
Van vroeger tot nu

Kom met ons mee op sporenjacht naar de complexe 
relatie tussen mens en jacht en ontdek een centraal thema in 
de menswording dat tot op vandaag elk van ons in de waarste 
zin van het woord in zich draagt! 

Het Museum Mens en Jacht bekijkt het thema vanuit elk 
standpunt en biedt hierbij een uniek inzicht in de ontwikkeling 
en rol van de jacht vanaf het ontstaan van de eerste activitei-
ten van jagers en verzamelaars tot de dag van vandaag.

Leer de jacht kennen als overlevingsstrategie en impuls-
gever voor de fysiologische verandering en de culturele ont-
wikkeling van de mens. En zie de verandering in rol en functie 
van jacht en jager als spiegel van de zich door de millennia 
heen wijzigende maatschappelijke orde en waardevoor-
stellingen – tot en met de intensief bediscussieerde taak als 
regulator van natuurlijke hulpbronnen. De dieren- en planten-
wereld van de landschapsruimte in Noordrijn-Westfalen zijn 
klaar om door u ontdekt te worden!

Ontdekken
Ga mee op een spannende tijdreis van de eerste jagers in 

de Afrikaanse savanne tot en met de moderne jacht en ontdek 
het blijvende stempel die de jacht op ons dagelijks leven en 
onszelf drukt.

Meeleven
Welke taken zijn er vandaag voor de jacht weggelegd? 

Waardoor wordt de uitoefening van de alledaagse jacht in 
Noordrijn-Westfalen bepaald? Leef mee met de interessante 
achtergronden bij de regels van de relatie tussen mens, bos 
en wild.

Onderzoeken
Kom mee op een indrukwekkende excursie in de geologie 

en biologie. De rijke diversiteit van de dieren- en planten-
wereld in de verschillende landschappen nodigt uit om hun 
interessante details van heel dichtbij te onderzoeken.
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Openingstijden

Maart tot oktober
Dinsdag – zondag: 10.00 – 16.00 uur

November tot februari
Dinsdag – vrijdag, zondag: 10.00 – 16.00 uur
Maandag en zaterdag gesloten

Allerheiligen, donderdag voor carnaval en op Goede Vrijdag 
is het museum gesloten.

Museum Mensch und Jagd
Burgwall 4
41379 Brüggen

0049 2163 5701-4711

0049 2163 5701-8888

tourist-info@brueggen.de

Wij kijken uit naar uw bezoek aan Burg Brüggen. Uitgebreide 
informatie over de tentoonstelling, onze aanbiedingen en 
actuele evenementen alsook handige tips voor de perfecte 
planning van een interessant bezoek vol afwisseling vindt u 
op onze website:

www.menschundjagd.de

Contact

 300.000 
jaarjacht

Op het spoor van een van de spannendste 
fenomenen uit de geschiedenis van de mensheid.



Ga in een uniek diorama op natuurexpeditie naar de 
meest kenmerkende landschappen in de streek. Hier 
ontmoet u de veelzijdige dieren- en plantenwereld van 
Noordrijn-Westfalen van dichtbij en ontdekt u heel wat 
interessante details over de vele taakfacetten van de 
moderne jacht tussen ecologie en economie.

  Goede redenen voor

de jacht vandaag 

Verbanden doorgronden
Op een verantwoorde manier gebruik maken van natuurlijke hulpbronnen – dat 
is een ongeloofl ijk lange weg die ons tot op heden verbindt met de archaïsche 
wereld van de jacht: de oorspronkelijke relatie tussen jacht en voedsel die we 
door intensieve veehouderijen supermarktaankopen verloren zijn. 
Wat is vandaag echter de reden om te jagen, buiten individueel contact met de 
natuur? Hoe kan de jacht helpen om wildschade te vermijden, diversiteit van 
diersoorten te stimuleren en ons wildbestand gezond te houden? Gewoon de 
oren spitsen en u zult weten waarom!

Een indrukwekkende belevenis: twee unieke thematieken 
over de geschiedenis en het heden van de jacht – begeleid door 
onze spannende en onderhoudende audiogids.

 De 
tentoonstelling

Sporen zoeken 
Hoe en wanneer werd de mens een 
actieve jager? Welke invloed had de 
nieuwe vorm van voedsel  op ons? 
Waardoor verloor het jagen zijn be-
tekenis als overlevingsvoorwaarde? 
Wat zijn de taken van de moderne 
jacht van nu? Welke sporen van de 
jachtgeschiedenis vinden we in het 
alledaagse leven terug?

Het verleden begrijpen
In de loop van het neolithicum staat 
de jacht voor een belangrijk keerpunt. 
Onze voorouders worden sedentair 
en houden voor het eerst huisdieren. 
De jacht verliest zijn centrale opdracht 
als voedselverschaffer – en neemt 
heel nieuwe rollen in de maatschappij 
over. Voor wie was jagen het hoogste 
privilege en voor wie een plaag? Wie 
waren de zondagsjagers? Wanneer 
werden honden en roofvogels jacht-
begeleiders? Mis geen antwoord – 
en laat je prooi niet door je vingers 
glippen – zoals de jagerstaal het ons 
ook vandaag nog leert!

Kennis buitmaken
Met alle zintuigen onderzoeken en ontdekken! 
De presentatie biedt buitengewone inzichten in 
de jacht van gisteren en vandaag. Snuffel rond 
in thema-rugzakken, maak wapenkasten open, 
ontdek de geschiedenis, dieren en landschap-
pen – op een onderhoudende manier begeleid 
door onze audiogids.

Duizenden jaren geleden al ontwikkelden onze voorouders 
zich van verzamelaars tot actieve jagers. De klopjacht, zoals 
vandaag nog door jagersvolkeren wordt bedreven, is voor hen 
de basis van hun leven en overleven. Wat waren de drijfveren 
voor deze levenswijze? Bezoek de wereld van de eerste jagers 
en volg hun fysiologische en culturele ontwikkeling uit het 
Afrikaanse laagland tot in onze klimaatzones. 

De geschiedenis
 van de jacht 


