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Selectief geheugen
Jagers moeten zich houden aan de door de 

jachtorganisaties opgestelde gedrags- en weide-

lijkheidsregels. Zo moet de jager - onder meer - 

fatsoenlijk omgaan met in het wild levende dieren 

en met de mensen met wie de jager in contact 

komt.

In de praktijk vergeten ze snel hun goede voor-

nemens. Alleen de jachtrituelen niet: die worden 

heel consequent uitgevoerd. Meestal buiten 

beeld, maar soms wordt het op film vastgelegd 

en komt het in de publiciteit. Zie bijvoorbeeld de 

uitzending van Andere Tijden over de jacht van 

18 oktober 2018 (links ook te vinden op 

faunabescherming.nl/argus2018-2).

Jager zonder jachtakte op 
strooptocht 
Een boswachter van Staatsbosbeheer is op een 

veld aan de Elshoutweg in Etten-Leur door een ja-

ger bedreigd en mishandeld. De toezichthouder 

(BOA) herkende de jager, 

omdat diens jachtakte vanwege 

een eerder incident is ingetrokken. De 

boswachter was daar als toezichthouder 

bij betrokken. De jager is aangehouden en 

de boswachter deed aangifte. De verdachte is 

in verzekering gesteld. Hij wordt verdacht van 

bedreiging, mishandeling, verboden wapenbezit 

en over treding van de Wet natuurbescherming. 

In het huis van de jager vond de politie een 

 revolver en meerdere hagelpatronen. Ook werd 

een groot geldbedrag in beslaggenomen. Ook 

bij andere jagers die bij het incident aanwezig 

waren werden een revolver en munitie in beslag 

genomen.

Bron: www.bndestem.nl

Politie arresteert jager die op 
mensen schiet
De politie heeft een geregistreerd jager uit Goes 

aangehouden, die er van wordt verdacht op een 

jongen en een auto te hebben geschoten. Een 

17-jarige scooterrijder uit Yerseke werd geraakt 
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E
lk jaar worden tijdens de 

plezierjacht weer zo’n twee 

miljoen in het wild levende 

dieren geschoten alleen voor de lol. De 

meeste mensen zijn tegen deze jacht, maar 

jagers doen er alles aan om het draagvlak 

voor de jacht te verhogen.

Stropers zijn jagers zonder vergunning. Jagers zijn 

stropers met vergunning.

Illustratie Bruno Haberzettl



ARGUS 2 / 201826

door een schot hagel. Bij een tweede incident 

werd een auto op de A58 beschoten. De 

dader werd poging tot zware mishan-

deling ten laste gelegd. Er werden 

acht geweren in beslag  genomen.

Bron: www.nieuws.nl

Boete wegens illegaal uitbroeden 
van kievitseieren
Een 49-jarige man uit het Friese dorp Scharne-

goutum is wegens het illegaal uitbroeden van 

kievitseieren door de rechter in Leeuwarden be-

straft met een voorwaardelijke boet van 1.000 

euro met een proeftijd van twee jaar. Bij de man, 

die naast vogelwachter ook rattenvanger is, wer-

den vorig jaar in mei 12 eieren, enkele kuikens 

en broedapparatuur in beslag genomen. De 

vogels werden in de natuur uitgezet. Het zoeken 

en rapen van kievitseieren is verboden. De man 

had bij de provincie tevergeefs geprobeerd een 

ontheffing te krijgen. Hij wordt gesteund door de 

Bond van Friese Vogelwachten.

Bron: AD

Nederland medeschuldig aan 
olifantenslachting
Nederland zit tot over zijn oren in de illegale 

ivoorhandel en maakt zich daarmee direct mede 

schuldig aan de massaslachting van olifanten. 

Dat zeggen het Amerikaanse netwerk Avaaz, 

actiegroep Elephant Action League en natuur-

beschermingsorganisatie IFAW op basis van 

 wetenschappelijk onderzoek.

Er blijkt in Nederland veel illegaal ivoor in om-
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In beslag genomen illegaal ivoor. Foto: © IFAW

loop, te koop bij antiekwinkels, op Marktplaats 

en bij veilinghuizen, waaronder Catawiki. In 

Nederland is het legaal om te handelen in 

 antiek ivoor van vóór 1947, mits bewezen kan 

worden dat het inderdaad van vóór 1947 is. 

Vóór de periode tussen 1947 en 1990 is een 

EU-certificaat nodig. Alle handel in ivoor van na 

1990 is nadrukkelijk verboden. In een brief aan 

de tweede Kamer heeft minister Carola Schou-

ten van Landbouw Natuur en Voedselveiligheid 

inmiddels laten weten dat de verkoop van ruw 

ivoor per 1 maart 2019 verboden is en dat 

vanaf maart geen EU-certificaten meer worden 

uitgegeven. Daarbij wil de minister “aanvullende 

EU- brede maatregelen” nemen, maar dergelijke 

besluitvorming vergt tijd.

Bron: Trouw, AD, NRC

Jacht in Frankrijk
Het jachtseizoen is nog maar net begonnen en 

er zijn al twee ernstige jachtongelukken gebeurd. 

Bij het eerste ongeluk werd een 34 jarige Britse 

mountainbiker in Franse Alpen dodelijk getrof-

fen door een jager die dacht dat hij een dier in 

het vizier had. Het tweede ongeluk gebeurde 

in  Mirepoix, in het zuiden van Frankrijk. Daar 

raakte een fietser ernstig gewond. In Frankrijk 

vielen sinds 2000 al meer dan 351 doden bij 

jacht ongelukken. Een parlementslid stelde voor 

om mountainbiken te verbieden tijdens het jacht-

seizoen. Het lijkt ons beter om jagen te verbie-

den tijdens het mountainbikeseizoen!

Bron: hln.be

Foto: © IFAW
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zouden zijn. Ook de Belgische justitie lijkt 

dit vermoeden nu serieus te nemen, aldus 

FranceInfo3.

Het verdachte viertal zou vorig 

voorjaar illegaal zwijnen uit Oost-

Europa hebben geïmporteerd “om jagers in 

een privaat jachtgebied in dit bosrijke deel 

van België meer ‘buit’ te bieden,” schrijft 

tijdschrift Boerderij. Een van de betrokkenen 

is jachtopziener in dat jachtgebied. Zijn 

vader is boswachter in dienst van het Waalse 

Département de la Nature et des Forêts.

Bron: Foodlog en RTBF

19 februari 2019: Eerste Kamer 
verwerpt motie afschaffing 
plezierjacht met kleinst mogelijke 
meerderheid
De Eerste Kamer heeft een motie van Niko Kof-

feman (Partij voor de Dieren) om de lijst met vrij 

bejaagbare soorten terug te brengen tot nul, met 

de kleinst mogelijke meerderheid verworpen, 

36 stemmen voor, 38 tegen, een lid afwezig.

Voor de motie stemden de fracties van PvdA, 

GroenLinks, SP, 50PLUS, OSF, PvdD en PVV en 

het lid Prast van D66. Tegen de motie stemden 

VVD, CDA, D66, ChristenUnie en SGP.

Op dit moment zijn haas, konijn, fazant, wilde 

eend en houtduif nog louter voor de lol bejaag-

baar, de motie had als oogmerk om ze niet 

 langer vogelvrij te laten zijn.

Het is met name opmerkelijk dat D66 en Chris-

tenUnie de motie niet steunden, omdat die zich 

in het verleden bij herhaling uitgesproken heb-

ben voor een verbod op de plezierjacht, ook 

in hun verkiezingsprogramma’s. Kennelijk is de 

coalitiedwang zo sterk dat deze partijen zich niet 

aan hun eerdere verkiezingsbeloften durfden of 

wilden houden.

Toch is het feit dat er nog maar een zeer nipte 

meerderheid is voor handhaving van de ple-

zierjacht hoopgevend. Op 20 maart zijn er 

verkiezingen voor Provinciale Staten, waarvan 

de leden vervolgens de nieuwe Eerste Kamer 

kiezen. Alle reden om kiezers te mobiliseren voor 

een diervriendelijke samenstelling van Provinciale 

Staten en daarmee ook een diervriendelijker 

 Eerste Kamer.

Een verbod op de plezierjacht komt steeds 

 dichterbij!

Valsheid in geschrifte
Om te kunnen jagen met een geweer moet men 

in het bezit zijn van een jachtakte en dient men 

over een aaneengesloten jachtveld van minimaal 

40 hectare groot te kunnen beschikken. Regel-

matig staan er op het internet advertenties van 

hobbyjagers die op zoek zijn naar zo’n jacht-

veld. Het Gentse Hof van Beroep deed recent 

uitspraak in de Roskamse jachtplanzaak (Merel-

beke).

Rudy D., jager en indiener van de vervalste jacht-

plannen, werd veroordeeld voor valsheid in ge-

schrifte. Hij nam zonder medeweten van grondei-

genaren talloze percelen op in zijn jachtplan.

Juridisch en Beleidsmedewerker Nicolas Brackz 

van Vogelbescherming Vlaanderen reageert tevre-

den: “Met dit arrest geeft het Hof duidelijk aan 

dat het niet zomaar gaat om een administratief 

euvel, maar echt om schriftvervalsing. En dit is, 

wat de Vlaamse jachtplannen betreft, maar het 

topje van de ijsberg”.

Het “jachtverlof” van de  veroordeelde is ingetrok-

ken.

Bron: Vogelbescherming Vlaanderen

Afrikaanse Varkenspest
De Belgische politie heeft vier mannen 

gearresteerd die ervan verdacht worden 

verantwoordelijk te zijn voor de uitbraak van 

Afrikaanse varkenspest (AVP) in België. Twee van 

de verdachten zijn in staat van beschuldiging 

gesteld.

Al sinds in september vorig jaar de eerste 

besmettingen met AVP bij wilde zwijnen aan 

het licht kwamen, circuleren er geruchten dat 

jagers (of militairen) hiervoor verantwoordelijk 

‘Wild zwijn in bossen bij Lagland’, still, RTBF. D
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