gevraagd of zij ook op katten jagen, omdat wij zelf o.a. 3 katten hebben, die ook 
wel eens in het bos lopen. En hij bevestigde dat, als de katten meer dan 40 meter van het woonerf af zijn, jagers ze 
evt. kunnen schieten. Ik vroeg hem ook, hoe hij dan verschil ziet tussen verwilderde en huiskatten en hij antwoordde 
dat ze dat niet zien! In principe is een kat die in het bos loopt een doelwit. Mijn katten hebben alledrie een halsband 
met belletje, dus overduidelijk te herkennen en dat heb ik hem ook verteld en ook dat ik alles heel goed in de gaten 
hou. Los van dat ik alle jacht verafschuw op elk dier, vind ik ook de arrogantie waarmee jagers omgaan met het leven 
van dieren verwerpelijk en er lopen jagers bij die amper hun geweer kunnen dragen, daaruit leid ik af dat er amper 



gecontroleerd wordt op geschiktheid en wellicht vergunningen en dat bevordert nog meer de onrust en kwaadheid 
onder burgers.’ 

 

Melding 4: kat schieten is GROTE DAAD IN JAGERSWERELD 

(omgeving De Peel, verder geanonimiseerd) ‘Als oud-jager weet ik als geen een hoe jagers omgaan met katten in 
het veld. De katten worden zonder pardon ALLEMAAL afgeknald. Vaak worden ze daarna op de weg gelegd of 
gegooid om zo de indruk te wekken dat ze zijn doodgereden. De kat wordt door de jager gezien als een directe 
concurrent van hem. De kat vraat jonge konijnen, eet fazantenkuikens, kan een kleine jonge haas grijpen. Etc.... Er 
worden jaarlijks duizenden katten onnodig doodgeschoten. Ook ik deed hieraan mee. Anders kon je vertrekken. Er 
wordt in vergaderingen ook gewoon openlijk over gesproken. Een vos en een kat schiEten wordt nog steeds 
beschouwd als een GROTE DAAD IN DE JAGERSWERELD. De PvdD moet veel meer ageren tegen jacht. De 
uitwassen in de jacht zijn de laatste jaren alleen nog maar erger geworden. Zelfs hier in de Peel worden wilde zwijnen 
uitgezet om ze daarna te kunnen bejagen.’  

Melding 5: poot moeten amputeren 

(geanonimiseerd) ‘Samen met mijn buurvrouw ben ik al veel katten kwijt en aangeschoten,één heeft het overleefd 
en heeft zijn poot moeten amputeren. Ik heb nooit gezien dat ze schoten gelukkig,want dan had ik ze wat aangedaan, 
maar ik heb ook aangeschoten dode katten gezien die bij ons in de wei lagen en zo ook al verschillende aanvaringen 
gehad met jagers. Ze kennen ons nu wel want één is dankzij ons zijn jachtvergunning kwijt,dat nemen ze ons niet in 
dank af.’ 

Melding 6: 4! katten doodgeschoten 

(woonplaats Alphen, geanonimiseerd) Ik dacht dat dit niet meer gebeurde. Ik ben echt onaangenaam verast nu ik 
op de hoogte kom van de kattenactie. Van ons zijn er 4! katten doodgeschoten. Dit is wel 10 jaar geleden, maar dat dit 
nog steeds plaatsvindt is schandelijk. Onze katten zijn in een jaar tijd vermoord door een stel fanatieke jagers in het 
dorp Alphen (NB). Wij wonen daar aan de rand van het bos en natuurlijk gingen onze katten het bos en langs de 
akkers.. Telkens als er bij ons in het bos geschoten werd, kwam er weer een kat van ons niet meer terug. Vooral het 
verlies van mijn poes, Priegel, ben ik nooit vergeten. Deze kat had ik sinds mijn jeugd en was mijn maatje in de 
moeilijke omstandigheden die ik had als kind. Dit beestje was zo lief en dat juist dit diertje zo heeft moeten eindigen.’ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Het Meldpunt Jachtmisstanden ontvangt behalve over katten ook vele andere meldingen. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ingrid Ramaan van de Partij voor de 
Dieren Noord-Brabant: 06-4419 7002, brabant@partijvoordedieren.nl  

Brabantse achtergrondinfo vindt u op: http://jachtmisstandenbrabant.wordpress.com/ 

Meldpunten Jachtmisstanden elders in Nederland vindt u op: 

http://www.partijvoordedieren.nl/recent/news/i/4947 

 

 


