
Je hebt jagers en verzamelaars. Maar ook jagers die verzamelen. Opvallend is het  
dat het vooral mannen zijn die verzamelingen aanleggen. En die verzamelwoede  

kan diep zitten. Als iets oerachtigs, gehuld in trots.

tekst sabina van gils en oswin schneeweisz (willem sloot) 
fotografie maarten koch

Wat moet je
met dieoudetroep?
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portret jachthoornblazers

KLAAS STAPENSEA (52)
‘Iedere lokvogel is uniek door 
zijn kleur en vorm, maar ook 
door het verhaal erachter. 
Het is de combinatie die me 
zo boeit. Daarom verzamel ik 
alleen vogels uit Noord- 
Nederland. Je maakt mij niet 
blij met een peperduur exem-
plaar uit Amerika. Liever ruil 
ik twee flessen Berenburg voor 
een mooie ‘Fryske wilster’. 
Een goudplevier dus. Ik ben 
professioneel mollenvanger. 
In mijn bescheiden kantoor 
staat mijn verzameling uitge-
stald. In totaal heb ik zo’n 150 
vogels. Netjes geordend en 
genummerd. Als je mij midden 
in de nacht wakker maakt en 
vraagt naar nummertje 33 kan 
ik je precies vertellen welke het 
is en waar hij vandaan komt. 
Vroeger werden lokvogels 
vaak van hout gemaakt. Veel 
exemplaren zijn aangetast door 
houtworm en daardoor zijn 
er weinig bewaard gebleven. 
Om een vogel te bemachtigen, 
heb je veel geduld nodig. Ik 
vraag rond, bezoek vergade-
ringen van verenigingen en 
investeer in een stevig netwerk. 
Iemand moet je een lokvogel 
ook gunnen. Er zijn mensen 
die zeggen: “Klaas, wat moet je 
met die oude troep?” Maar ik 
geniet meestal meer van mijn 
lokvogels dan van een mooie 
vrouw of van veel geld op mijn 
bankrekening. De vogels zijn 
met zoveel toewijding en zorg 
gemaakt. Vaak zijn ze levens-
echt. Het is kunst van Neder-
landse bodem en daar zou best 
meer erkenning en waardering 
voor mogen zijn.’ 

‘Ik geniet meestal 
meer van een  

lokvogel dan van 
een mooie vrouw’
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KORS (67) EN MARINUS PATER (92)
‘Ik ben 7 dagen per week, 24 uur per 
dag in dienst en net als mijn vader 
Marinus draag ik daarom altijd 
mijn rijksuniform. Vakanties neem 
ik niet. Integendeel: ik rust uit van 
mijn werk. Het geweer is mijn  
gereedschap om mijn werk te  
kunnen doen. Als jachtopzichter 
geef ik alle dieren de mogelijkheid 
samen in een gebied te leven.  
Daarvoor moet ik er soms een  
schieten. Nood zakelijk kwaad,  
maar ik sta nooit met tranen in  
mijn ogen, hoor.  
Al heb ik eens twee reeën laten  
lopen omdat ze zo aan elkaar  
gehecht waren. Het lukte me niet  
de trekker over te halen.
Dit natuurgebied in de Utrechtse 
Heuvelrug ken ik op mijn duimpje. 
Ik weet precies wat hier groeit en 
leeft. En dus ook wat er nodig is om 
het in balans te houden. Ik maak 
dagelijks een ronde door de bossen 
en werk met mijn ogen. Overzicht 
krijg je niet door met je neus in de 
natuurboeken te zitten.
Sommige mensen zijn tegen de 
jacht. ‘Anti-werkgroepen’ hebben 
oogkleppen op en richten zich op 
het welzijn van één diersoort.  
Begrijpelijk, maar niet goed voor  
de natuur. Ik vind ook dat de 
Jagersvereniging en de Vereniging 
voor Natuurtoezicht zich teveel  
laten leiden door Den Haag.  
Emoties en politiek voeren de  
boventoon, terwijl ze moeten  
zeggen waar het op staat: zonder 
jacht is wild in de Nederlandse  
natuur niet mogelijk.’

‘Mijn vader 
voelt als een 

broer voor me’

RENÉ KOOTSTRA (59)
‘Mijn verzamelwoede werd aan-
gewakkerd door een fanatieke 
leraar in de derde klas van 
de lagere school. Eerst waren 
het postzegels, later eieren. 
Maar die verzamelingen heb 
ik overboord gegooid voor de 
hagelhulzen, die ik al bijna 50 
jaar samen met mijn jongere 
broer spaar. Het begon met 
het rapen van hulzen die de 
jagers achterlieten. Inmiddels 
hebben we er tienduizenden. Ik 
kan echt wegdromen bij mijn 
verzameling. De informatie op 
de huls geeft vaak de herkomst 
prijs. Komt hij bijvoorbeeld uit 
IJsland, dan weet ik: daar is 
waarschijnlijk een zeehond mee 
geschoten. Ook de geur vind ik 
heel speciaal. Die roept herin-
neringen op aan de zompige 
novemberdagen met mijn broer 
in het bos, dat gehuld was in 
kruitdampen. Een verzamelaar 
is iemand die verschillen zoekt. 
Sommigen zijn alleen geïnte-
resseerd in papieren hulzen, 
maar ik spaar alles. Dus ook die 
van plastic, waar tegenwoordig 
veruit de meeste van worden 
gemaakt. Ze zijn overigens 
allemaal leeg, op een na: een 
exemplaar uit 1890 met een 
speciaal afsluitplaatje. Mijn 
verzameling compleet maken is 
een onmogelijke opgave. Daar 
heb ik simpelweg de ruimte 
niet voor en bovendien is het 
te kostbaar. Zeker de Engelse 
hulzen zijn vaak duur. Maar 
geef me een miljoen euro en  
ik koop ze allemaal.’ 

‘De geur van 
hulzen is heel 

speciaal’
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WILLEM SLOOT (73) 
‘Kijk nou, hoe die twee tafel-
eenden invallen op het water. 
Dat is zo mooi geschilderd. Het 
is precies zoals je het beleeft 
wanneer je daar als jager aan 
de waterkant zit en de eenden 
vanachter invallen. Met een 
paar vegen kan Schrijnder 
die eenden echt laten vliegen. 
Daarin is hij als natuurschilder 
ongeëvenaard. Ik vergelijk hem 
altijd met iemand als Isaac Is-
raëls. Die kon ook met een paar 
impressionistische vegen een 
perfecte sfeer neerzetten. 
Als kind was ik al gefasci-
neerd door de tekeningen die 
burgemeester/kunstschilder 
Jo Schrijnder (1894 – 1968) 
vroeger voor de cover van 
De Nederlandse Jager (het 
vaktijdschrift van de Jagers-
vereniging, red.) maakte. Toen 
zei ik al tegen mezelf: als ik 
later ooit geld heb koop ik zelf 
een schilderij. Van het een 
kwam het ander. Ik heb nu een 
zestal mooie schilderijen. En 
ik wil er wel meer, maar mijn 
huis is te klein. Ik verzamel nu 
eenmaal geen schilderijen om 
ze in een kast weg te zetten.  
Je moet ervan kunnen genie-
ten. Daarom wisselen bij mij in 
de woonkamer de schilderijen 
per seizoen. In de zomer han-
gen de zomerschilderijen en in 
de winter de herfst- en winter-
taferelen. Wat ik doe als ik nog 
eens tegen een heel bijzondere 
Schrijnder aanloop? Dan kijk ik 
mijn vrouw lief aan. Wat kun je 
als collectioneur anders doen?’

‘In de woonkamer 
wisselen de  

schilderijen per  
seizoen’
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‘Hopelijk maakt 
mijn verzameling 
de mensen wijzer’

CEES VAN GEEL (71)
‘Op de foto laat ik een vangkooi 
zien waar vroeger buizerds mee 
werden gevangen. Om de klem 
werd een leren bandje gedaan: 
hoe minder beschadigingen, 
hoe meer het dier opleverde 
bij de preparateur. Als toe-
zichthouder keur ik stroperij 
uiteraard ten strengste af.  
Dieren sterven vaak een langza-
me, pijnlijke dood. Niettemin 
heeft de vangtechniek me altijd 
geïnteresseerd. Die interes-
se werd aangewakkerd in de 
schuur van mijn vader, waar 
verschillende klemmen ston-
den. Inmiddels heb ik er zo’n 
500: van muizenvallen  
tot berenklemmen, van hals-
vangers tot guillotines.  
Mensen verzinnen de meest 
bizarre dingen. Zo heb ik een 
muizenval waarbij de muis een 
trapje op moet klimmen en via 
een wipje door een gladde buis 
in een bak water terechtkomt. 
Hoe krijg je het verzonnen, 
denk ik dan. Je gaat toch geen 
beesten verdrinken? Ik heb 
altijd een klein museumpje 
gehad, maar mijn plan is  
om een groter museum en 
educatief centrum op te richten 
over natuur en stroperij.  
Ik heb niet alleen klemmen, 
maar ook opgezette dieren  
die ermee zijn gevangen. Mijn 
doel is vooral de jeugd laten 
zien hoe barbaars stropen is.  
Hopelijk maakt mijn verzame-
ling de mensen wijzer. Dat is 
beter voor de natuur.’
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‘Het uitzoeken vind 
ik heel leuk’

CORS HUIZER (58)
‘Ik ben een verzamelaar, geen 
inkoper. Alle speldjes in mijn 
collectie heb ik dus gespaard 
of gekregen. In totaal zijn het 
er zo’n 20.000, inclusief de 
dubbele dan. Speldjes van 
Peggy Lee, Pipo en Mammaloe, 
complete voetbalelftallen…  
Ik verzamel echt alles.  
Natuurlijk, heb ik ook jacht-
gerelateerde spelden. Bijvoor-
beeld voor op de jachthoed. 
Waar ik kippenvel van krijg,  
is het speldje dat mijn vader 
mij gaf toen ik 11 jaar was. Het 
is een zilveren duifje. Nadat 
een vriendje was komen spelen, 
is het zoekgeraakt. Pas 25 jaar 
later sprak ik hem toevallig 
weer. En wat bleek? Hij had  
het nog en heeft het me terug-
gegeven. Of hij het heeft gepikt, 
heb ik in het midden gelaten. 
Het is weer in mijn bezit, dat 
vind ik veel belangrijker.  
Mensen zijn vaak onder de 
indruk van mijn verzameling. 
Een deel staat op piepschuimen 
platen uitgestald in een kast. 
De rest zit in dozen of mappen. 
Veel moet ik nog uitzoeken. 
Heerlijk vind ik dat. Als ik even 
niets te doen heb, pak ik een 
gewoon weer een zakje. Daar 
kan ik me nu al op verheugen. 
Wat mijn vrouw vindt van mijn 
verzameling? Laat ik het zo 
zeggen: als ik laat merken dat 
ik er genoeg van heb, liggen 
ze morgen alle 20.000 in de 
kliko.’
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