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H et is Internationale vogel-
teldag, maar Bart Bijvank 
(47) – laarzen, legerjas, 
camouflagepetje – is deze 
oktoberochtend niet om 
half 6 opgestaan om boom-

klevers en beflijsters te turven vanachter 
de geraniums. Integendeel. ‘Shit, heb jij de 
patronen er al wel op, Douwe?’ klinkt het 
getergd als boven de weilanden van het 
Friese Oudega een vlucht grauwe  ganzen 
overscheert. Het eerste zonlicht piept 
 boven de horizon uit. De voor tekens van 
een vruchtbare jachtdag. 
‘In de Middeleeuwen stonden mensen te 
smullen als de adel een dier op de meest 
afschuwelijke manier afslachtte,’ vertelt 
Bart even later als hij met jachthouder 
(zie kader) Douwe (63), voorjaagster 
 Helen (50) en labrador Kees als  haringen 
in een ton is weggedoken in Douwe’s 
jachthut (lees: een envelop van zompige 
hooimatten). ‘Maar wij jagers zijn ook 
met onze tijd meegegaan. Er zit nu heel 
veel ethisch besef achter. Ik schiet nooit 
meer dan dat we thuis kunnen opeten.’
De liefde voor de jacht werd Bart niet 
bepaald met de paplepel ingegoten. 
‘Mijn vader had een pesthekel aan  jagers 
en schreef zelfs artikelen voor zo’n anti-
jachtclub.’ Het duurde dan ook tot zijn 
40ste voor Bart het geweer zou op pakken. 
 Inmiddels is hij echter zeker wekelijks 
in het veld te vinden en heeft hij zijn 
werk in de  monumentenrestauratie in 
de  ijskast gezet om zich volledig op zijn 
website jachtinnederland.nl te storten. 
‘De jachtvelden in ons land zijn schaars 
en kostbaar, dus als beginnend jager kom 
je moeilijk aan de bak.’ Het idee: een site 
waarop jachthouders een jachtdag  kunnen 
 aanbieden die jagers zonder veld voor 
gemiddeld 75 euro kunnen boeken. ‘De 
laatste twee jaar heb ik zo al  honderden 
mensen op pad kunnen sturen.’

DE ADRENALINE, JOH
Mensen zoals Ad, Arie en Wilfried 
 bijvoorbeeld. Het is twee maanden later 
op een pikdonker parkeerterrein langs 
de A12 bij Bodegraven. De bevroren 

 rolluiken van de McDonald’s zijn nog 
gesloten, maar de joviale zorgmanager Ad 
(56) staat al te popelen. ‘Ik ben drie jaar 
geleden aangestoken door een collega en 
heb toen ook mijn akte gehaald. Alleen is 
hij vervolgens naar Duitsland verhuisd en 
had ik geen terrein meer om te oefenen. 
Vandaar nu maar op deze manier. Waar 
we vandaag op jagen?’ Gekscherend: 
‘Geen idee; wat mij betreft alles wat voor 
mijn loop komt. De adrenaline, joh. De 
eerste keer dat zo’n ree op me af kwam, 
wist ik nauwelijks meer wat ik deed.’
Ongediertebestrijder en voormalig 
beroepsjager Arie (46) heeft een iets 
 geruststellender cv. ‘Ik jaag al mijn hele 
leven. Tsja, sommige mensen gaan op 
zaterdagochtend naar het voetbal velden. 
Ik jaag.’
Ook UWV-adviseur Wilfried (47) jaagt 
al sinds hij een geweer kan vasthouden. 
‘Je moet ontzettend vroeg je nest uit, het 
is stervenskoud, maar als ik een week niet 
kan jagen, word ik chagrijnig. Ik ben gek 
op de natuur, maar met een fototoestel 
ben je maar een toeschouwer, terwijl 

jagen voor dummies
In Nederland mag je alleen jagen als je jachtakte hebt. 
Voorwaarde is het succesvol afronden van een een
jarige praktijk en theoriecursus van de Stichting Jacht
opleidingen Nederland. Er zijn vijf diersoorten waarop 
‘vrij’ geschoten mag worden: haas, konijn, fazant, wilde 
eend en houtduif. Elk heeft zijn eigen toegestane periode 
in het jachtseizoen tussen 15 oktober en 31 januari, en 
er mag pas gejaagd worden nadat er populatietellingen 
zijn geweest en een limiet is vastgesteld.
Naast deze reguliere jacht (door tegenstanders 
 plezierjacht genoemd), wordt er in Nederland ook het 
hele jaar gejaagd in het kader van populatiebeheer en 
schadebestrijding. Als een diersoort vaak voorkomt dat 
de volksgezondheid in gevaar komt (denk: reeën op je 
motorkap), te veel schade veroorzaakt aan landbouw
gewassen (denk: ganzen tussen je graan) kan een dier 
op een landelijke of provinciale vrijstellingslijst worden 
gezet. Een grondeigenaar kan vervolgens een  ontheffing 
aanvragen om zo’n soort te laten bejagen.
Wie zelf geen erkend jachtterrein heeft, kan worden 
toegelaten door een jachthouder die de jachtrechten 
voor het stuk land bezit.  

Met het kerstkonijn nog nauwelijks achter de kiezen moeten 
28.000 jagers vrezen voor een verbod op de jacht. Nieuwe 
Revu trok het veld in met een batterij doorgewinterde hobby
jagers. ‘Zit jij met tranen in je ogen je biefstukje te snijden dan?’

Het veld in met de 
bedreigde plezierjagers 
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ik een deelnemer wil zijn. Daar zit het 
plezier.’
Als ook de ervaren jachthouder Huib (50) 
is gearriveerd, wordt de tactiek voor deze 
ochtend doorgenomen. ‘De slootjes zijn 
dichtgevroren dus dat is nogal naadje voor 
de beoogde eendenjacht. Hazen zijn off 
limits – die gaan het deze winter  moeilijk 
genoeg krijgen –, dus laten we ons op de 
ganzen richten.’ Ook de aangevroren 
kraaksneeuw belooft weinig goeds. ‘We 
lopen hier als een stel CliniClowns door 
de Kalverstraat. Ze horen ons al vanaf 
kilometers aankomen.’

gANZEN OpJAgEN 
Het drietal gastjagers krijgt ieder een 
plekje in het veld, waarna Huib met zijn 
Drentsche patrijshond naar de andere 
kant van het weiland trekt om eventuele 
neergestreken ganzen op te jagen. 
‘Weet je wat het is? Zo’n Partij voor de 
Dieren probeert de jacht neer te zetten 
als een elitaire hobby van een stel groot-
kapitalisten. Maar ik ben een dood-
eenvoudige ambulancebroeder. Ik kan 
het me alleen veroorloven om hier de 
jachtrechten te huren, omdat ik ’s zomers 
elke vrije zaterdag mollen vang.’
Maar heeft de jacht ook niet zijn tijd 
gehad? ‘Nee, maar we zijn zo welvarend 
geworden dat veel mensen geen idee meer 
hebben waar ons vlees vandaan komt. Ze 
halen lekker een steriel  schnitzeltje in 
zo’n piepschuim bakkie en realiseren zich 
nauwelijks dat er een dier voor is dood-
gemaakt. Jagers worden ze pas als er een 
muis in hun keukenkastje zit.’
Arie: ‘Mensen misgunnen je dat stukje 
plezier. Ze kunnen zich het gewoon niet 
voorstellen dat je bereid bent om een dier 
dood te maken. Maar zit jij met tranen in 
je ogen je biefstukje te snijden dan? Nee 
toch? Nou dan.’
Huib: ‘Ik hoef niet per se te schieten 
om mooi gejaagd te hebben. Er zijn 
 momenten dat ik bewust niet aanleg. 
Als ik in Duitsland jaag, neem ik altijd 
mijn fototoestel mee en schiet ik veel 
meer foto’s dan wild. Ze worden daar gek 
van me. Die zeggen: ‘Klote-Hollander, 
er loopt daar een ree. Schieten moet je!’’

HAgEL IN JE DONDER
In Friesland zijn de zonnestralen verruild 
voor een grauw miezerbuitje en is er na 
anderhalf uur blauwbekken nog geen 
gans over het jachthutje gevlogen. 
Bart: ‘Daar! Nee! Ze trekken allemaal 

naar links vandaag, joh. Heb je geen 
slootje waar we nog langs kunnen lopen?’
Douwe: ‘Nee, we mogen voor 12 uur 
 alleen schieten vanuit de jachthut, hè.’
Bart: ‘En wat lokvogels?’
Douwe: ‘Nee, dat mag hier maar tot 1 
oktober.’
Bart: ‘Volgens mij hebben die Friezen 
de regels na een paar borreltjes in elkaar 
gedraaid.’
Douwe: ‘Nee, maar ze zijn door zo’n 
domme Hollander vertaald.’
De oude jachthouder trekt een stapel 
A4’tjes uit zijn tas. ‘De rompslomp is 
in de loop der jaren waanzinnig toe-
genomen. Het zal niet de eerste keer zijn 
dat ze mijn akte intrekken. Ik had mijn 
geweer doorgeladen in de auto.’

klas moeten inmiddels vrezen voor hun 
hobby nu de Tweede Kamer zich onder 
aanvoering van de Partij voor de Dieren 
opmaakt voor een verbod op de ‘plezier-
jacht’ (zie kader).
‘Het is totale hypocrisie,’ vindt Bart. 
 ‘Iedereen is bezig met plofkippen en 
bioburgers, maar biologischer dan wild-
gebraad wordt het gewoon niet. Er is 
geen vrije uitloopkip die niet wil ruilen 
met een wilde fazant of haas.’ 
Huib: ‘Het wild dat wij schieten, heeft 
een vrij en volwaardig leven gehad. 
Mijn geweer schiet 30 meter ver; zo’n 
beest heeft volop kansen. Als hij het dan 
 verprutst… tsja, zo is de natuur bedoeld. 
De minkukels worden gegrepen, niet de 
slimmen.’

Bart: ‘Gelukkig is het protest tegenwoor-
dig wel minder dan tien jaar geleden.’
Douwe: ‘Nou, met mevrouw Thieme 
krijgen we de laatste jaren weer steeds 
meer anti’s, hoor. Dan worden de  ruiten 
van je auto ingeslagen of staan ze te 
schreeuwen langs de weg. ‘Moordenaar! 
Moordenaar! Ze moeten jou een schot 
hagel in je donder schieten!”

KUIKENs scHIEtEN
Terwijl de reguliere jacht dus ten dode 
lijkt te zijn opgeschreven, worden de 
 jagers door overheden,  boerenorganisaties 
en landschapsbeheerders wel steeds  vaker 
aan hun camouflagejasjes  getrokken 
om bij te springen in het kader van de 
 schadebestrijding. Zo kampt  Nederland 

met een gigantisch overschot van  wilde 
ganzen, met alle gevolgen voor de 
 portemonnee (in 2011 keerde de overheid 
ruim 12 miljoen euro uit voor geleden 
gewassenschade) en luchtveiligheid (het 
aantal bird strikes rond Schiphol steeg de 
laatste jaren tot 7,7 per 10.000 vluchten). 
Omdat ganzenvergassingen vaak op grote 
publieke weerstand stuiten, lijkt de taak 
voor het vernietigen van 350.000 wilde 
ganzen langzamerhand richting de jagers 
te worden geschoven.  
Bart: ‘De overgrote meerderheid van 
onze jachten zijn inmiddels in het kader 
van dit soort schadebestrijding. Maar het 
gaat jagers niet om kwantiteit. Denk je 
dat we er ook maar enige lol aan beleven 
als we drie keer per week een pak ganzen 
uit de lucht moeten schieten? Nee, dan 
wordt het lopendebandwerk.’ 
Douwe: ‘We jagen om op te eten. Niet 
om de kliko te vullen.’
Huib: ‘We moeten straks de kuikens van 
het nest gaan knallen. Nou, dat weiger ik. 
Dan is het over met de hobby.’ 

LEKKER gEOEFEND
Boven de Friese weilanden weten de 
 ganzen het jachthutje nog altijd te 
 omzeilen. Tussen de hooimatten worden 
verhalen uitgewisseld (‘nou, dat bloed 
krijg je mooi niet meer uit je bekleding’), 
tips gedeeld (‘bij hazen altijd voor in de 
grond mikken’), kookadviezen opgedist 
(‘en dan die vogel lekker dichtsmoren’) 
en wijsheden afgestoft (‘als de zon en 
de maan elkaar zien staan, is het met de 
vangst gedaan’).
Maar dan, als niemand het meer 
 verwacht, vliegt een nietsvermoedend 
 koppeltje  ganzen over. Met een doffe knal 
schiet Bart de linker uit de lucht. Kees 
de  labrador vist de neergestorte  vogel 
 kwispelend uit een slootje. En Douwe 
snijdt  geroutineerd twee bordeauxrode 
ganzenfilets uit de nog warme borstkas. 
Eén gans na bijna vier uur jagen. 
Precies eenzelfde resultaat als in 
 Bodegraven waar vooral zorgmanager Ad 
achteraf enthousiast uit het weiland komt 
stappen. ‘Nee, ik heb er geen geschoten. 
Ik heb vier keer afgevuurd maar  zonder 
 succes. Maar ik heb wel fantastisch 
veel ganzen gezien, hoor. Het was een 
 absolute topochtend. We hebben toch 
weer lekker geoefend zo vandaag?’   
De namen van Douwe, Ad en Arie en 
 labrador Kees zijn uit privacyoverwegingen 
gefingeerd.  

ondertussen bij de pvdd
Eind augustus kondigde de Partij voor de Dieren aan een 
wetsvoorstel voor te bereiden voor een totaal verbod op 
plezierjacht. Alleen de SGP schaarde zich  volgens de 
Groene Kieswijzer niet achter dit wets voorstel, waar
mee een Kamermeerderheid zelfs  zonder VVDsteun 
slechts een kwestie van tijd zou zijn. 
‘Ik verwacht dat we het voorstel in het eerste  kwartaal 
van 2013 indienen,’ reageert PvdDsenator Niko 
 Koffeman. ‘Waarom? Nou, het is nogal bezwaarlijk 
dat je als overheid mensen geld laat betalen om puur 
voor de lol dieren te mogen doodschieten. Kijk, jagers 
 zeggen: dit dier heeft een heerlijk leven gehad in de 
Nederlandse natuur en verandert nu met één pijnloos 
schot in het ultieme stukje biologische vlees. Maar dat 
zijn gewoon je reinste sprookjes. In de realiteit moeten 
veel dieren verminkt doorleven en in herten en zwijnen
vlees zaten volgens onderzoek zoveel zware metalen dat 
je het vlees eigenlijk bij het chemisch afval zou moeten 
inleveren. Alle nuttigheidsaspecten worden er gewoon 
bij gefantaseerd. Als de jacht echt zo nuttig was, zou 
de overheid de jagers wel betalen en niet andersom. 
Het blijft gewoon doden voor de lol.’
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In september werd een 71-jarige boer 
uit het Drentse Zwiggeltje nog dood-
geschoten door een onoplettende jager, 
maar zo’n ernstig jachtongeval is zeld-
zaam in Nederland. Sinds de invoering 
van de Flora- en faunawet in 2002 zijn 
de teugels echter flink aangehaald en 
leiden ook kleine overtredingen vaak tot 
inname van de jachtakte. Jagers moeten 
ondermeer rekening houden met het 
jaargetijde (’s winters geen lokvogels), de 
dag (niet schieten op christelijke feest-
dagen), het tijdstip (niet tot een uur na 
zons opgang) de locatie (niet bij begraaf-
plaatsen), de weersomstandigheden (niet 
bij veel grondsneeuw) en het dierengedrag 
(alleen ‘invallende’ ganzen schieten). 
Maar ook de netste jagertjes van de 
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