
Vogels in allerlei pluimage. Voor de 
consumptie, om soortgenoten te lokken of om 
zo snel mogelijk naar huis te vliegen. Vogelvrij 

in verschillende opzichten. Maar bovenal: 
iedere vogel zingt zoals hij gebekt is. Net zoals 

hun soms kunstzinnige baasjes.

teksten sabina van gils  
fotografie maarten koch

Plui
mage
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EVERT HOOLWERF (63)

‘Ik vergelijk een ganzenflapper wel 
eens met een professioneel voet-
baller: je verliest wat, je wint wat. 
Daar moet je tegenkunnen. In de 
vijftig jaar dat ik ganzenflapper 
ben, heb ik een dikke huid ontwik-
keld. Als het een keer mislukt, 
maal ik daar niet meer om. 
Dat is ook de wijze les die ik van 
mijn vader kreeg. “Voor een gan-
zenflapper is iedere dag anders”, 
zei hij. En daar had hij gelijk in. 
Flappen is Fries voor vangen; de 
ene keer vang ik vijf ganzen, de 
andere keer vijftig. En soms dus 
helemaal niets. Die afwisseling is 
precies wat ik er zo leuk aan vind.
Door de klimaatverandering is er 
in de loop van de jaren een hoop 
veranderd. De zachte winters zor-
gen ervoor dat er steeds minder 
ganzen naar ons land trekken. 
Vroeger ving ik er in een goed 
seizoen zeshonderd, tegenwoordig 
driehonderd. Sommige soorten 
komen helemaal niet meer,  
die blijven liever in het koude 
noorden.
De ganzen die ik vang, worden 
geringd en weer vrijgelaten. De 
gegevens speel ik door aan een 
onderzoeksbureau. Op die manier 
weten we hoe het in Nederland 
gesteld is met de ganzenpopulatie. 
Dat ganzenflappen langzaam uit-
sterft, vind ik zonde. Niet alleen 
omdat we dan minder kennis ver-
garen over deze dieren, maar ook 
omdat het een mooi oudhollands 
ambacht is. Een onderdeel van 
onze cultuur. Om die te behouden, 
zou de politiek in Den Haag zich 
hard moeten maken.’

‘Sommige soorten 
blijven liever in het 

koude noorden’

juni 2019 | buit | 31



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’ heb-
ben 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 Natuur-
toezicht 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’

MARJANNE BORREN (53) 

‘Je hebt economisch biologische en 
principieel biologische boerderijen. 
Onze kippenboerderij op de Veluwe 
kun je onder die laatste categorie 
scharen. We vinden het belangrijk 
om terug te gaan naar de basis, in 
balans te zijn met de omgeving en 
oog te hebben voor het welzijn van 
de dieren. Onze kippen zijn levende 
wezens, geen eiermachines.
Onze boerderij bestaat bijna 100 
jaar. Vroeger werden hier ook andere 
dieren gehouden, maar sinds 20 jaar 
hebben we alleen nog maar legkip-
pen. Dat was vooral een praktische 
keuze: er is gewoonweg te weinig 
grond voor koeien. Maar ik vind 
kippen heel leuke beesten, hoor. Ze 
zijn nieuwsgierig en het gekakel op 
de achtergrond is erg gezellig. 
Om het certificaat “biologisch” te 
krijgen, moet je aan behoorlijk wat 
voorwaarden voldoen. We geven 
biologisch voer - dat we zo veel moge-
lijk uit de regio halen - en gebruiken 
uiteraard geen bestrijdingsmiddelen. 
Daarnaast gaan onze 12.000 kippen 
dagelijks naar buiten. Gemiddeld 
zo’n acht uur per dag. Dat is fijn voor 
de dieren. Voor ons kleeft er helaas 
een nadeel aan: we hebben veel last 
van predatie. 
Om vossen weg te houden, maken we 
afspraken met een jager. Maar 
de roofvogels zijn echt een pro-
bleem. Vorig jaar kwam hier 
in de zomer een havikpaartje 
samen ontbijten, lunchen 
en avondeten. Wat we hier-
tegen kunnen doen? Daar 
zijn we nog niet achter. 
Goede tips zijn meer dan 
welkom!’

www.lankerenhof.nl

‘Onze kippen 
zijn geen  

eiermachines’
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YVONNE ZOMERDIJK (46)

‘Een vogelaar zou ik mezelf niet noemen, 
maar inmiddels weet ik er stiekem toch wel 
een hoop van. Soms zelfs meer dan mijn 
zoon die biologie gaat studeren. Vogels zijn 
mooie beesten, niet alleen om naar te kijken, 
maar ook vanwege de symboliek erachter. 
Ze staan voor vrijheid, daarom schilder ik ze 
zo graag.
De inspiratie voor mijn schilderijen haal ik 
overal vandaan. Van de tortelende duifjes 
bij mijn atelier tot de zeemeeuwen in de 
duinen. Ze komen allemaal terug in mijn 
werken. Soms samen, soms met mensen, 

soms alleen. Ik vind het spannend om 
niet alledaagse combinaties te 

maken. Bijvoorbeeld een reiger 
en een meerkoet; toch elkaars 

vijanden. Of een pauw en 
een kalkoen; de een mooi, 
de ander, ja, wat minder 
mooi. 
Op de foto poseer ik met 
een schilderij van een 
ijsvogel. Hij staat in zijn 
natuurlijke omgeving, 
maar toch heeft het 
tafereel iets geks. Iets 
surrealistisch. Dat is 

kenmerkend voor mijn 
werken. Ze zijn realis-

tisch, maar ergens wringt het. 
Mijn vogels hebben menselijke 
trekjes. De een kijkt sip, de ander 
trots. Het is denk ik mens-eigen 
om die eigenschappen toe te 
kennen aan dieren. Kijk maar 
naar André van Duin met zijn 
AnimalCrackers. 
Overigens schilder ik ook 
andere dingen. Mensen en 
bloemen, bijvoorbeeld. Maar 
de vogel houdt me altijd bezig. 
Of mijn werk wordt gekocht 
door vogelliefhebbers? Tja, 
dat moet haast wel. Maar zeg 
nou zelf, wie houdt er nou 
niet van kijken naar vogels?’

www.yvonnezomerdijk.nl
 

‘Mijn vogels  
hebben menselijke 

trekjes’
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‘De uitdrukking “de 
pijp uitgaan” komt uit 

het eendenkooien’

JAN MARC SCHREUR (39)

‘Kooiker is een eeuwenoud ambacht, 
ontstaan rond 1500. Vroeger telde 
Nederland duizenden eendenkooi-
en, inmiddels zijn het nog maar zo’n 
100. Daarvan is ongeveer de helft in 
particulier bezit, waarvan ik er een 
beheer. Ja, dat is vrij bijzonder. En 
hoewel de kooien tegenwoordig ook 
worden ingezet voor wetenschappe-
lijk onderzoek, vang ik de eenden nog 
altijd voor consumptie. Dat is waar 
het ambacht oorspronkelijk voor 
bedoeld is. 
Het kooien gaat volgens het prin-
cipe veer vangt veer. Wilde eenden 
worden gelokt door tamme eenden 
die in de kolk – een grote vijver – 
zwemmen. Vandaaruit worden ze 
meegevoerd naar een vangpijp: een 
krom gegraven slootje, overdekt 
met gaas en rieten coulissen. Als de 
kooiker zich daar laat zien, vliegen 
de wilde eenden van schrik verder de 
pijp in, en komen terecht in een 
vangbakje. De uitdrukking 
“de pijp uitgaan” komt dus 
hier vandaan. 
Als kooiker geef ik regel-
matig rondleidingen, soms 
ook aan scholieren. Dat 
vind ik ontzettend belang-
rijk. Veel mensen hebben 
vandaag de dag de basis van 
ons bestaan niet meer goed op 
het netvlies. Namelijk dat wij met 
de natuur en van de natuur leven. 
Zo is het altijd al geweest. Ik zie het 
als mijn taak om die boodschap door 
te geven; zoals melk niet uit een pak 
komt, komt vlees niet uit de fabriek.’ 
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‘Oppassen dat ze 
niet verkouden 

worden’

WENDELA WIERSEMA (22)

‘De gemiddelde leeftijd van een 
duivenmelker ligt denk ik zo rond 
de 50, 60 jaar. Met mijn 22 jaar 
trek ik dat gemiddelde behoorlijk 
omlaag, ja. Maar dat maakt me 
niets uit. Duivenmelken mag dan 
misschien een “oudemannetjes-
sport” zijn, ik vind het gewoon 
leuk! Niet alleen de wedstrijden 
zelf, maar alles eromheen: de 
verzorging, het trainen, het  
selecteren van goede duiven, 
noem maar op. 
Duiven trainen is vaak vooral een 
kwestie van uitproberen. Ik be-
doel, je kunt niet aan een duif zien 
of hij goed is of niet, dat merk je 
pas als je ze laat vliegen. Voor een 
goede conditie zijn ook het voer 
en het hok belangrijk. Sommige 
mensen wegen het duivenvoer 
dagelijks af, maar ik geef mijn vo-
gels gewoon wat ze nodig hebben. 

De luchtafvoer in het hok moet 
goed zijn, anders worden ze 
verkouden. 
De duivensport in  
Nederland is echt op 
zijn retour, dat komt niet 
meer goed. Ik denk dat er 
over een jaar of tien nog 

maar heel weinig melkers 
zijn. Ergens snap ik dat wel. Het 
kost gewoon heel veel tijd en geld. 
Zelf skip ik ook regelmatig een 
college omdat ik met mijn duiven 
bezig ben. In een land als China 
is dat wel anders. Daar is de sport 
heel populair en heeft het een to-
taal andere status. Voor een goede 
duif worden dan ook  
enorme bedragen neergelegd. 
Laatst nog, werd er een verkocht 
voor 1,2 miljoen!’
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