
Hoe romantisch kan het zijn? Verliefd worden in het jachtveld. 
Ondergaande zon, wuivend riet, knisperende blaadjes. Maar de jagers in 
de Lage Landen blijken ook tamelijk nuchter. Samen in het bos wachten 

op een hert terwijl de avond invalt, is heel knus… totdat er geschoten 
wordt. Dan is er werk aan de winkel.

tekst sabina van gils fotografie maarten koch

❤
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portret jachthoornblazers

ALBERT DE BOER (68) EN  

LIZETH STEVENS (66)

Albert: ‘Lizeth heeft mijn ogen 
geopend. Letterlijk en figuurlijk. 
Ik zag haar 38 jaar geleden voor 
het eerst tijdens een vergadering 
van de Jagers vereniging en vond 
haar meteen bijzonder. Maar de 
vonk sloeg pas echt over tijdens 
een schiet evenement, waar ik 
haar van top tot teen zag. Jagen 
is ons leven, en het is prachtig 
om dat samen te delen.  
Kibbelen doen we zelden, en al 
helemaal niet over de jacht.  
Daar genieten we intens van. 
Onze mooiste herinnering is een 
reis naar Afrika, waar we in  
aanraking kwamen met de jacht 
in haar puurste vorm. Lizeth 
heeft me altijd mee genomen 

naar andere landen. Zo heeft 
ze me geleerd over mijn 
eigen ideeën en over
tuigingen heen te stappen.  
Sta open voor andere 
jacht culturen, dan leer je 
elke dag wat nieuws.’

Lizeth: ‘Als schietinstructeur 
weet ik wanneer het raak is, nog 
voordat ik heb geschoten. In 
de jacht, maar ook in de liefde. 
Toen ik Albert zag wist ik: dit is 
in de roos. Jagen doen we altijd 
samen, maar in het veld zoeken 
we onze eigen weg. Ik zit graag, 
terwijl hij liever rondloopt. Om 
een keer wat anders te proberen, 
zijn we een tijdje gaan golfen. 
Dat was leuk, maar we raakten 
toch afgeleid door de beesten 
om ons heen. Concentreerden 
we ons op de bal, zagen we in de 
verte een duif vliegen. Ach, jagen 
is gewoon onze rode draad.’

‘Ik wist meteen:  
dit is in de roos’
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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 daar
om 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 jachtop
zichter geef ik alle dieren de mo
gelijkheid 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. ‘Antiwerkgroepen’ 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’

LONNEKE WIGGERS (25) EN  

BART EXTERKATE (50)

Bart: ‘Eigenlijk praten Lonneke 
en ik maar over twee dingen: 
bomen en jagen. Ik heb een  
opleidingsbedrijf voor boom
verzorging en jacht, Lonneke is 
boomonderzoeker en jaagt ook.  
In eerste instantie was ik haar 
trainer, pas jaren later werden 
we een stel. Jagen doen we bijna 
altijd samen. Onromantisch? 
Helemaal niet. Het kan 
juist heel romantisch zijn! 
In het bos naast elkaar 
zitten. Wachten op een 
ree of een hert, terwijl de 
zon langzaam ondergaat 
en de avond invalt… Dat is 
heel knus, hoor. Ja, tot er wat 
geschoten wordt, natuurlijk.  
Dan is er werk aan de winkel.’

Lonneke: ‘Bart en ik hebben 
dezelfde interesses, maar dat 
betekent niet dat we het altijd met 
elkaar eens zijn. Soms hebben we 
een discussie, bijvoorbeeld over 
het beheer in een bepaald gebied. 
Daarover verschillen we weleens 
van mening. Helemaal niet erg. 
Sterker nog: op die manier leren 
we van elkaar. Maar dat jagen ro
mantisch is, ben ik met Bart eens. 
Onlangs gingen we op jachtva
kantie naar Schotland. Dat was zo 
mooi en bijzonder.  
Toen we na een pittige wandeling  
de top van een berg bereikten,  
ging Bart op zijn knieën en vroeg  
me ten huwelijk. Mijn antwoord? 
Ja, natuurlijk!’

‘Op de bergtop 
vroeg hij me 
ten huwelijk’
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FEIKE (38) EN SASKIA (33) 

WIERDA

Feike: ‘Mijn hond weigerde 
dienst, en dus apporteerde  
die van haar mijn eend. Zo 
kwamen we in contact. Saskia 
heeft een buitengewoon talent 
voor omgang met honden. Veel 
meer dan ik ooit zal hebben. 
Maar dankzij haar beter  
opgeleide hond, is onze relatie 
dus eigenlijk begonnen.  
Inmiddels zijn we 7,5 jaar 
samen en ook nu is zij degene 
die onze hond traint. Ik doe 
gewoon wat me gezegd wordt. 
Hoewel de jacht niet dage
lijks het hoofdonderwerp is, 
hebben we het er natuurlijk wel 
veel over. Ook jagen we bijna 
altijd samen. Dat is leuk, maar 
als Saskia mis schiet, kan ze 
behoorlijk opvliegend zijn. Dan 
bewaar ik maar even wat meer 
afstand.’ 

Saskia: Liefde op het eerste 
gezicht? Om eerlijk te zijn was 
ik nogal verbaasd dat hij me 
belde na onze ontmoeting in 
het jachtveld. Na ons eerste 
afspraakje was het wel meteen 
raak: we zouden een uurtje 
gaan wandelen, dat werd 
een hele dag. Wat ik zo leuk 
vind aan Feike, is dat hij heel 
bewust jaagt. Hij wacht zijn 
kansen af en hoeft niet per se 
te schieten. Dat geduld heb ik 
van hem overgenomen. In onze 
vrienden kring levert de jacht 
wel eens een discussie op.  
Ach, dat is alleen maar leuk. 
Met Kerst schuift iedereen 
gewoon gezellig aan voor ons 
traditionele wilddiner.’ 

‘Een uurtje  
wandelen, werd  

een hele dag’
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‘Hand in  
hand jagen? 

Nee hoor’

KLAAS (61) EN SABINE (56)  

ZIJLSTRA

Sabine: ‘Onze groepsaccommo
datie heet ‘De Huntershof’. Die 
naam is een verwijzing naar onze 
gedeelde passie: de jacht. Hoewel 
ik zelf geen akte heb, ga ik regel
matig met Klaas mee. Hij met zijn 
geweer, ik met de hond. Of we dan 
hand in hand lopen? Ha ha, nee, 
hoor. Maar we zijn wel echt sa
men. Eenmaal thuis, bereidt Klaas 
het vlees en ga ik aan de slag met 
de overblijfselen. Schedeltjes en 
huiden maak ik schoon en bewaar 
ik in doosjes, eventuele foetussen 
zet ik op sterk water. Inmiddels 
heb ik een hele verzameling,  
waar Klaas ook graag naar kijkt. 
Ja, eigenlijk vullen we elkaar 
perfect aan.’

Klaas: ‘Dat Sabine en ik dezelfde 
interesse delen, vind ik heel fijn. 
Soms hoor ik dat een kennis is 
gestopt met jagen, omdat zijn 
partner het niet kon accepteren. 
Dan denk ik: ik ben blij dat het 
bij ons anders is gegaan. We 
hebben elkaar dertig jaar geleden 
leren kennen tijdens het jaarlijks 
jachthoorntreffen. Na een onder
breking van een paar jaar, hebben 
we het blazen weer opgepakt. Met 
een clubje komen we wekelijks 
samen in onze accommodatie.  
Beetje drinken, toeteren en 
praten. Sabine en ik zijn eigenlijk 
altijd samen, maar hebben het  
zeker niet alleen maar over de 
jacht. Daarvoor hebben we te  
veel andere dingen te doen.  
En ach, echt fanatiek zijn we  
sowieso niet. We vinden het voor
al fijn om samen in de  
natuur te zijn.’
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‘Het was even  
slikken toen  

Jeffrey ging jagen’

CERIEL HESLINGA (24) EN  

JEFFREY VAN LOO (24)

Ceriel: ‘Ik zit graag binnen met een 
boek op de bank, Jeffrey is het liefst 
buiten in de natuur. Tegelijker
tijd ben ik heel beweeglijk, terwijl 
Jeffrey juist goed stil kan zitten. 
Ik ben vegetariër en Jeffey jaagt. 
Opposites attract? Dat geldt zeker 
voor ons. Jeffrey begon met jagen 
toen wij al een relatie hadden. Dat 
was voor mij natuurlijk wel even 
slikken. Inmiddels ben ik een keer 
met hem mee geweest en is mijn 
mening bijgesteld. Geschoten vlees 
is eerlijk vlees, weet ik nu. Maar ik 
blijf het zielig vinden en schrik van 
de beesten die met een klap op de 
grond vallen. Jagen of vlees eten? 
Nee, ik geloof niet dat ik dat ooit ga 
doen.’

Jeffrey: ‘Dat Ceriel vegetariër is, 
vind ik geen probleem. Sterker nog: 
ik eet regelmatig vegetarisch met 
haar mee. Maar soms vind ik het 
wel jammer dat ze niet jaagt. Ik heb 
vijf jaar geleden mijn akte gehaald 
en geniet er echt van. Gelukkig 
heb ik genoeg jagende vrienden 
om mijn passie mee te delen. Onze 
verschillende leefstijlen leiden 
nooit tot botsingen of ruzies. Wel 
houden we rekening met elkaar: als 
ik bijvoorbeeld thuiskom met bloed 
op mijn gezicht, spring ik eerst snel 
onder de douche. Inmiddels zijn we 
bijna zes jaar bij elkaar en wonen 
we samen. Het geheim van onze 
relatie? Een goede vriendschap. 
We respecteren elkaars keuzes en 
hebben het gewoon heel gezellig 
samen.’

december 2018 | buit | 45


