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Harry Voss



Boeren en jagers 
Jagers gaan rond een perceel mais liggen en 

de boerenjager maait zijn maïsveld tot de wilde 

zwijnen, maar ook de hazen, konijnen en reeën 

dan in paniek het perceel uit vluchten. Heerlijk 

sportief en dieronterend.

(Nieuwsblad van het Noorden)

Corona wild
In de Telegraaf noemen ze een jager een 

“Natuur hobbyist”, terwijl Wim Jonckheere uit 

Zwijnen houden jagers 
voor de gek
De wilde zwijnen in Drenthe houden 

de  gemoederen al maanden bezig.

Jagers willen ze graag schieten, maar de 

 provinciale Boa’s staan dat niet toe.

Zou voor de jagers ook zonde zijn om dit buiten-

kansje te laten liggen. Een van de jagers meldde 

dat hij er normaal voor naar Duitsland moet. 

Ik vrees dat we de komende jaren nog veel wilde 

zwijnen-nieuws uit  Drenthe moeten plaatsen!

het Belgische Zemst sinds corona steeds meer 

 vrijende koppeltjes voor zijn camera’s krijgt. 

 Hopelijk strekt onze Faunabeschermings arm 

verder dan onze grens en worden de natuur-

hobbyisten snel natuurbeschermer!

(Telegraaf)

Jachthutten ook afsluiten
In natuurgebied De Stippelberg bij het Brabantse 

dorpje De Rips is een vogeluitkijktoren met linten 

afgezet. Hoog tijd dat ze die ook bij jachthutten 

Cartoon: Bruno Haberzettl
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gaan gebruiken, ook na corona. In het veld heb-

ben wij nog geen afgesloten hoogzit of jachthut 

aangetroffen.

(Brabants Dagblad)

Hypocrisie
Hypocrisie ten top of gewoon volksverlakkerij.

Jagers die uit Kromme Rijn die deze borden op-

hangen met tips voor wandelaars om de dieren 

te beschermen, zodat ze ze later fijn kunnen 

afschieten.

Nog meer hypocrisie 
Verheugende berichten in het clubblad van de 

jagers! Ze hebben inmiddels een vaste rubriek 

met de hoopvolle naam ”Aan de wilgen”!

Dat zijn jagers die bekeerd zijn of geen zin meer 

hebben in de jacht. Hans Bulder, een jager/

schilder bekent dat hij in 2014 zijn geweer aan 

de wilgen heeft gehangen: “De schilder en de 

jager kwamen met elkaar in conflict. Ik werd 

een gespleten persoonlijkheid. De jager wilde 

schieten, de schilder wilde kijken. Soms zat ik 

avonden lang op een hoogzit te wachten op een 

overloper en als ie dan eindelijk voorbij kwam 

lopen schoot ik niet, maar bleef ik er lekker naar 

kijken. Hopelijk zal deze vaste rubriek een hit 

worden en kunnen we nog jaren genieten van 

deze hypocriete verhalen.

(de Jager)

Gestolen traditie of nepnieuws?
Nog een verhaal in De Jager met een zeer moed-

gevende kop: “Is de Hubertustraditie nog van 

deze tijd?” Het is nog steeds ongelofelijk dat de 

jagers dit verhaal en de viering als hun top traditie 

zien. Hubertus bekeerde zich tot het  christendom 

na het zien van een stalen kruis tussen de 

 geweistangen van het hert dat hij wilde schieten. 

Vlak voordat hij aanlegde, draaide het dier zich 

om en toonde zijn gewei met het stralend kruis. 

Hubertus sprak: “Waarom verlies je je tijd met 

dergelijke bezigheden? Als je je niet tot de heer 

bekeert, zul je naar de hel gaan”. Hubertus kniel-

de en vroeg wat hij moest doen. “Ga naar mijn 

dienaar Lambertus en doe wat hij zegt”, was het 

antwoord. Uiteindelijk stopte hij met de jacht, 

werd bisschop en schopte het tot heilige. 

(de Jager)
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Regelmatig worden wij van 

De Fauna bescherming gebeld 

of  gemaild over s chrijnende 

 situaties wat betreft de jacht, 

en of dat allemaal wel 

mag.  Helaas moeten we 

vaak antwoorden dat de wet gever de 

gemelde praktijken toestaat. In ieder geval bieden 

wij wel een luisterend oor. Zoals ook in het hieronder 

vermelde relaas, van een bezoeker  aan de Hoge 

 Veluwe, op 22 januari:

Bezoek aan de Hoge Veluwe,
 

Ik vind het heerlijk om mijzelf in de natuur te begeven 

en foto’s te maken van alles wat mij ontroert, verstilt 

en waar ik mijzelf aan kan verwonderen. Met deze 

 intentie ging ik vandaag ook op pad om te wandelen 

in park de Hoge Veluwe. Ik kwam echter met een 

 totale deceptie thuis. Toen ik een kopje koffie ging 

 halen bij het restaurant, zag ik op het plein bij het 

 bezoekerscentrum overal reclame voor wild. Wild 

voor op de BBQ, wild voor mee naar huis, herten-

biefstuk, reeënbiefstuk, wild zwijn rugfilet etc. Mijns 

inziens was ik in plaats van een natuurpark beland 

in een openluchtmuseum van de jacht en de daarbij 

 ehorende  slager. Dit voelt zo ongelofelijk wrang en 

‘tegen natuurlijk’. 

Ik heb een reactie gekregen van een medewerker 

van het park en hij vertelde mij dat het overdadig 

 promoten van wild wel moest omdat ze vanwege 

de Coronacrisis minder inkomsten genereren. Tevens 

blijven ze met een overschot aan vlees zitten (omdat 

er heel veel wordt afgeschoten) en daarom zoeken 

ze ‘een commerciële weg‘ om dit vlees alsnog te 

kunnen verkopen. Het gebeurt ook wel dat het vlees 

uiteindelijk   wordt weggegooid aldus de medewerker.

Nienke Reuvers
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Oplossingen pagina 20:

Horizontaal

1. Capuchon, 3. Nee, 5. Vos, 6. Zwijn, 

8. FFA, 11. Martelmode, 12. Limburg, 

13. Wildklem, 15. Nerts 

Verticaal

1. China, 4. Europa, 7. Wasbeerhond, 

8. Frankrijk, 10. Nepbont, 14. Muis

ECOPLAZA verkoopt Hollands wild
Triest dat biologische supermarkt Ecoplaza sinds 

kort Hollands wild verkoopt. Laten we snel over-

gaan tot een boycot van deze winkels vol ‘verant-

woord voedsel’. Hopelijk is het een vergissing. 

Nogmaals Zembla
Op 11 februari herhaalt Zembla de uitzending 

over de koning, met daarin veel aandacht voor 

zijn onthutsend gedrag met betrekking tot het 

Kroondomein. De online-informatie bij de uitzen-

ding “Koninklijke Constructies” is bijgewerkt met 

onder meer het bezwaar dat de Faunabescher-

ming afgelopen jaar heeft gemaakt tegen de 

subsidiebeschikking. Doel van deze procedure 

is de jaarlijkse afsluiting van het Kroondomein te 

stoppen, waarmee dan hopelijk ook een einde 

komt aan de hofjacht in het Kroondomein. 

Cartoon: Jean Gouders


