Pieter Stobbe maant zijn hond Asta een net geschoten
gans te apporteren. Zijn jachtveld in het Friese Warns
ligt vlak bij het IJsselmeer, waar de wilde ganzen
overnachten. ’s Ochtends komen ze hier foerageren.

Jagers in Nederland en België durven
weer uit te komen voor hun hobby. Wat
drijft hen? Op veldtocht in de polder.
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et één been in het riet en het
ander in de sloot probeer ik
mijn evenwicht te bewaren.
Vanuit mijn schuilhutje van
takken en bladeren even ten
zuiden van Schiphol tuur ik over het veld, mijn
geweer nog wat onwennig in de hand. Een Boeing
737 vliegt bulderend over. Dan zie ik vanaf de horizon een stip naderen. Ik knijp mijn ogen samen.
Het is een holenduif… Ik laat het geweer zakken,
want deze soort staat niet op de ‘afschotlijst’. Niet
veel later, opnieuw beweging vanuit mijn ooghoek. Ik herken onmiddellijk de witte vlekken
in de nek: dit is een houtduif. Ik schouder het
geweer, richt de korrel en leg mijn vinger op de
trekker.
Wie mij een jaar eerder had gevraagd of ik
als jager het veld in zou gaan, zou ik voor gek
hebben verklaard. Ik, sinds jaar en dag vegetariër
en b
 estrijder van dierenleed, zou daar nooit aan
beginnen. Jagers, dat waren vijanden van de natuur. Maar in mijn achterhoofd stelde ik me soms
de vragen: Wie zijn die mensen en wat drijft hen?
Wat is ervoor nodig om de trekker over te halen?
En is er misschien een manier om vlees te eten
zonder daarmee bij te dragen aan het leed in de
bio-industrie?
De Deen Christian Gamborg, milieuethicus
aan de Universiteit van Kopenhagen, deed jarenlang onderzoek naar hoe mensen zich verhouden
tot de natuur en de jacht. Hij onderscheidt drie
hoofdmotieven bij jagers. Er zijn er die vooral jagen voor het vlees, anderen doen het voor
populatiebeheer (bijvoorbeeld om boeren bij te
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Op een ochtend in oktober arriveer ik voor
zonsopkomst in het Friese Warns, vlak bij het IJsselmeer. In de stromende regen laadt Pieter Stobbe (47) lokganzen op zijn kar.
“Mijn opa nam me als jochie één keer mee op
jacht, en sindsdien wilde ik áltijd mee”, vertelt
hij terwijl hij de kar achter zich aan het weiland
intrekt. De vader van Stobbe was vegetariër en
moest niets hebben van de jachtkoorts van zijn
zoon. “Maar ik was niet te stoppen”, glimlacht
hij. “Bij mijn opa achter op de fiets het veld in,
dat was het mooiste wat er was.” Vandaag de dag
krijgt Stobbe nog geregeld de vraag waarom hij
jaagt. “Waarom jaag jij eigenlijk niet? vraag ik dan.
Jagen hoort voor mij bij het leven.”

staan in het beschermen van hun gewassen) en
een derde groep ziet de jacht in de eerste plaats
als sociale buitenactiviteit.
Dat is de theorie. Om de jager écht te kunnen
begrijpen, wist ik al snel, moest ik het over een
andere boeg gooien. Ik besloot om zelf jager te
worden.
Urenlang zat ik in een hoogzit. Ik wachtte
bibberend van de kou op damherten, stond tot
aan mijn middel in een baggersloot en zag hoe
een slechtvalk zich van meters hoog op een fazant stortte. Ook leerde ik een konijn schoon te
maken, nam ik schietles van een oud-kampioen
kleiduifschieten en leerde ik eenden en vogels te
herkennen. Ik keek mee hoe labrador Tidehook
Nederlands kampioen jachthonden werd. En na
een jaar intensieve studie legde ik succesvol het
jachtexamen af.

Met twee andere jagers stapt Stobbe een sloot
in, om niet op te vallen in het open veld. Ook mij
wordt een plek in het water toegewezen. Mijn
waadpak is drie maten te groot en komt tot mijn
middel. We houden ons zo klein mogelijk, het
hoofd tegen de slootkant gedrukt. Alleen de geweren van de jagers steken af en toe boven het
maaiveld uit.
Niet veel later worden de ganzen wakker.
Vanaf het IJsselmeer komen ze aangevlogen,
met honderden tegelijk trekken de grote vogels
klapwiekend en gakkend het weiland over. Het
is een magisch moment: het indringend geluid,
samen met de opkomende zon die hun witte
buiken b
 eschijnt en de nevel die laag boven het
veld hangt.
Maar dan klinkt het eerste schot. Een gans
tuimelt naar beneden en klapt vlak bij me op
de grond. Angstvallig bekijk ik het bruingrijze
dier. Een grauwe gans. Na een paar stuiptrekkingen ligt hij doodstil. De hond is er meteen bij
en sleurt de vogel naar zijn baasje. Stobbe vertelt
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dat hij veel tijd aan de training van zijn honden
besteedt. In drie uur tijd hoor ik zeventien schoten. Zeventien keer zie ik zo’n prachtig dier uit
de lucht vallen, en zeventien keer zie ik de Duitse
staande langhaar erachteraan hollen en de gans
apporteren.
“Deze keer gaat alles in één keer goed”, zegt
hij. “Maar het gebeurt ook dat een gans nog een
stukje doorvliegt en gewond neerstort, dat vind
ik vreselijk.” In zo’n geval geeft hij een extra schot
hagel, vertelt Stobbe.
Ongemerkt is heel Nederland opgedeeld in
jachtvelden. Een jager kan een veld pachten van
de grondeigenaar en er het beheer over de jacht
krijgen. Pieter Stobbe woont in zijn eigen jachtveld. Vanuit zijn keukenraam kan hij een deel
ervan in de gaten houden. Geregeld vragen boeren in de omgeving hem of hij de ganzen van hun
land wil schieten of de eenden uit de tarwe wil
halen. “Een boer zegt altijd dat er ganzen op zijn
land zitten. Als hij zegt dat er honderd zitten, dan
zijn het er tien. Zegt hij tienduizend, dan zijn het

Vanuit kansels in zijn jachtveld bij Recht (Ardennen) jaagt Andres Janssen (32) op reeën,
vossen en, zoals hier, op zwijnen. Voor de Nederlander, die vier jaar zijn akte heeft, is
jagen vooral een oefening in geduld. "Ik ben nog bezig aan mijn eerste doosje patronen.”
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De tijd dat jagen vooral een rustiek tijd
verdrijf van grijze adel of welgestelde boeren was,
ligt ver achter ons. De Koninklijke Nederlandse
Jagersvereniging (KNJV) ziet de jager anno 2017
als de vrijwillige brandweer van het buitengebied,
als een hoeder van de natuur die nadenkt over
duurzaam wildbeheer. “Er is geen jager die een
grotere hoeveelheid wild wil schieten dan de

er tweehonderd”, vertelt Stobbe. “Maar ik ben niet
de schietknecht van de boer. Ik ben jager omdat ik
graag jager wil zijn.” Stobbe eet de dieren die hij
schiet: een gans wordt paté en een ree een biefstuk. “Ik lust gewoon heel graag vlees.”

natuur zelf kan opvangen”, zegt KNJV-directeur
Laurens Hoedemaker. En dat is ook uit eigenbelang: “Als je alle fazanten uit het land schiet, dan
heb je tien jaar geen fazanten meer om op te jagen
en help je je eigen hobby om zeep.”
Het aantal geregistreerde jagers in Nederland
ligt al enkele jaren rond de 27.000; in Vlaanderen
zijn het er ongeveer dertienduizend. Het aandeel vrouwen dat de Nederlandse jachtopleiding
volgt, groeit; dit jaar was het bijna 13,9 procent,
tegen 7,8 procent in 2011. Tussen de nieuwkomers zitten volgens de KNJV ook relatief veel
jongeren en stedelingen. “Mensen willen weer
weten waar hun eten vandaan komt en willen ook

Een pas geschoten kolgans op de slootoever van Pieter Stobbe in zijn jachtveld bij Warns
(links). Voor zonsopkomst in juni opent jager Klaas Jan Jonkman (45) een van de tientallen
hoogzitten in zijn grote jachtveld bij Issum (Duitsland), vanwaar hij uitkijkt naar reebokken.

“Er is geen jager die een
grotere hoeveelheid wild
wil schieten dan de natuur
zelf kan opvangen.”

zelf voor dat voedsel zorgen”, legt Hoedemaker
uit. Onderzoek waaruit blijkt dat er om die reden
meer wordt g
 ejaagd, ontbreekt evenwel.
In Nederland mag in het jachtseizoen op fazanten, houtduiven, hazen, konijnen en wilde eenden worden gejaagd. Verder kunnen provincies
toestemming geven om in bepaalde perioden van
het jaar te schieten op onder meer reeën, edelherten, zwijnen, kraaien. Of wilde ganzen. Heel veel
wilde ganzen.
Tot 1960 kwamen er bijna geen ganzen in
Nederland als broedvogel voor, nu zijn het er naar
schatting 250.000. Door de milde temperaturen
en drassige Hollandse graslanden overwinteren
er bovendien ruim twee miljoen ganzen, verdeeld over steeds meer soorten. De jager hoor je
er niet over klagen. Hij mag dan een hoeder van
de natuur zijn, hij ziet een teveel aan wild ook als
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Een jaar lang reed ik wekelijks naar het
jachtcentrum van Nederland: Biddinghuizen
in de Flevopolder, waar ik theorie- en praktijk
lessen kreeg. Ik had nog nooit een geweer in mijn
handen gehad. In de eerste schietles brak ik met
trillende vingers mijn wapen open, legde de munitie erin, schoot en ving de terugslag op met mijn
linkerschouder. Langzaam maar zeker raakte ik
bedreven in het hagelschieten op kleiduiven en
het kogelschieten op een honderd meter lange
baan. Maar ook leerde ik hoeveel eieren een duif
legt en waaraan ik deze herken, en hoe ik duik- en
zwemeenden uit elkaar kan houden. En ik maakte
kennis met de ‘weidelijkheidsregels’ die elke jager

een mogelijkheid om de diepvries te vullen. In de
woorden van Laurens Hoedemaker: “Een gans is
een kans.”

8

n at i o n a l g e o g r a p h i c • o k t o b e r 2 0 1 7

Met enkele andere jagers drijft Klaas
Jan Jonkman op een mistige
decemberochtend ‘in linie’ hazen
voor zich uit op een akker bij
Nieuw-Vennep. Jonkman jaagt in
Nederland, Duitsland en Noorwegen.
dia n fo s sey
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in acht dient te nemen. Regels die bepalen hoe je
moet omgaan met het wild en hoe je voorkomt je
dat een dier onnodig lijdt.
In het veld heb ik ook jagers gezien die het met
die regels niet zo nauw nemen.
Wanneer ik me eind augustus om halfzes
’s ochtends meld in de Hoeksche Waard, zie ik
nu eens niet het gebruikelijke groen en bruin,
maar rode toeters en zwarte jassen. Tweehonderd meter verderop houdt een drietal jagers
zich schuil in een maisveld, waaruit het ene na
het andere schot klinkt. Geregeld valt een gans
uit de lucht. Met zijn actiegroep Animal Rights,
vandaag zo’n twintig man sterk, probeert Robert

Molenaar de dieren met veel lawaai te waar
schuwen. Steeds wanneer een koppel ganzen in
aantocht is, laten de activisten een monotoon,
schril getoeter horen, in de hoop dat de vogels
hoog blijven vliegen en zo buiten schot blijven;
een hagelgeweer heeft een effectief bereik van
maximaal zo’n dertig meter.
Molenaar beseft dat hij op deze manier slechts
enkele dieren kan redden. Daarom maakt hij ook
gebruik van een videocamera. “We maken filmpjes van jagers die regels overtreden”, vertelt hij.
De opnamen worden voorgelegd aan een advocaat, die bekijkt of juridische stappen mogelijk
zin. “En we sturen ze naar diverse media.”

Op zijn jachtveld bij Sint-Anthonis ontvouwt Klaas Jan Jonkman, midden, m
 edejagers
de aanpak van een drijfjacht op vossen. Dochter Lotta, rechts, vergezelt haar vader
geregeld. In de middagpauze wordt vaak naar de jachtbitter gegrepen (rechts).

Tot mijn verbijstering zie ik dat de jager die ik
door mijn verrekijker al een poosje in de g
 aten
houd, de aangeschoten ganzen laat liggen. Pas
een paar uur later sjokt hij het veld in om zijn
buit bij elkaar te rapen – sommige dieren blijken nog te leven. Tref ik hier bij uitzondering
een groep jagers die zich weinig gelegen laten
liggen aan het lijden van de ganzen? Of spannen
jagers zich alleen in als er een journalist mee op
pad is? Zijn de weidelijkheidsregels soms alleen
een schil van beschaving die de gemoedsrust van
alle niet-jagers moet sussen? Het zien sterven van
een levend wezen – of het nu een kraai, een hert
of een gans is – is voor mij telkens opnieuw een
indrukwekkend moment. De doodsstrijd van een
dier maakt me letterlijk ziek. De jagers op deze
zaterdagmorgen lijken dit probleem niet te kennen. Went dierenleed dan misschien?
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Jagen gebeurt ook op plaatsen waar je
het niet direct verwacht – in beschermd natuur
gebied bijvoorbeeld. Jan Potkamp (56) is fauna
beheerder van Natuurmonumenten op de Veluwe
en beschikt als zodanig over een jachtakte. Met
acht collega’s heeft hij de taak om dit jaar 242
damherten te schieten in het Deelerwoud, een
n atuurgebied ten noorden van Arnhem. Er
is jarenlang niet gejaagd, waardoor vooral de
populatie damherten snel is gegroeid. Ze verdringen andere dieren, legt Potkamp uit, en vinden geregeld aanrijdingen plaats. Mede onder
druk van aangrenzende terreineigenaren heeft
Natuurmonumenten besloten daarom het geweer
weer op te pakken.
In een besneeuwd bos kijk ik in de ochtendschemering samen met Potkamp urenlang vanachter
een geïmproviseerde haag van dennentakken

Tot mijn verbijstering zie
ik door mijn verrekijker dat
de jager de aangeschoten
ganzen laat liggen.
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uit naar damherten. Met mijn k
 oude tenen en
rillende schouders blijf ik onrustig op mijn krukje
draaien, waardoor ik de herten op veilige afstand
houd. Met ontzag zie ik hoe Potkamp al die tijd
roerloos blijft zitten. Niet schietvaardigheid of
kennis van de natuur is de belangrijkste vaardigheid van de jager, ontdekte ik, maar zijn geduld.
Urenlang turen naar een veld zonder dat er iets
beweegt, avonden in een hoogzit wachten op een
zwijn dat niet komt: voor de meeste jagers hoort
het erbij.
Een schot van een collega van Jan, die een
paar honderd meter verderop zit, is raak. Het geschoten damhert wordt achtergelaten in het bos.
“Raven, zwijnen en herten halen uit de karkassen
de stoffen die ze nodig hebben om gezond te blijven”, legt Potkamp uit. En inderdaad, vlak voordat we willen vertrekken zien we hoe een groep
wilde zwijnen nieuwsgierig op het dode damhert
afkomt.
Maar nog voordat de zwijnen zich goed en wel
aan de dis hebben gezet, heeft de Faunabescherming, een anti-jachtgroep, al een foto op haar
Facebookpagina gedeeld. ‘Deelerwoud Killingfields’ luidt het bijschrift. Wanneer ik voorzitter
Harm Niesen later spreek, is hij al even duidelijk:
“Jagers horen achter tralies.” Hij vecht veel beslissingen over de jacht juridisch aan. Jagers, zegt hij,
zijn slechts amateurs die dieren amper van elkaar
weten te onderscheiden. “Je jaagt niet alleen op
een konijn of een hert, je ontregelt het hele systeem”, zegt hij. Over grote aantallen ganzen
of damherten die andere dieren wegdrukken,
windt Niesen zich niet op: “Wat maakt het uit?
Inderdaad, er zijn in Nederland meer ganzen en
vossen dan vroeger. En veel minder tortelduiven
en veldleeuweriken. Alles verandert en zal altijd
blijven veranderen.”

“Wat is natuur? De natuur is
gewoon wat er is. (...) Ik zou
zeggen: ga van ganzen
houden, dan is er natuur zat.”

Klaas Jan Jonkman (45) is jager en deelt de kijk
van Niesen op de veranderende natuur. We zitten in een jachtkansel bij het Duitse Issum, net
over de grens bij Nijmegen. De hoogzit staat op
een heuvel in een luisterrijk bosgebied, is bekleed
met groen vilt en ruikt naar pas bewerkt hout. We
kijken uit over een gemaaid tarweveld, omringd
door bomen.
Jonkman reist geregeld af naar Duitsland om
tot rust te komen, vertelt hij. Sinds enkele maanden organiseert hij hier jachtweekenden voor
welgestelde jagers, zakenlui veelal, die overdag
een honderden hectaren groot veld met tientallen
kansels tot hun beschikking hebben, waarna ze
’s avonds kunnen overnachten in een groot jachthuis, met koks die het geschoten wild ter plekke
bereiden.

“Wat is natuur? De natuur is gewoon wat er
is”, steekt Jonkman van wal – op fluistertoon, om
de reeën niet af te schrikken. “Als er veel vossen
zijn, zijn er minder grutto’s. Zijn de grutto’s op,
dan gaan er misschien wel vossen dood. Zo werkt
de natuur. Ik zou zeggen: ga van ganzen houden,
dan is er natuur zat.”
Jonkman was een van de eerste jagers die mij
uitnodigde om mee te gaan op jacht en heeft duidelijke ideeën over waarom hij jaagt. Hij woonde
lange tijd in Noorwegen, waar jagen de gewoonste zaak van de wereld is. “Je schiet één eland en
je hebt het hele jaar vlees.” Wie zich een mening
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vormt over jacht, vindt hij, dient zichzelf eerst de
vraag te stellen: waar sta ik ten opzichte van het
dier? “We maken een sterke hiërarchie in dieren:
een mug doodslaan vinden de meesten geen
probleem. Een muis in de keuken is ook geen
lang leven beschoren. Maar bij een zeehondje is
iedereen het er wel over eens: daar moet je van
afblijven.”
Jonkman ziet zichzelf als een roofdier en voelt
zich tijdens het jagen één met de natuur. “De jacht
stelt mij nooit teleur. Ook als ik niets schiet, kom
ik met een leeg hoofd terug.” Anderzijds erkent hij
dat de mens een bijzondere verantwoordelijkheid

Bij Eeklo (West-Vlaanderen) heeft een havik een fazant buitgemaakt. Van zijn baasje
mag de vogel als beloning even van zijn prooi eten. "Het samenspel met de roofvogel
maakt het leuk, daarvoor heb ik geen geweer nodig", zegt valkenier Daniel Verhaegh.
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Mensen met wie ik het afgelopen jaar sprak
over mijn ervaringen met jagers, reageerden vaak
heftig. Geregeld raakte ik in een stevige discussie
verzeild. De Wageningen Universiteit deed onderzoek naar de opvattingen van Nederlanders
over het afschieten van dieren die voor overlast
zorgen, zoals de duizenden damherten in de
Waterleidingduinen. Ruwweg de ene helft vindt
het gerechtvaardigd, de andere helft niet, aldus
cultuurgeograaf Maarten Jacobs. Jacobs constateert een sterk verschil tussen de achterliggende
opvattingen van voor- en tegenstanders. Wie het
afschieten goedkeurt, ziet de mens boven aan de
piramide; wie ertegen is, beschouwt zich juist
als onderdeel van de natuur. “Zulke opvattingen

heeft ten opzichte van diezelfde natuur. Met de
bio-industrie is het wat hem betreft misgegaan.
“Dieren kunnen zichzelf niet beschermen”, zegt
hij. “Ze kunnen geen hek plaatsen en kunnen zich
niet bevrijden uit een val van stropers of uit het
slachthuis.”

worden in de jonge jaren gevormd” en veranderen nauwelijks meer na het twintigste levensjaar,
aldus Jacobs.
Jagers krijgen veel kritiek te verduren: jagen
is dierenmishandeling, een ongelijke strijd en
zielig. Mede door hun zichtbaarheid zijn jagers
bovendien een gemakkelijk doelwit. Maar in Nederland leven alleen al in grote megastallen zo’n
twaalf miljoen varkens, en jaarlijks maken vijftien
miljoen biggen en zwijnen de tragische gang naar
het slachthuis, om niet veel later op ons bord te
belanden. Het zijn duizelingwekkende aantallen,
waarbij de vijfduizend zwijnen die jaarlijks door
jagers worden geschoten in het niet vallen.
Bovendien is het dierenleed dat de bio-industrie
veroorzaakt vele malen groter, net als de gevolgen
voor het milieu.
Om die reden at Debby Smit (33) jarenlang geen
vlees. Tot ze jager werd, nu zo’n vier jaar geleden.
Tegenwoordig heeft ze met haar vriend Connie de
Jong een jachtveld in het Zeeuwse Ovezande. Of
beter gezegd, ze zijn ermee vergroeid: al hun vrije

Debby Smit (33) aan het eind van een ochtend jagen op haar veld in Ovezande
(Zeeland), met haar hondjes Dikkie en Dunnie. Vijf kauwen vormen het tableau.
"Het broedseizoen staat voor de deur en dan zijn ze vrij schuw", legt ze uit.

tijd brengen ze er door en bivakkeren ze in een
kleine caravan in de hoek van het veld. Ze oogst
er haar eigen vlees.
“De mens bemoeit zich overal mee”, vertelt
Smit wanneer ik haar bezoek op een vrijdag in
juni. “Hier verdwijnt een stukje natuur omdat
er een fabriek moet komen, daar een stukje waar
nieuwe huizen worden gebouwd… Zo is er steeds
minder plek voor het wild.”
Smit geeft boeren in de omgeving zaad om
zogeheten akkerranden aan te leggen, stroken
van enkele meters rond het land waar wilde dieren, zoals hazen, beschutting vinden. Ze staat in
nauw contact met de boeren om te bepalen waar
in het jachtveld schade aan gewassen optreedt.
Met wildcamera’s houdt ze bij waar de reeën
zijn, welke dieren dominant en territoriaal zijn
en maakt ze een plan voor afschot – een proces
van weken. Als het uiteindelijk achter de rug is, is
ze een poosje van slag, vertelt ze. “Ik val dan een
beetje in een gat.”
Wanneer ze me rondleidt door het 1200 hectare
grote veld, zie ik hoe Smit oprecht geniet van de
opkomende zonnebloemen en de bijen die erop
afkomen. Ze toont zich verontwaardigd wanneer
ze ziet dat er ergens gemaaid wordt waar dat niet
de bedoeling is. Zoals veel kinderen die opgroeien
op het platteland, is ook Smit begonnen als kleine stroper. In haar kindertijd woonde ze in de
Betuwe en was ze elk moment van de dag buiten
te vinden.
“Samen met een vriendje schoot ik met een
luchtbuks weleens spreeuwen uit de boomgaard
in de buurt. De eigenaar vroeg ons toen of we ook
de hazen wilden schieten”, vertelt ze. “Wij vonden dat erg stoer natuurlijk. We wachtten tot de
haas stil zat, telden tot drie en vuurden met onze
buks. De haas brachten we naar een man met
een rookton. Daar konden we hem ruilen t egen
een gerookte paling. Zo hadden we een mooi
handeltje.”
Jagen is voor Debby niet alleen maar s chieten.
“Dat is maar een paar procent van de tijd. We
proberen de dieren eerst te verjagen met vlaggen
of lawaai”, licht ze toe. “Pas als dat niet lukt, gaan
we schieten.” Geen seconde twijfel ik eraan dat
ze het meent.
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Daar zit ik dan, aan het eind van mijn
eerste jachtjaar, in mijn hutje even buiten Schiphol, mijn geweer gericht op de houtduif. Ik heb
afgelopen nacht nauwelijks een oog dicht gedaan.
Ga ik schieten als ik de kans krijg? Ben ik in staat
de trekker over te halen? Wil ik nu dan echt jager
worden? Hoewel veel jagers me hebben verteld
dat het bij jagen niet draait om het schieten, is dit
wel het moment waarop ik beslis over leven en
dood.
Ik heb dit jaar meer geleerd dan ik had kunnen dromen. Bijvoorbeeld dat de jager niet goed
of niet slecht is, dat er niet één soort jager is met
één motief. Word ik nu zelf een hardvochtig j ager?
Dat denk ik niet. Je zult mij niet snel op een selfie
met een zelfgeschoten dier zien. Maar de jagers
die mij hebben meegenomen in hun veld, hebben mij ervan overtuigd dat zij geen vijand van
de natuur zijn, maar op hun eigen manier een
band ermee onderhouden. En bovendien belang
hebben bij het behoud ervan.
Ik richt en haal de trekker over. Een harde knal.
De houtduif dwarrelt naar beneden. Trillend
houd ik de vogel even later in mijn handen. De
jager naast me wenst me geluk met mijn eerste
dier. Is dit een felicitatie waard? Hij helpt me de
duif te schoon te maken en gooit de rest terug het
land in. “Voor de vossen”, zegt hij, waarna hij nog
enkele tips geeft over hoe ik de duif kan bereiden.
’s Avonds eet ik duivenborst. Voor het eerst sinds
jaren vlees op mijn bord. j

Trillend houd ik de duif in
mijn handen. De jager wenst
me geluk met mijn eerste dier.
Is dit een felicitatie waard?
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Jachthoornblazers van vereniging De Overlopers
na een voorstelling voor bezoekers van Nationaal
Park De Hoge Veluwe. Het ensemble werd tot
2016 zevenmaal achtereen Nederlands kampioen.
Vroeger hadden de blazers een signaalfunctie in
de jacht, nu is hun rol vooral ceremonieel.
th e g o rilla s dia n fo s sey sav ed
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