
ZIJN JAGERS ALLEMAAL UIT HETZELFDE HOUT GESNEDEN? Nee hoor, helemaal niet. Ze komen 
uit alle hoeken van de samenleving. En dat zijn soms verrassende hoeken. Getatoeëerd, jong, oud, 

vogelaar, GroenLinkser. Een bonte verzameling jagers over hun liefde voor het ambacht.

tekst sabina van gils fotografie maarten koch
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portret jachthoornblazers

JAAP VAN DER HAAR (66)
‘De mens heeft de ruimte  
ingericht naar zijn eigen zin. 
Wegen aangelegd, aardappelen 
gepoot, runderen in de wei gezet 
en kippen in stallen gestopt.  
Wat veel mensen zich door de  
bio-industrie niet meer – willen – 
realiseren is dat voor ieder stukje 
vlees een dier sterft. Vroeger 
hing het karkas van een koe bij 
de slager, tegenwoordig liggen de 
biefstukjes in de vitrine. 
Sinds kort ben ik wethouder in 
Meppel voor een lokale groene 
partij. Daarnaast ben ik lid van 
GroenLinks en penningmeester 
geweest van het landelijk bestuur. 
De idealen van de partij komen 
overeen met de mijne, maar mijn 
hobby levert soms onbegrip op. 
Ik probeer uit te leggen dat de 
natuur niet in evenwicht blijft 
zonder beheer. En dat betekent 
ook afschot. Intern is over het 
algemeen begrip voor mijn visie, 
maar het politieke standpunt 
verandert natuurlijk niet. 
Mijn vrouw is opgegroeid in voor-
malig Nieuw-Guinea. Zij vindt het 
heel normaal dat je een dier moet 
doden voor vlees. Ik schiet nooit 
zomaar en gebruik de buit voor 
eigen consumptie. Als ik genoeg 
heb, geef ik het weg. Ja, ook aan 
partijgenoten. En die nemen een 
stukje ree maar al te graag aan.’

‘Partijgenoten 
nemen ook een 
stukje ree aan’
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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’
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‘Jagen zit in de familie. Het begon 
bij mijn grootvader, die het mijn 
vader heeft geleerd. Op zijn beurt 
heeft hij het mij weer bijgebracht. 
Mijn vader is 92, hij voelt als een 
broer voor me. Hij zegt altijd: 
zorg voor ieder beest, blijf goed 
kijken en toon respect. Niet alleen 
voor de natuur, maar ook voor de 
mensen die er gebruik van maken. 
We zijn allemaal gelijk. 
Ik loop al heel wat jaren mee in 
het vak. Het grootste verschil tus-
sen toen en nu is dat er veel meer 
recreanten zijn. Dat is natuurlijk 
prima, maar het maakt mijn werk 
niet altijd eenvoudiger. Loslopen-
de honden laten bijvoorbeeld de 
dieren schrikken. Die slaan op de 
vlucht en belanden soms in mijn 
achtertuin. Of nog erger: op de 
weg. 
In mijn jonge jaren was ik even 
vrachtwagenchauffeur. Als ik dit 
niet meer zou kunnen doen, zou  
ik weer voor dat beroep kiezen. 
Een heel andere baan, maar het 
gevoel van vrijheid is vergelijk-
baar. Leven met de klok, nee, dat 
is niets voor mij.’

‘Leven met de 
klok, nee, dat is 
niets voor mij’
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‘Ik raak soms  
afgeleid door 
een houtsnip  

of velduil’

LENNART VAN REES (24) 
‘Mijn opa was vogelringer en jager. 
Van jongs af aan zat ik naast hem, 
met mijn neus tegen de ruit  
gedrukt die zicht bood op zijn  
achtertuin. Kijken of er iets in  
de netten vloog. Op mijn 18e,  
meteen na het behalen van mijn 
akte, schoot ik mijn eerste duif.  
Het gevoel van euforie kan ik me 
nog levendig herinneren. Diezelfde 
euforie voel ik ook als ik een  
kiekendief of een grutto zie vliegen. 
Ik ben vogelaar en jager. Dat klinkt 
misschien onlogisch, maar dat is 
het voor mij niet. Het een sluit heel 
natuurlijk aan op het ander. Jagen 
is onderdeel van het natuurbeheer. 
Zonder afschot zouden veel vogel-
soorten niet bestaan.
Kiezen tussen jagen en vogelen is 
voor mij onmogelijk. Als ik in de 
polder zit, geniet ik intens van de 
omgeving en het uitzicht. Ik raak 
soms afgeleid door een houtsnip 
of een velduil. Dan moet ik mezelf 
wakker schudden en mis ik wel 
eens een kans op een haas of gans.
Als ik jaag, doe ik dat met beleid. 
Een keer heb ik per ongeluk een 
haas verwond met een schot.  
Vreselijk. Het laatste wat ik wil,  
is een dier te laten lijden. Mensen 
die schieten om het schieten,  
hebben geen respect voor de 
natuur. Die mogen wat mij betreft 
direct stoppen met jagen.’ 
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‘In de kilt kan  
ik makkelijk  

bewegen’

PETRA WILBERS (49)
‘Ik zie er niet alledaags uit.  
Dus toen ik voor het eerst  
een bijeenkomst van de Jagers-
vereniging wilde bijwonen, werd 
ik al snel staande gehouden  
door de bewaking: dat de aan-
gekondigde demonstratie buiten 
zou plaatsvinden. Ik vind het 
begrijpelijk en de gebeurtenis  
zegt niets over de jagerswereld, 
die is heel tolerant en vriendelijk. 
Op de demonstratie kwam  
trouwens niemand af.
Mijn vader stroopte. Dat horen  
jagers liever niet, maar ik vond 
het prachtig. En heel spannend. 
Samen het bos in met de hond, 
maar ook fuiken in het water  
zetten. We waren altijd buiten.  
Hij heeft mij de liefde voor de 
natuur bijgebracht.
Ik heb een passie voor roofvogels 
en jaag daarom met een havik. 
Het spel tussen dier en mens is 
mooi. De druk van klauwen in 
mijn hand. En de communicatie 
tussen hond en vogel. De uitvlie-
gende vogel die zonder aarzeling 
op zijn prooi afgaat. Het geeft een 
enorme kick.
Sommige tatoeages hebben  
met de jacht te maken. Op mijn 
rechter arm staat een haviksveer 
met daaronder de tekst: ‘Mijn 
hoop is op de vleugels gevestigd’.
Het motto van de Loo Hawking 
Club. Mijn kilt vind ik gewoon 
mooi. En ik kan mezelf er tijdens 
het jagen makkelijk in bewegen. 
Of ik er wat onder draag? Ja, 
hoor. Zit toch net wat lekkerder.’
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