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Woord vooraf 
 

Toen het klimaat na de laatste ijstijd verbeterde namen de gletsjers in omvang af en 
heroverden flora en fauna deze gebieden. Dit maakte Twenthe vanaf ongeveer honderdvijf en 
dertigduizend jaar geleden weer geschikt als jachtterrein. De allereerste mensen jagen om 
zichzelf te kunnen voeden en te beschermen. Een prooi dient niet alleen als maaltijd, maar 
onze voorouders maken er bijvoorbeeld ook kleding, gereedschap of muziekinstrumenten van. 
Tegenwoordig is jagen om te kunnen overleven niet meer nodig. Toch zijn er nog jagers in 
Nederland: wel zevenentwintigduizend, waaronder enkele leden van de koninklijke familie. 
Dat is niet zo gek, want generaties lang is jagen al een hobby van de gegoede klasse. Vroeger 
was jagen voor mannen die veel geld en tijd hebben al een vorm van vermaak. Een leeuwenkop 
als hoofddeksel zorgt in die tijd dan ook voor veel aanzien.  
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Inleiding  

 

Al in de tijd van het Laat-Romeinse Rijk begon de ontstedelijking. In de steden waren de 
publieke gebouwen van de Romeinen geweest vanwaar het Romeinse Rijk werd bestuurd. 
Maar omdat steeds meer mensen op het platteland waren gaan leven, verbrokkelde de macht 
van de openbare bestuurders (de magistraten). Daarmee werd het privé-domein 
langzamerhand belangrijker dan het publieke (of openbare) domein. 

De Germanen hadden veel meer interesse in hun privé-bezit dan in het publieke domein en 
dit zou tot het feodalisme leiden. Feodalisme is het resultaat van de privatisering van de 
macht. Die begon al in de Merovingische tijd, toen het koningschap erfelijk werd. In navolging 
daarvan werd in de negende eeuw de titel van graaf of hertog erfelijk en in navolging daarvan 
werd in de tiende eeuw de titel ridder erfelijk. 

Er kwamen in en na de Karolingische tijd steeds meer lokale machten: graven, hertogen, 
prins-bisschoppen, vorst-abden, ridders, landheren. Iedereen wilde koning zijn in zijn eigen 
koninkrijkje. Als het ware werd elk huis een kleine soevereine staat. Feodalisme is te 
omschrijven als de opdeling van de macht in een veelvoud van autonome cellen, waarbinnen 
de heerser over de erfelijke macht beschikt om te bevelen en te straffen. 

Hoewel het feodalisme al in de vijfde eeuw begon, werd er in de boeken die ons zijn 
overgeleverd pas rond 1000 regelmatig melding van gemaakt. Het zwaartepunt van het 
feodalisme lag rond 1100. De feodale heren leken toen op krijgsheren die elkaar doorlopend 
bestreden. Het volk maakten zij tot hun lijfeigenen. De handel lag stil. De geestelijkheid 
probeerde de macht van de feodale heren in te dammen. In de dertiende eeuw kreeg het 
Romeinse recht (waarin de nadruk lag op het openbare domein) weer invloed op de Noord-
Franse rechtsgeleerden en begonnen de staten (onder leiding van koningen) en het openbare 
leven weer aan kracht te winnen. De burgerij van handwerkslieden en kooplieden in de steden 
werd machtiger ten koste van de adel en de geestelijkheid. 

Door de invoering van het buskruit vanaf de veertiende eeuw verminderde het belang van de 
ridders. Voor het hanteren van een pistool of geweer was geen langdurige opleiding nodig zoals 
voor zwaardvechten. Door het gebruik van kanonnen verminderde het belang van de kastelen. 
Het einde van het feodalisme lag rond 1550. 

In de Merovingische en Karolingische  tijd werd om bijna elk privé-gebied een omheining 
gebouwd. Er kwamen omheiningen om wijngaarden, tuinen, erven, huizen en dorpen. Het 
waren voornamelijk de vorsten, vazallen, ridders, landheren en de rijke boeren die hun huizen 
en erven omheinden. Zij werden rond 1000 de feodale heersers. 

Karel de Grote bouwde versterkingen van hout en aarde om zijn veroveringen te consolideren. 
Maar Karel de Kale klaagde dat mensen op eigen initiatief versterkingen gingen aanleggen: 
fortificaties van dicht geweven boom- en disteltakken en huizen die versterkt waren met met 
palissades. Vanaf 950 kwamen er steeds meer feodale bolwerken in het koninkrijk. 

Dieven die van de oogst hadden gestolen, werden bestraft. Ze werden strenger bestraft als ze 
een omheining hadden beschadigd en nòg strenger als ze stukken omheining voor eigen 
gebruik hadden weggenomen. De boete kon oplopen tot vijf maal die van de prijs van een slaaf 
of paard. Het Salische recht stelde dat als een vrije man een hek verwijderde of beschadigde, 
hem een hand afgehakt zou worden en indien een slaaf dit deed hij ter dood veroordeeld zou 
worden. 

Misdaden als diefstal, brandstichting en moord werden dubbel zo zwaar bestraft als ze binnen 
een omheining hadden plaatsgevonden. Anderzijds kon een heer (vazal) zich niet bemoeien 
met de gang van zaken binnen een omheining als de schuldige aan het misdrijf binnen 
dezelfde omheining woonde. Hij (de openbare macht) mocht niet tussenbeide komen, hij 
mocht zelfs niet het omheinde erf betreden tenzij hij daartoe door de heer des huizes (dominus) 
was uitgenodigd. 

De Lage Landen vormen geen uitzondering als het om de jacht gaat. Vogeljacht is populair en 
dat heeft natuurlijk te maken met de waterrijke gebieden. Zo is het vangen van goudplevieren 
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(wilsterflappen) al gebruikelijk in de middeleeuwen. De eerste berichten over een eendenkooi 
dateren van iets later (circa 1550). Hoewel de graven van Holland en Gelre er niet zulke 
uitgebreide jachtequipages op na houden als de Franse koningen, wordt er flink gejaagd in 
onze streken. Er bestaat een opsomming uit 1502 van het te bejagen wild: Conijnen, Hasen, 
Perdrijzen, Fesanen, Putoren, Moerhoenderen, Cranen, Swanen, Reyghers, Quacken, 
Schollevaars, Lepelaars. Daarbij komen dan nog het wilde varken, edelhert en ree. Echt 
grofwild bestaat er in de zestiende eeuw in de Lage Landen nauwelijks meer.  

Wij kunnen weliswaar geen aanspraak maken op oude, geïllustreerde handschriften, maar 
hebben wel middeleeuwse liederen waarin de jacht bezongen wordt. Ook weten we 
bijzonderheden over oude jachtrechten en jachtwetten, die in de archieven bewaard zijn 
gebleven. Bijvoorbeeld dat de bisschop van Utrecht, Baldric, in 944 van graaf Otto I van Gelre 
het ’foreestrecht’ in Vollenhove en Drenthe krijgt. Dat betekent dat Baldric daar mag jagen en 
bomen mag kappen. Graaf Floris IV koopt in 1229 een landhuis met een meertje en bos in 
Den Haag, zodat hij van daaruit kan jagen. Het meertje bestaat nog: de Hofvijver. Zijn 
kleinzoon, de bekende Floris V, is ook een groot liefhebber van jagen. Als hij in 1296 door 
edellieden wordt vermoord, is dat dan ook tijdens de valkenjacht. 

De middeleeuwen zijn zeer belangrijk als het om vermeerdering van de jachthondensoorten 
gaat. De gewoonten en etiquette rondom jagen worden enorm gestileerd en elk prooidier wordt 
bejaagd door een specifiek type of ras. Rond paleizen en kastelen groeit een ’jachtindustrie’, 
waar men zich uitsluitend bezighoudt met honden, paarden, tuig, jachtvogels, stallen, 
kennels, jagers, knechten en training. Dichters, minnezangers en schilders vinden in de jacht 
een onuitputtelijke bron van inspiratie. In de middeleeuwen wordt de jacht gekenmerkt door 
symboliek, ridderlijkheid en sportiviteit, met het accent op drie begrippen: opsporen, opjagen 
en doden. Bij de aanvang van de zestiende eeuw worden de jachtpartijen grootser, roekelozer 
en decadenter. De schade die de jacht in de navolgende eeuwen aan landerijen en oogst 
aanricht, neemt voor de boeren onacceptabele vormen aan. 

In de middeleeuwen wordt de plezierjacht voor de adel een nog populairder tijdverdrijf. Het is 
niet alleen een gelegenheid om met je mede-edellieden over vervelende boeren of zeurende 
burgers te praten, het is ook een manier om met je geld te pochen en je mannelijkheid en 
kracht te tonen. 

Aan het eind van de middeleeuwen komt actief wildbeheer op om er zeker van te zijn dat de 
edellieden altijd een dier kunnen schieten als ze dat willen. Hun knechten schieten ‘schadelijk 
wild’ zoals vossen en wolven zoveel mogelijk dood. Zo blijven meer herten, konijnen en eenden 
in leven waardoor de plezierjacht op elk moment plaats kan vinden. Alleen de adel mag in die 
tijd jagen. 

De oudste gebruiksvoorwerpen die tot nu toe in Twente zijn gevonden horen thuis in het laat-
paleolithicum. In die periode was de mens een zwerver, trekkend van de ene plaats naar de 
andere. Hij leefde van de jacht en de visvangst en wat de bodem verder nog aan eetbare wortels 
en wilde vruchten opleverde. Kortom, hij was een voedselzoeker.  

Hebben deze mensen in de open lucht gewerkt of hebben zij in tenten gewoond? Indien het 
laatste het geval is geweest staat het zitten met het gezicht naar het westen in verband met 
de opening van de tent? Er zijn enkele sporen gevonden die erop wijzen dat deze mensen 
inderdaad in een overdekte woonruimte hebben gewerkt. Want links en rechts van één van 
de kuilen was in het profiel dat door deze werkplaats liep, als in het loodrecht daarop staande 
profiel, een tweetal van de houtskoollaag uitgaande paalgaten die in de richting van het atelier 
in een punt samenkomen. De stand wijst op tentpalen. Uit de afstand van deze beide 
paalgaten tot het hart van het atelier kon worden opgemaakt dat de doorsnede van de tentvloer 
drie meter heeft bedragen. In verband met de ligging van de vondsten in de werkkuilen moet 
de opening van de tent wel naar het westen hebben gelegen. Daarom komen juist in het 
westelijk deel van de werkplaatsen de vondsten voor. De tentbedekking die wel bestaan zal 
hebben uit dierenhuiden, is dus gespannen geweest over een aantal kegelvormig geplaatste 
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tentpalen die boven aan elkaar verbonden zijn geweest. Het is een vorm die tegenwoordig nog 
gebruikt wordt bij verschillende volksstammen. Het gebruik van een tent als een transportabel 
onderkomen weerspiegelt in grote trekken de beweeglijke door de jacht bepaalde 
levensgewoonten van deze jong-paleolithische bewoners van Twenthe.  

 

 

 

 

Jaar 813, penning van Karel de Grote 
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In de heidegebieden op en rondom de Friezenberg, onder andere op het Elsenerveld, bevinden 

zich een dertigtal vijfduizend jaar oude grafheuvels. Deze staan op de lijst van beschermde 

archeologische monumenten. De eerste bewoningssporen dateren van dertienduizend jaar 

geleden, dit betreft stenen gereedschappen van jager-verzamelaars die waarschijnlijk voor de 

jacht in het gebied verbleven. 

 

De Neanderthalers waren vleeseters. De jachtbuit of een toevallig gevonden of op roofdieren 

veroverd kadaver werd versneden en vervolgens naar de woonplek gebracht. Verder at men 

waarschijnlijk eieren en tijdens het warmere interglaciaal Eemien ook bosvruchten. Wat de 
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Neanderthaler met het plantaardige deel van zijn menu deed voordat hij het at is onbekend 

en waarschijnlijk niet meer te achterhalen. Wat een bezoek aan Twente interessant maakte 

voor de Neanderthaler was de aanwezigheid van grote hoeveelheden goede vuursteen, 

afkomstig uit Noord Duitsland. Het landijs heeft dit materiaal tijdens het Saalien hier naartoe 

getransporteerd. In de bossen bomen en op de grassteppen in het Laat-Saalien, vroeg 

Weichselien en tijdens de verschillende interstadialen belaagde niet alleen de mens de 

grazende dieren. Andere jagers waren de grottenbeer, grottenhyena, wolf, poolvos, lynx, 

grottenleeuw en de veelvraat. Wanneer het klimaat tijdens een interglaciaal of een 

interstadiaal verbeterde zorgde de uitbreiding van bossen loofbomen in de rivierdalen voor een 

uitbreiding van het jachtwild met edelhert, oeros, das, otter, bruine beer, vos, eekhoorn, wild 

zwijn, eland, ree, mol, bever, lemming, bosneushoorn en de bosolifant. 

 

Het beeld dat uit de vindplaatsen in Europa en het Midden-Oosten naar voren komt is dat 

Neanderthalers niet lang op dezelfde plek bivakkeerden. Dit zal met het nomadische bestaan 

van jagen en verzamelen te maken hebben gehad. Het zoeken van beschutting in grotten of 

tenten was noodzakelijk omdat men ondanks de fysieke aanpassing anders niet in Midden-

Europa had kunnen overleven tijdens het Saalien en het Weichselien. Dat het om sociaal 

ingestelde mensen ging blijkt uit het feit dat er botten zijn aangetroffen van ouderen zowel als 

van mensen die hersteld waren van (jacht)ongelukken of ziekten. Er was dus sprake van 

verzorging en aandacht. Men werd desondanks niet oud in die tijd. Botten van mensen die 

ouder zijn dan veertig jaar zijn zeldzaam. Rode en zwarte verfstukjes uit grotten wijzen op 

beschildering van het lichaam of voorwerpen. Van resten van kleding is niets bewaard 

gebleven. De kou tijdens de glacialen moet de Neanderthaler echter gedwongen hebben om 

kleding te dragen. Een andere aanwijzing zijn fossiele tanden van deze mensen. Deze vertonen 

namelijk een slijtage die wijst op het soepel kauwen van huiden. Uit de tijd van de 

Neanderthaler zijn er vrijwel geen aanwijzingen voor een kunstzinnige benadering van 

voorwerpen. Dit is opmerkelijk omdat we van de veel oudere Heidelbergmens wel verschillende 

kunstuitingen kennen in de vorm van versiering van botten met (golf)lijnen.   
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Verdwenen dieren  
 

 
De lynx is een uiterst schuwe katachtige en kwam volgens sommige studies vanaf de late 
Middeleeuwen niet meer in de Nederlanden voor. Dit wordt ondersteund door de verschillende 
geraadpleegde jachttractaten die zwijgzaam blijven over de lynx. Toch kan deze jacht evengoed 
niet in deze handboeken beschreven worden door een gebrek aan interesse voor deze jacht of 
de gewoon te beperkte verspreiding van de lynx in west Europa. Door zijn zeer teruggetrokken 
levenswijze en groot jachtterritorium kan de lynx, nog meer dan andere predatoren, zeer 
gemakkelijk over het hoofd worden gezien. Een goed voorbeeld hiervan is de discussie over 
het al dan niet recent voorkomen van de lynx in de Hoge Venen en de Ardennen. Tientallen 
jaren gingen voorbij eer men met zekerheid de aanwezigheid van het dier kon vaststellen. 
Ondanks alle kennis en de vele tientallen spotters over heel het gebied bleef het lange tijd een 
mysterie. Het is dan ook aannemelijk dat in de Nieuwe Tijd in de omgeving van de Eiffel en 
Ardennen steeds lynxen hebben rondgedwaald, nog meer als men bedenkt dat toen deze 
gebieden zeer dun bevolkt waren en men dus nauwelijks enig overzicht over het hele gebied 
kon bewaren. 

 

 

Lynx  
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Nog meer twijfels over het zogenaamd niet voorkomen van de lynx in de Spaanse Nederlanden 
kwamen naar voren door het gevonden zeventiende eeuwse jachttapijt, oorspronkelijk 
bestemd voor het kasteel van Gaasbeek. Op dit tapijt ziet men een tafereel van een lynx die 
een schaap aanvalt. De eeuwige doodstrijd tussen dieren onderling komt ook hier weer naar 
voren. De grote vraag die hierbij kan gesteld worden is: waarom koos de opdrachtgever voor 
de uitbeelding van een lynx? Het tapijt behoort tot een serie van zes die elk een jachtscène 
uitbeelden. Naast een landschap met wolven, reigers en vossen zien we ook nog tapijten met 
leeuwen en luipaarden. Deze laatste kunnen makkelijk verklaard worden binnen het 
doorgedreven exotisme in de jachttaferelen aan het begin van de zeventiende eeuw, denk 
bijvoorbeeld maar aan de leeuwen- en luipaardjachten van Pieter Paul Rubens. De andere 
dieren kwamen zeker in de wijde omgeving van het kasteel van Gaasbeek voor 

De situatie van de lynx blijft echter veel moeilijker te achterhalen. Koos de opdrachtgever dit 
roofdier omdat hij het ergens in de Spaande Nederlanden tegen het lijf was gelopen of zijn 
hiervoor andere redenen? Volgens An Volkaert zou de onbekende ontwerper zich ook hebben 
kunnen inspireren op wat hij in diertuinen zag of via allerlei beeldbronnen kon 
waarnemen. Wijst dit op een zeker voorkomen van de lynx in Vlaanderen? Beslist niet maar 
het tegendeel is, zoals aangetoond, eveneens niet bewezen. Hierdoor moet men rekening 
houden met een verspreid voorkomen van de lynx in de Zuidelijke Nederlanden. Uit dit alles 
is wel duidelijk dat de lynx zeker niet tot het meest gegeerde jachtwild behoorde. Het is zelfs 
zo dat men lynxen veelal bejaagde omdat men hen per toeval tegenkwam tijdens een ander 
soort jacht. Vooral een biotoop verlies en niet zozeer de jacht hebben de concentraties van 
lynxen in west Europa steeds kleiner gemaakt waardoor het dier aan einde van het Ancien 
Regime bijna overal uitgestorven werd verklaard. Wanneer men de lynx toch bejaagde verkoos 
men ook hier de lopende jacht en vergeleek men het dier wel eens met een wolf. In het Frans 
duidde men de lynx wel eens aan als ‘chat-loup’. 

Al in de vroege Middeleeuwen in west Europa uitgestorven waren de wisent en oeros, de oude 
voorvaderen van ons huisrund. Opmerkelijk is dat de herinnering aan deze forse dieren in de 
Nieuwe Tijd is blijven voortbestaan. Verschillende schilders beeldden immers een wisenten- 
of stierenjacht uit. Hoewel deze laatste ook naar hedendaagse stieren konden refereren doen 
sommige van deze taferelen toch sterk aan de gestalte van de uitgestorven oeros denken. Een 
goed voorbeeld hiervan zijn de Grote jacht op herten en runderen en Bizon door drie honden 
aangevallen van Roelandt Savery of de Bull Hunt with dogs van Paul de Vos. De wisent werd 
eeuwenlang met de par-force jacht bejaagd. Toch zouden de grote slachtingen met 
vuurwapens in de achttiende en vooral de negentiende eeuw het dier bijna de doodsteek geven. 
Deze rundachtige was bijna hetzelfde lot als de oeros beschoren, ware het niet dat enkele 
Poolse edelen in de negentiende eeuw zevenenvijftig wisenten in hun parken tegen jagers 
beschermden. 

Het aantal dieren steeg doorheen de jaren waardoor in 1956 een kleine kudde wisents terug 
in het wild werd uitgezet in het oerbos van Bialowieza. Wereldwijd is het aantal dieren nu 
terug opgelopen tot een duizendtal. 
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Wisent  

 

Net zoals de oeros werd ook de tarpan door jagers uitgeroeid. Qua verschijning leken ze op de 
wilde Preswalzkipaarden en waren ze de directe voorouders van onze huidige paarden. Het 
eigenlijke uitroeiingsproces begon al toen mensen paarden gingen domesticeren, zo’n 
zesduizend jaar geleden. Men leefde van de jacht en kon een snel rijdier met een groot 
uithoudingsvermogen goed gebruiken. Stilaan verschilden de huispaarden genetisch steeds 
meer van de tarpan die hun leefgebied zagen verdwijnen. Al in de Middeleeuwen moet het in 
west-Europa uitgestorven zijn geweest. In Oost-Europa kon de tarpan zich tot aan het einde 
van de Nieuwe Tijd handhaven. De laatste tarpan, een hengst, overleed in 1887 in de 
dierentuin van Moskou. Bron: ethesus.net. 

 

 

Preswalzki paarden 
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Tarpan  
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Oeros  

 
 

 

De jacht in Twenthe 
 

 

Jagers maakten naast allerlei technische hulpmiddelen ook gebruik van dieren die hun tijdens 

de jacht hielpen. Het gebruik van fretten tijdens de konijnenjacht is daar een goed voorbeeld 

van. Toch waren vooral roofvogels, honden en paarden uitermate geliefd tijdens de jacht. De 

hier opgesomde dieren werden zo goed als alleen door de adel en hoge burgerij gebruikt. De 

onkosten waren gewoon te hoog voor de lagere klassen. De reglementering verbood eveneens, 

zoals eerder vermeldt, het illegaal houden van honden en roofvogels. Het was een privilege 
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voor de rijkste leden van de maatschappij waarmee ze hun status konden tentoon spreiden. 

 

In de pre-historie werd in ons gebied gejaagd op holenberen, wolharige neushoorns, wilde 

paarden, rendieren en de imposante mammoet met z’n slagtanden van wel vier meter lang. 

De toenmalige jagers verschalkten deze enorme dieren met simpele houten werpsperen met 

daarop een in het vuur geharde punt. Waren die dieren geveld, dan werden ze met stenen 

vuistbijlen gevild en de huiden schoongekrabd. Het vlees was natuurlijk voor de consumptie. 

Na de ijstijd kregen we hier de rendieren: edelherten, reeën en elanden. Er werd op ze gejaagd 

met de werpspeer en pijl en boog, waarbij men pijlspitsen gebruikte van vuursteen. Toen zo’n 

600 jaar na Chr. de boeren de essen in cultuur gingen brengen, zwierven hier nog de oeros 

en eland door het bos. De heidevelden werden echter steeds uitgebreider en de bossen steeds 

schaarser. In die tijd begon daarom de adel de jacht op het grotere wild voor zich op te eisen. 

Hier ligt daarmee de basis voor het eeuwenlange alleenrecht van de adel en de regenten uit 

de stad om te mogen jagen. Onze omgeving en trouwens heel Twente vormde altijd een 

voortreffelijk jachtgebied, reden waarom het ook wel het paradijs der edelen werd genoemd. 

Een millennium geleden kon hier naast herten, beren, reeën en wilde zwijnen nog gejaagd 

worden op wolven en elanden. De edelen bleven steeds meer jachtgebieden voor zich opeisen 

en in de zestiende eeuw werd in Overijssel zelfs wettelijk vastgelegd dat alle jacht 

voorbehouden was aan edelen en aan burgers van de steden Kampen, Zwolle en Deventer. Dit 

leidde tot de nodige schermutselingen in het jachtveld tussen adellijke lieden en burgers. 

Uiteindelijk kregen de burgers toestemming op eenden, vinken, kraaien en andere vogels te 

jagen; van het “Heeren Wild”, zoals hazen en patrijzen, diende men af te blijven. Tegen het 

einde van de 17e eeuw werden de eerste en later zeer populaire klopjachten gehouden. In het 

ene na het andere bos werd een flink aantal boeren gestuurd, die ook hun vrouwen, knechten 

en dienstmeiden hadden meegebracht. Zij moesten, door te schreeuwen en met houten 

voorwerpen te keer te gaan, het wild dat zich in de bossen bevond opjagen zodat de jagers met 

hun snaphanen strategisch gereed konden gaan staan om de dieren te schieten. Vanaf 

omstreeks het midden van de achttiende eeuw verminderde de populatie wilde zwijnen en 

edelherten sterk. De markegronden werden steeds meer in cultuur gebracht en door het 

kappen van de bossen, kon het grote wild zich daar niet meer handhaven. Bron: de 

Hofmarken.nl.  
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Het paradijs van de adel 
 

 

Twente werd in de Middeleeuwen het paradijs van de adel genoemd vanwege de wildrijke 

jachtgronden die de bewoners van de havezaten er in de uitgestrekte wouden aantroffen. Het 

was een bosrijk gebied. In onze, nu eentonige en boomloze venen vinden wij zelfs nog grote 

bomen die daar zijn omgevallen en vergaan. Ware woudreuzen van tientallen meters lengte. 

In het begin van de twintigste eeuw werd door de elite dus veel gejaagd. Jacht werd beschouwd 

als een sport waarmee de wildstand onder controle werd gehouden en waarbij je ook veel 

leerde over de natuur. De Twentse fabrikanten jaagden in de eigen regio op klein wild en 

maakten verre buitenlandse reizen om bijzonder wild te schieten zoals elanden, beren en 

Schotse sneeuwhoenders. Gerrit Jan van Heek jr. , de verzamelaar van de dierschilderijen, 

was textielfabrikant (Rigtersbleek in Enschede) en een groot liefhebber van de jacht.  

 

Jagen is in Nederland aan strenge regels gebonden. Kennis van die regels, alsmede van de 

flora en fauna, zijn noodzakelijk om aan het jachtbedrijf te mogen deelnemen. Het 

jachtdiploma is daarom een van de voorwaarden om een jachtakte te kunnen aanvragen. 

Regels waaraan jagers zich moeten houden zijn in de wetgeving beschreven. Zo zijn er regels 

voor het bezit en gebruik van wapens en de wet natuurbescherming. De Jagersvereniging 

heeft daarnaast nog een code voor jagers beschreven in de Weidelijkheidsregels. 

 

Nog niet zo lang geleden was het Twentse landschap  op veel plaatsen vrijwel ongerept.  Je 

kon tot aan de horizon kijken zonder sporen van menselijke aanwezigheid. In dat prachtige 

landschap leefde veel klein wild: hazen, konijnen, fazanten, vossen en dassen. Jagers uit het 

begin van de twintigste eeuw trokken er graag doorheen op zoek naar de dieren. Ze kenden 

de natuur op hun duimpje en wisten precies waar ze hun favoriete wild konden vinden.     
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Boer Esken Henricx had pech, die dag in april 1639, de wreedste van zijn leven. Twee jagende 

Gelderse edellieden achtervolgden een haas en reden met hun paarden en honden dwars door 

zijn roggeveld en vernielden het zaaigoed. Toen Esken hen hierop aansprak en riep dat de 

heer van wie hij het land pachtte dit niet zou dulden, sloegen de twee edellieden hem een gat 

in het hoofd. Daar bleef het niet bij. Leden van de dadersfamilie, de Van Keppels, kwamen 

terug, vernielden zijn moestuin en sloegen opnieuw een gat in zijn hoofd. En de derde keer 

kwamen ze hem ‘afsmeren’ zoals ze dat beliefden te noemen, wat neerkwam op het afranselen 

van de arme boer. Een paar maanden later kregen de Van Keppels van het Gelderse Hof te 

horen dat er een gerechtelijke procedure tegen hen was begonnen. Tot een veroordeling is het 

nooit gekomen.  
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De eer van de adel kende een harde, uiterlijke kant. ‘Adellijke heerschappij had vanouds een 
sterk fysieke component’, heet het in de taal der wetenschap, maar laten we het maar 
machogedrag noemen. Omdat een edelman nu eenmaal zo was opgevoed dat hij zich meer en 
beter voelde dan een niet-edele, grepen de heren nogal eens naar het mes of de degen. Ze 
hadden per definitie recht op respect. Krenking van hun eer moest onmiddellijk worden 
‘gerepareerd’. 

De adel meende ook het volste recht te hebben op een kort lontje. Er zijn verhalen van 
arrogant, zo niet hufterig gedrag – tegen arme boeren als Esken Henricx, maar ook tegen 
burgers die opkwamen voor hun stedelijke rechten en tegen standgenoten. Ook het eigen 
huispersoneel had vaak te lijden onder de opvliegende nukken van hun heer. Misschien dat 
een enkele edelman aan de Leidse universiteit braaf over de Stoïcijnse denkbeelden had 
gelezen en naar evenwicht, regelmaat, het juiste midden en zelfbeheersing heeft gestreefd. In 
de praktijk echter lijkt hij dat toch weer snel te zijn vergeten en maar wat graag, beneveld of 
niet, naar de degen te hebben gegrepen.  
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De adel nam in Gelderland en Overijssel sterke bestuurlijke posities in. Deze traditionele 
politieke macht werd enerzijds betwist door een centraliserende Habsburgse overheid en later 
door de opkomende stedelijke burgerij en door het systeem van de Republiek der Verenigde 
Nederlanden. Het geweld door de adel nam volgens Gietman in de loop van de 17de eeuw af 
toen de republikeinse staatsvorm steviger geïnstitutionaliseerd werd en het staatsgezag zich 
sterker deed gelden. 

Van Steensel behandelt het aspect van de familie-eer. Hij gaat in op de materiële cultuur, al 
zijn de bronnen schaars, en hij beschrijft uiterlijke kenmerken die macht, bezit en status 
gestalte gaven: het bezit van een kasteel, de presentatie van de familiewapens in kerken, 
pracht en praal. 

Hij concludeert, afgaande op financiële positie, invloed in de steden, op het platteland en aan 
het hof, dat er in de late Middeleeuwen geen sprake was van een versneld verval, verarming 
en degeneratie van de sociaal-politieke macht van de adel. Ook hij laat zien hoe de macht van 
de adel begon te tanen door de spanning met de centrale overheid en de opkomst van een 
stedelijke burgerij en een handelselite. En ook hij geeft fascinerende staaltjes van adellijk 
geweld en de geleidelijke indamming daarvan door de opkomst van een centrale overheid. Ook 
hier lezen we hoe belangrijk de adel de jacht vond en hoe arrogant deze lieden te keer konden 
gaan. 

In 1460 jaagde de jonge edelman Bartholomeus van Biggekerke op eenden in de gracht rond 
het hof van ene Adriaan Maartenz. Toen diens echtgenote hem daarop aansprak gebruikte hij 
grof geweld tegen haar en haar dienstmaagd. Ook hier kwam een rechtszaak van, een 
symptoom van een geleidelijke institutionalisering van het recht en van staatsvorming. Dat 
maakte – later dan men altijd heeft gedacht – langzaam maar zeker een eind aan de arrogantie 
en willekeur die de adel zich zo lang heeft kunnen permitteren in dit land, dat overigens 
minder burgerlijk was dan doorgaans wordt aangenomen. Bron: nrc.nl. 
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Het jachtrecht van de adel 
 

 

Eén recht springt er vrijwel steeds uit, het jachtrecht. Men heeft dit recht geregeld moeten 

verdedigen want men is zeer gehecht aan dit recht, dat door anderen weer bestreden wordt. 

Heel Twente is het domein van de jager, de burger en de edelman. Door de laatste wordt 

regelmatig het jachtrecht van de burger betwist. De edelman heeft een bevoorrechte positie, 

hij stoort zich niet aan het gekrakeel. Zijn jachtpartijen vinden ten alle tijde doorgang. De 

steden daarentegen moeten steeds weer kunnen aantonen dat zij mogen jagen. 

 

Bij plakkaat van het jaar 1612 de datum 15 maart wordt het de kleine steden verboden te 

jagen of te vissen: 'Die kleine steden averst en derserver borgeren sullen sich des vorscreven 

weidewercs als oick des visschens gantzelick enetholden, tenware genochsam bewijsen 

konden als van oldes daer to geprivilegiert.’  

 

Hiermee heeft men de basis gelegd voor een exclusief recht van jachtbevoegdheid rondom en 

buiten de eigen goederen voor de bewoners van de havezathen. Het is begrijpelijk dat de kleine 

steden uiteindelijk in actie zijn gekomen tegen deze eenzijdige bevoorrechting. 

 

Het jacht- en visrecht, dat strikt genomen inhield dat geen enkel ander ingezetene van de 

Heerlijkheid daar mocht jagen of vissen. In het Huisarchief liggen talrijke processtukken over 

de genoemde voorrechten, en in het bijzonder over dit laatste. Bij een uitspraak door 

Ridderschap en Steden benoemde gecommitteerden van 8 november 1660 werd besloten dat 

de burgers van Almelo wel gerechtigd waren vinken, krieken (krekel) en kraaien in het Broek 

te schieten. Echter  geen herenwild zoals hazen, patrijzen, korhoenders, zwanen en dergelijke. 

De grote revolutie gaf ook dit Hoogheerlijk recht de laatste duw. Wel diende de burgeres S.C.F. 

gravin Van Rechteren een verzoekschrift in op de Landdag van Overijssel d.d. oktober 1795 

tot handhaving van het ‘privatief eigendommelijk recht van Jagt aan den Huizen Almelo in de 

Heerlijkheid Almelo en Vriezenveen.’ Maar hier zoals ook elders had het verzoekschrift geen 

resultaat. 

 

Het jachtrecht en het visrecht zijn de twee belangrijkste Heerlijke rechten voor de edelen 

geweest. Het Hoogheerlijke jachtrecht en visrecht dat strikt genomen meebracht dat geen 

enkel ander ingezetene van de Heerlijkheid daar mocht jagen of vissen. In het huisarchief 

liggen talrijke processtukken over de genoemde voorrechten maar in het bijzonder over dit 

laatste. Bij een uitspraak door Ridderschap en Steden benoemde gecommitteerden van 8 

november 1660 werd besloten dat de burgers van Almelo wel gerechtigd waren vinken, krieken 

(krekel) en kraaien in het Broek te schieten maar geen herenwild, zoals hazen, patrijzen, 

korhoenders, zwanen, en dergelijke. De grote revolutie gaf ook dit hoogheerlijk recht de laatste 

duw. Wel diende de burgeres S.C.F. gravin Van Rechteren een verzoekschrift in op de landdag 

van Overijssel de datum oktober 1795 tot handhaving van het ‘privatief eigendommelijk recht 

van Jagt aan den Huizen Almelo in de Heerlijkheid Almelo en Vriezenveen. Maar hier zoals 

ook elders had het verzoekschrift geen resultaat. 
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Voor het jaar 1795 bestond Overijssel uit drie drostambten of kwartieren: Salland, Twenthe 

en Vollenhove. De kwartieren werden geregeerd door de Staten van dat gewest die uit twee 

leden bestonden, met name de Ridderschap van Overijssel en de Steden. 'De riddermatige 

Edelen omtrent Goor ende Diepenheim woonende' beklaagden zich er bij de drost van 

Twenthe, Adolph Hendrik van Raesfelt, over dat de burgers en ingezetenen van Goor zich het 

recht toeeigenden 'int vangen ende schieten van haesen ende patrijzen strijdende tegens het 

placaat die bij de Ed. Mogh. Heeren dezer provincie Anno 1658.’ De drost werd verzocht 

hieraan paal en perk te stellen en probeerde dat dan ook. Hij verbood de inwoners van Goor 

nog langer op het wild te schieten, tenzij zij binnen veertien dagen konden bewijzen daartoe 

gerechtigd te zijn. Dat recht hadden zij zeer zeker, aldus de beklaagden en zij beriepen zich 

erop dat zij 'van outsheer ende voor ondenckelicke jaeren daervan in possessie sijn geweest.’ 

En daarmee begonnen de moeilijkheden.   
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Racer was betrokken bij het verzet tegen de schending van oude lokale rechten, hij heeft niet 

stilgezeten. Hij schreef een ‘Verhandeling over het Jachtrecht’, waarin hij opkomt tegen een 

zijns inziens volstrekt uit de tijd geraakt monopolie van de adel. Racer werd in het jaar 1736 

geboren te Delden, had zijn opleiding gevolgd te Oldenzaal en Lingen, waarna hij in het jaar 

1758 te Groningen was gepromoveerd. Tot het jaar 1760 was hij rentmeester geweest bij graaf 

Van Wassenaar op kasteel Twickel te Delden. In het jaar 1763 had hij zich als advocaat te 

Ootmarsum gevestigd en enige jaren later te Oldenzaal, daar kreeg hij een uitgebreide praktijk. 

Door zijn juridische scholing en zijn werkzaamheden raakte hij vertrouwd met talrijke oude 

rechtsinstituten, hetgeen hem inspireerde tot het schrijven van werken over rechtsgeleerdheid 

en geschiedenis.  

 

In het jaar 1781 verscheen het eerste stuk van zijn bekendste werk: ‘Overysselsche 

Gedenkstukken’, dat in het jaar 1797 met een achtste stuk werd voltooid. Dit werk, hoewel 

niet geheel vrij te pleiten van vooringenomenheid, vormt, wegens de vele door hem 

geraadpleegde archieven, nog steeds een belangrijke informatiebron voor de geschiedenis van 

Overijssel. Zijn vriend en bondgenoot J.D. baron Van der Capellen tot den Pol had hij geholpen 

in diens strijd voor de afschaffing van de zo gehate drostendiensten. De drostendiensten 

werden bij publicatie van 25 februari 1783 ‘voor eeuwig’ afgeschaft. Zijn grote liefde voor 

vrijheid en recht had Racer herhaalde malen in het krijt doen treden (iemand verdedigen) voor 

de rechten van de kleine steden van Overijssel. Zo hadden sinds het jaar 1748 de steden 

Deventer, Zwolle en Kampen zich het uitsluitend recht van de jacht toegeëigend, terwijl de 

jacht aan de inwoners van de kleine steden was verboden. Voor de stad Enschede had Racer 

over deze materie een uitgebreide memorie aan de Provinciale Staten van Overijssel gezonden, 

echter zonder succes. De Omwenteling van het jaar 1795 verklaarde de jacht vrij.  
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Uitkijkpost voor de jacht  
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Op de Landdag van december 1783 komt het voorstel ‘jachtrecht voor alle burgers’ in 

stemming te brengen. De Steden, gesteund door de heren Van der Capellen tot den Pol en 

Palland van Zuithem uit het Corps der Edelen, verklaren zichzelf tot ‘de meerderheid die 

vereist is voor een wettige resolutie’. Alle andere leden van de Ridderschap weigeren als één 

man die overeenstemming te aanvaarden. Zij beschouwen de nu ingetreden toestand als een 

staken van de stemmen. De stadhouder zal het beslissende woord moeten spreken. De Steden 

verlaten de vergadering met de mededeling dat zij de Staten niet bijeen zullen roepen vóór de 

Ridderschap heeft toegegeven. De Ridderschap geeft niet toe. De regering van Overijssel ligt 

stil. 

 

Naast het recht op verschrijving ten landdag had Huis Ootmarsum geen collatierechten. Ter 

voorziening in de eerste predikantsplaats, die nu in de plaats van de pastoor was gekomen, 

welke een collatie van Stift Weerselo was, werd na het jaar 1600 het beroep uitgebracht door 

het college van Ridderschap en Steden. De drost van Twente presenteerde de kerkenraad de 

door de Ridderschap gedane keuze. De tweede predikantsplaats werd vervuld door ‘den 

Kerckeraat’ zelf, tot dat ambt in het jaar 1841 opgeheven werd. Het recht van de jacht, dat de 

opvolgers van de commandeur toekwam, was niet uitgebreider dan dat, het welke alle 

gekwalificeerde riddermatigen genoten, dus alleen op de eigen gronden. Merkwaardig is de 

deductie die de stad Ootmarsum in het jaar 1708 voor Ridderschap en Steden liet opstellen 

en drukken, tot verweer tegen de resolutie van Ridderschap en Steden van 15 maart 1612. 

Daar wordt gedemonstreerd dat: 

 

Haere burgers van outsher sonder inspieringe van Commandeuren ofte eenige Adelijkke 

personen continuelijk de Jagt uitgeoefend hebben met haere eigen Hunden, Winden en 

Brakken’. In die deductie komen meerdere getuigenverklaringen voor, ‘dat van olts de Borgeren 

van Ootmarsum sonder inspieringe het Jachtrecht hadden en uitoefenden tot an Holten voor 

den Boom als sijnde den Twentschen scheit, alwaer sy mochten blaesen op ’t hoorn en de dat 

sij de honden die haer anquamen, drie dagen tot haere Jacht mochten bij haer holden ende 

alsdan laeten loopen.    
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In de loop van de achttiende eeuw begon de adellijke macht te tanen. Huizen raakten in verval, 

families stierven uit of vertrokken uit de streek. De Franse Revolutie in het jaar 1795 

betekende het eind van de adellijke bestuursmacht en een tijdelijk eind van de andere rechten. 

Met de wet van het jaar 1814 werden verschillende rechten, zoals het benoemingsrecht en het 

jachtrecht en visrechten weer hersteld. Interessant is dat sommige van deze rechten tot op de 

dag van vandaag in stand zijn gebleven. Zo hebben de bewoners van de havezathen nog steeds 

een eigen kerkbank en zijn tot het jaar 1968 de dominee, de koster en de organist van de kerk 

in het Duitse plaatsje Lage benoemd door de barones van Twickel. 

 

Bij het huis Het Laer (Ommen) hoorde zeshonderddertig hectare bos-, landbouw- en 

heidegrond, afgewisseld met zandverstuivingen en veenmeertjes. Met het bezit kwamen 

rechten en plichten zoals de jacht- en visrechten op de Regge en de Vecht en drie zitbanken 

in de hervormde kerk in Ommen.  

 

 

 

 

Huis Laer te Ommen  
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Huis Laer 
 

 

Hij deelde in de glorie van de stadhouder Willem III en zijn vrouw Maria Stuart, toen die in 

1688 aan het hoofd van een gigantisch invasieleger als koning en koningin van Engeland 

werden binnengehaald. Thomas Ernst Danckelman maakte deze overtocht mee als afgezant 

van de keurvorst van Brandenburg. Danckelman was als adviseur of geheimraad in dienst 

van de keurvorst. Hij was getrouwd met de dochter van de griffier van Overijssel, Hendrina 

Geertruid Roelinck. Hun connecties in Overijssel brachten het echtpaar ertoe rond het jaar 

1700 huize het Laer met landerijen onder Ommen aan te kopen en daarop een nieuw vierkant 

huis te laten bouwen met een eenvoudige geometrische tuin eromheen. Dit was het begin van 

het huidige Laer aan de Vecht tegenover de stad. 

 

Het oorspronkelijke Laer was niet meer dan een veredelde boerderij, met een speciale 

herenkamer voor de eigenaar. Een dergelijke spijker diende vanouds als opslagplaats voor 

graan van landeigenaren die elders woonachtig waren. Zij gebruikten hun spijker ook als 

zomer- en jachtverblijf. Dit Oude Laer stond op de plek van de huidige boerderij Laermans, 

dichtbij de brug over de Regge. Het bescheiden huis had de status van havezate, wat wil 

zeggen dat de adellijke eigenaar op basis van dit bezit het recht had om namens de 

Ridderschap van Overijssel als vertegenwoordiger van het platteland deel te nemen aan het 

provinciaal bestuur. Zo werd Helmich van Doornick in 1622 vanwege het Laer toegelaten tot 

de Ridderschap. De status van havezate verhuisde na de nieuwbouw door het echtpaar 

Danckelman mee naar het nieuwe Laer.  

 

Rond 1742 verkochten de erfgenamen Danckelman hun familiebezit aan Johan Lodewijk van 

Rechteren, zoon van de machtige heer van Almelo. Met zijn vrouw Johanna van Haersolte 

vestigde hij zich op het Laer en begon aan een succesvolle politieke carrière. Zij hielden er een 

aanzienlijke huishouding op na, met een hovenier, knecht, kok, koetsier en drie meiden. Het 

echtpaar liet de havezate in classicistische stijl verbouwen en een imposant park aanleggen 

met een lange oprijlaan aan de voorzijde en een grand canal in het verlengde daarvan aan de 

achterkant. Deze Franse tuinaanleg is nog altijd op het Laer aanwezig. Het huidige 

neoclassicistische huis is het resultaat van een ingrijpende verbouwing en uitbreiding in 1850 

door de toenmalige eigenaar Albertus Sandberg, lid van de Provinciale Staten van Overijssel. 

In 1932 verkocht de toenmalige eigenaar Philip Dirk van Pallandt van Eerde het huis met park 

aan de gemeente Ommen, waardoor het cultuurhistorisch monument behouden bleef voor het 

nageslacht. Het bosrijke terrein bevat een bijzonder halfrond tuinprieel, een ijskelder, een 

oranjerie en duiventoren. Het huis dient als trouwlocatie voor menig Ommenaar. 

 

Ommen telde in het verleden vijf havezaten. Naast het Laer in Zeesse waren dat de 

Arendshorst in Varsen, het Oosterveen in Junne, en Beerze en Eerde in de gelijknamige 

buurschappen. De buitenplaatsen Vilsteren en Archem hadden geen status als havezate. 

Eerde was de machtigste havezate in Ommen. De eigenaren bezaten alle gronden in de Eerder 

marke. Niet alleen op provinciaal niveau, maar ook lokaal hadden de bezitters van de 

havezaten aardig wat in de melk te brokkelen. De meeste havezaten beschikten over het 

erfrichterschap oftewel voorzitterschap van de marke, waarmee men veel invloed op de gang 

van zaken rondom ontginningen en dergelijke kon uitoefenen. De havezaten Arendshorst, 

Eerde en Beerze hadden samen met het stadsbestuur het benoemingsrecht van de predikant 

in Ommen. Door koop en vererving kwam dit recht later volledig in handen van de eigenaar 
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van Eerde. In de Bataafs-Franse Tijd verloren de havezaten hun staatsrechtelijke betekenis. 

Politiek-bestuurlijke benoemingen op basis van stand en bezittingen maakten plaats voor 

verkiezingen. Veel havezaten werden nadien gesloopt. In Ommen bleef het Laer en Eerde dat 

lot bespaard. Ze geven nog altijd een indruk van het leven en de invloed van de adel op het 

platteland in voorbije eeuwen. Bron: En toen en nu.nl.  
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Robert Janssen van de jagersvereniging 
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Huis te Brecklenkamp is een havezate in de gemeente Dinkelland. Het is gelegen aan de 

Jonkershoesweg in de buurtschap Breklenkamp, ten noorden van Denekamp. In 1564 werd 

het Moerbeckenhuss gebouwd op de plek waar daarvoor het Tijhuis stond. Het was de 

havezate van de familie Moerbecke die al vanaf 1410 in Ootmarsum en Oldenzaal woonde. In 

1633-1637 is het huidige huis gebouwd door Everhard Bentinck en Euphemia van der Marck. 

In 1653 of 1658 werd het vergroot door Gerard Adolph Bentinck die bij de inval van de 

bisschop van Munster in 1672 door hem tot stadhouder van Overijssel en drost van 

Vollenhove werd benoemd. In de negentiende eeuw was de Laagse burgemeester Johan Zegers 

eigenaar. Zijn dochter Heloise woonde jaren alleen op het huis en staat bekend als de geest 

van de Breckelenkamp. In de jaren 1941-1946 is de oude havezate geheel gerestaureerd door 

Arnold van Heek die het ter beschikking stelden aan de NJHC. Vele jaren fungeerde het huis 

vervolgens als jeugdherberg met de naam Jonkershoes Toen die noodgedwongen werd 

gesloten werd de havezate eigendom van de familie Wanrooij die van 1991 tot 1996 het 

vervallen gebouw restaureerde en de tuinen en het park zo veel mogelijk in de negentiende 

eeuwse toestand terugbracht. 

 

Twickelbezittingen in Lage en Brecklenkamp werden vroeger als één landgoed beheerd vanuit 

het Forsthaus in Lage. Ook tegenwoordig worden deze nog als één landgoed beheerd, thans 

vanuit de rentmeesterij van Twickel in Delden. In 1651 kocht de bezitter van Twickel, Adolf 

Hendrik van Raesfelt, enkele boerderijen waaronder erve Scholten, met het daaraan 

verbonden markerichterschap van Brecklenkamp. Het huis Brecklenkamp kwam niet in zijn 

bezit. 

 

Het oudste gedeelte van het huidige Huis te Breckelenkamp is gebouwd tussen 1633 en 1637. 

Daarna volgden uitbreidingen. In de achttiende eeuw heeft de familie Van Wassenaer, die op 

Twickel woonde, enkele tientallen jaren beslag op het huis gelegd. Dit werd opgeheven in 1731 

toen Riquin Ignatius Bentinck de hypotheekschulden kon aflossen. 
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Nadat de laatste bewoonster in 1900 overleed kocht de baron van Twickel het huis met een 

enkele percelen grond. Het huis bleef vervolgens leeg staan en raakte in verval. Het werd van 

de ondergang gered door textielfabrikant Arnold van Heek, die het huis in 1942 van Twickel 

kocht, het grondig liet restaureren en er de bestemming van jeugdherberg aan gaf. Toen er 

problemen ontstonden door het veranderende publiek, gebrek aan middelen, aantasting van 

het huis door intensief gebruik, moest de jeugdherberg na ruim veertig jaar sluiten. 

Brecklenkamp werd in 1991 verkocht aan particulieren, die het huis weer als woonhuis 

restaureerden en de tuinen opnieuw aanlegden.  

 

In vroeger tijden was het jachtrecht dus voorbehouden aan de adel. Dit gold ook voor de 

bewoners van Huis Herinckhave. Daarnaast had men op Herinckhave de rechten om een 

eendenkooi te hebben, om duiven te houden en te vissen. Dat het jachtrecht voor de vroegere 
bewoners belangrijk was blijkt bijvoorbeeld uit stukken van 1683, waarbij met de naam 

Herinckhave werd bedoeld: het huis, bouwhuis, poorthuis, het recht van adellijke havezathe, 

jacht, visserijen, etc.. Het doel van de jacht was toen het doden van in het wild levende dieren, 

om het vlees als voedsel te gebruiken. Het wild bestond voornamelijk uit hazen, konijnen, 

eenden, patrijzen en fazanten. Het ree komt pas de laatste honderd jaar op het landgoed voor. 

 

Door het steeds kritischer wordende houding van de mensen tegenover de jacht en nieuwe 

inzichten over natuurbeheer moet steeds beter worden nagedacht over de vraag of de in het 

wild levende dieren door de mens actief beheerd moeten worden en dit een belangrijk 

onderdeel van het natuurbeheer moet zijn.  

 

 

1970, Huis Herinckhave  
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De tegenwoordige jacht op Herinckhave wordt beoefend op de manier volgens het ‘Wise-use’ 

principe. Uitgangspunt hierbij is dat het aanbod van voedsel van zowel het landgoed als van 

de omringende landerijen voldoende moet zijn voor de in het wild aanwezige en vooral gezonde 

dieren. Deze balans bepaalt of dieren gespaard moeten worden of dat een teveel aan dieren 

moet worden weggenomen. Daarnaast is schade aan gewassen, dieren en gebouwen reden in 

te grijpen in de aantallen van dieren, die deze schade veroorzaken. Voor het beheren van 

soorten van de in het wild levende dieren, is kennis en samenwerking met andere jagers, 

boeren, terreineigenaren en natuurbeschermers noodzakelijk. De jachtcombinatie 

‘Herinckhave’ is aangesloten bij de ‘Wildbeheereenheid Tubbergen’. Met behulp van een 

wildbeheerplan wordt in deze wildbeheereenheid het beheer planmatig uitgevoerd na 

goedkeuring door de provincie Overijssel. 

 

Tijdens een wandeling op het landgoed kan men de volgende zoogdieren tegenkomen: ree, 

konijn, haas, fazant, patrijs, eend, duif, egel, eekhoorn, diverse soorten muizen, vos, 

steenmarter, bunzing, bisamrat en verwilderde kat.   

 

 

 steenmarter  
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De Wet natuurbescherming maakt een heel scherpe scheiding tussen jacht en 
beheer/schadebestrijding. Jagen is het benutten van wild in de tijd dat de jacht erop is 
geopend en mag gedaan worden door de jachthouder (en anderen met diens toestemming). 
Om te kunnen beheren of schade te bestrijden heeft een jager naast een ontheffing of 
vrijstelling de toestemming van de grondgebruiker nodig. Deze toestemming is in de 
jachthuurovereenkomst van de Jagersvereniging opgenomen.  

Een boer is grondgebruiker van enkele percelen landbouwgrond. De eigenaar heeft tot voor 
kort zelf de jacht gehad op deze percelen. Nu is hij van plan het jachtrecht te verhuren aan 
iemand met wie de boer al jaren in onmin leeft. Kan de boer dit tegenhouden? 

De eigenaar kan het jachtrecht niet zonder meer verhuren. Hij heeft daarvoor toestemming 
nodig van de grondgebruiker. Als de grondgebruiker deze toestemming niet verleent, dan is 
de eigenaar niet bevoegd het jachtgenot te verhuren, tenzij dit in de (grond)pachtovereenkomst 
is bepaald. 

Artikel 3.23, lid 1, onderdeel d, sub 1, Wet natuurbescherming  
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 Een winterse hazenjacht, de Jagersvereniging 
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Is een jachtveld bestaande uit dertig hectare veld en twintig hectare water waarvan het 
jachtrecht is gehuurd een bejaagbaar jachtveld? 

Ja,  er ontstaat dan een bejaagbaar jachtveld van vijftig hectare. De Wet 
natuurbescherming kent geen verschil tussen land en water. De oppervlakte van het water en 
van het land mag u bij elkaar optellen. Ook vormt een watergang breder dan tien meter geen 
scheiding in een jachtveld, wanneer men het jachtrecht op dat water heeft gehuurd. 

Artikel 3.12 Besluit natuurbescherming Bron: 101 vragen over jagen, vraag 8.10 Water 
(uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007) 

                                                                               

 

 

Mag een jager zelfstandig schadebestrijding uitvoeren op een veld waar een andere jager het 
jachtrecht van heeft gehuurd? 

Voorbeeld: ‘Een boer met een boerderij van 73 hectare vroeg me of ik als jachtaktehouder op 
zijn boerderij de duivenschade in gelegerd graan wil bestrijden. Het jachtrecht is verhuurd 
aan een andere jager, deze heeft aangegeven geen tijd te hebben. Kan ik op het verzoek 
ingaan? Mag ik een collega jager meenemen?’ 

Voor de houtduif geldt de landelijke vrijstelling. Ter voorkoming en bestrijding van schade 
mogen houtduiven het gehele jaar worden verontrust en ook gedood, indien er binnen het 
werkgebied van de WBE in het huidige of komende jaar schade is of dreigt. De vrijstelling geldt 
voor de grondgebruiker. Dit recht is schriftelijk overdraagbaar aan anderen, ook door u aan 
uw collega jager. 

Artikel 3.15 Wet natuurbescherming 

Bron: 101 vragen over jagen, vraag  2.08 Toestemming grondgebruiker (uitgave 
Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007) 
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Een jager heeft een jachtveld van vijftig hectare, waarop een klein industrieterreintje aansluit 
met een graansilo en een paar schuren. De eigenaar van het bedrijf heeft veel last van 
houtduiven (uitwerpselen). Mag de jager daar met toestemming van de grondgebruiker, duiven 
bestrijden? 

Indien het jachtveld het karakter heeft van een bebouwde kom in de zin van de Wet 
natuurbescherming mag men geen gebruik maken van het geweer. 

Artikel 3.21 lid 3 Wet natuurbescherming en artikel 3.9 lid 2 onderdeel 3 sub 4 

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 2.22 Houtduiven (uitgave Jagersvereniging en ministerie 
van LNV, 2007) 

Gelden bij beheer, schadebestrijding en jacht dezelfde eisen aan het jachtveld? 

Voor alles wat een jager in het jachtveld met het geweer doet geldt de minimale jachtveldeis 
van veertig  aaneengesloten hectares. Dit geldt bij zowel jacht, als bij beheer en 
schadebestrijding. De wetgever heeft dit gedaan om het gebruik van het geweer op een veilige 
manier mogelijk te maken. Daarnaast maakt de wetgever een strikte scheiding in jacht 
enerzijds en beheer en schadebestrijding anderzijds. Zo is een optelling van een deel jachthuur 
met een oppervlakte van minder dan veertig hectare met een ander deel met de toestemming 
voor beheer en schadebestrijding van minder dan veertig hectare geen bejaagbaar jachtveld. 

In bijzondere gevallen kan de provincie wel ontheffing verlenen. Dit geldt dan met name voor 
beheer en schadebestrijding waarbij het fysiek niet mogelijk is om aan de minimale 
jachtveldeis van veertig hectare te kunnen voldoen. Een veld welke kleiner is dan veertig 
hectare en is omgeven door snelwegen en of bebouwde kom is hiervan een voorbeeld.  Het 
aanvragen van een ontheffing hiervoor kunt u doen bij de FBE van de bewuste provincie. 
Zie www.faunabeheereenheid.nl 

Voor het gebruik van andere middelen zoals fret en buidel, kastval en vangkooi geldt echter 
niet de minimale eis van 40 hectare en is dit ook mogelijk binnen de bebouwde kom. U zou 
daarom met de toestemming voor beheer en schadebestrijding van één hectare een kastval 
kunnen plaatsen en onderhouden om bijvoorbeeld een vos te vangen. 
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Is er bij beheer en schadebestrijding ook veertig hectare per jager nodig? 

Om te kunnen jagen op wild met het geweer heeft een jachthouder een bejaagbaar jachtveld 
nodig van tenminste veertig hectare of een veelvoud van veertig hectare per jachthouder. Als 
een jachthouder vervolgens iemand in zijn veld een buitengezelschapsverklaring (artikel 3.20 
lid 4 onder b. verklaring) wil geven dan is hiervoor een extra veertig hectare nodig, bovenop 
het aantal jachthouders. 

Bij beheer en schadebestrijding met het geweer dient alleen het veld te voldoen aan de 
minimale jachtveldeisen van veertig hectare. Dit maakt het mogelijk dat verschillende 
personen die beschikken over de schriftelijke toestemming voor beheer en schadebestrijding 
van tenminste veertig hectare in hetzelfde veld, onafhankelijk van elkaar aan beheer en 
schadebestrijding kunnen doen. Daarnaast staat het een grondgebruiker vrij om aan 
meerdere personen de schriftelijke toestemming te geven voor beheer en schadebestrijding op 
de gronden die hij in gebruik heeft. 

Artikel 3.12 Besluit natuurbescherming 
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Mag een jager zelfstandig schadebestrijding uitvoeren op een veld waar een andere jager het 
jachtrecht van heeft gehuurd? 

Voorbeeld: ‘Een boer met een boerderij van drieënzeventig hectare vroeg me of ik als 
jachtaktehouder op zijn boerderij de duivenschade in gelegerd graan wil bestrijden. Het 
jachtrecht is verhuurd aan een andere jager, deze heeft aangegeven geen tijd te hebben. Kan 
ik op het verzoek ingaan? Mag ik een collega jager meenemen?’ 

Voor de houtduif geldt de landelijke vrijstelling. Ter voorkoming en bestrijding van schade 
mogen houtduiven het gehele jaar worden verontrust en ook gedood, indien er binnen het 
werkgebied van de WBE in het huidige of komende jaar schade is of dreigt. De vrijstelling geldt 
voor de grondgebruiker. Dit recht is schriftelijk overdraagbaar aan anderen, ook door u aan 
uw collega jager. 

Artikel 3.15 Wet natuurbescherming 

Bron: 101 vragen over jagen, vraag  2.08 Toestemming grondgebruiker (uitgave 
Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007) 

 

Wat moet een jager regelen om in zijn veld schade te mogen bestrijden? 

Voorbeeld: een jager heeft de jacht gehuurd rondom een boerderij. De boerderij is 
vierentachtig hectare groot en is eigendom van de boer die tevens ook de grondgebruiker is. 
Onlangs heeft de jager de jacht opnieuw gehuurd voor zes jaar met de standaard 
jachthuurovereenkomst van de Jagersvereniging. Moet de jager nu de boer toestemming 
vragen als hij buiten de jachttijd de duiven wil bestrijden? 

Nee, de eigenaar heeft u hiervoor al toestemming gegeven via de jachthuurovereenkomst van 
de Jagersvereniging. De standaard jachthuurovereenkomst van de Jagersvereniging bevat een 
clausule dat indien de verhuurder van het jachtrecht ook de grondgebruiker is, deze 
grondgebruiker ook de toestemming geeft om op zijn grond dieren te beheren en te bestrijden. 
Omdat de duif ook op de landelijke vrijstellingslijst staat, kunt u die het hele jaar bejagen. 

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 6.10 Toestemming grondgebruiker (uitgave 
Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007) 
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Is het mogelijk om bij verkoop van gronden het jachtrecht te behouden? 

Het jachtrecht is geen afzonderlijk zakelijk recht, maar een van de eigendom afhankelijk 
(accessoir) recht. Het kan niet afgescheiden worden van de eigendom van de grond. 

Wat echter wel kan is dat verkopende partij in koopcontract laat opnemen dat de kopende 
partij verplicht is om aan de verkopende partij een jachthuurovereenkomst(en) aan te bieden. 
Op grond van deze jachthuurovereenkomst kan verkopende partij dan jagen. Afhankelijk van 
hoe een notaris een en ander heeft opgenomen in een koopcontract kan door middel van een 
kettingbeding ook aan rechtsopvolgers van de kopende partij deze verplichting tot het 
aanbieden van een jachthuurovereenkomst(en) overgaan. 

Van belang is derhalve na te gaan wat er exact in het koopcontract staat ten aanzien van de 
jacht. 

Hieronder volgt een aantal bepalingen die bezien in hun samenhang als “kettingbeding” 
kunnen worden gehanteerd en bij gehele of gedeeltelijke vervreemding van onroerend goed 
kan worden gebruikt. 

Deze bepalingen vormen een handreiking; bijna altijd dient maatwerk door de notaris geleverd 
te worden: 

– Verkoper bedingt hierbij van de koper dat de koper zich jegens verkoper verplicht om na 
afloop van iedere periode waarvoor voormeld jachtrecht is gehuurd, een overeenkomst van 
verhuur en huur ter zake van het jachtrecht  op het verkochte te sluiten, voor de wettelijk 
vastgestelde periode met de wildbeheereenheid van het gebied, waarin het verkochte is 
gelegen. 

– Koper erkent bij deze dat hij bekend is met het belang dat verkoper hecht aan voortzetting 
van het door verkoper uitgeoefende jachtrecht voor een zo lang mogelijke periode en verklaart 
hierbij er mee akkoord te gaan het bedoelde jachtrecht voor een zo lang mogelijke periode in 
overeenstemming met de wens van de verkoper te zullen verhuren. 

– Voorts verplicht de koper zich hierbij jegens de verkoper om na afloop van de lopende 
huurovereenkomst en zo vervolgens na afloop van elke volgende huurovereenkomst bindend 
advies te vragen aan de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging (verder te noemen 
Jagersvereniging) met betrekking tot de vraag aan welke WBE het jachtrecht dient te worden 
verhuurd en tegen welke prijs, zulks op verbeurte van een boete groot vijfentwintigduizend 
Euro 

(€ 25.000,-) per jaar dat deze verplichting niet wordt nageleefd. 

– Koper verplicht zich verder opvolgende kopers aan de boven geformuleerde bedingen te 
zullen houden, eveneens bij niet naleving op verbeurte van een boete groot 
vijfentwintigduizend Euro (€ 25.000,-). 

 

 

 



 

 

43 

 

 

 

 

 

 



 

 

44 

 

Het jachtrecht  

 

 

Het jachtrecht is het recht dat van toepassing is op de uitoefening van de jacht in een bepaald 
gebied met uitsluiting van anderen. 

In het begin van onze jaartelling had de eigenaar van de grond het jachtrecht. In het feodale 
tijdperk was het jachtrecht een heerlijk recht. Als het recht verbonden was aan een 
heerlijkheid of een havezathe had alleen de eigenaar recht van jagen. Dat gold slechts voor 
klein wild. Onder Karel V alleen voor veldhoenderen. In de tijd van Philips 11 mocht er ook op 
hazen worden gejaagd. Het jagen op grof wild was voorbehouden aan de landheer. Deze stelde 
daarvoor een jagermeester, meestal een riddermatige, als toezichthouder aan. 

Na de afzwering van Philips 11 in 1581 werd in het Kwartier van de Veluwe het jachtrecht 
uitsluitend aan de ridderschap toegewezen. De adel beschouwde de jacht als een exclusief 
privilege voorbehouden aan de adel. De jacht werd gebruikt om de onderlinge band binnen de 
adel te versterken. 

Einde zeventiende eeuw bleek dat het jachtrecht zich niet meer beperkte tot de adel. In 1680 
kwamen de ridderschap en de steden van het Kwartier Zutphen overeen dat ook personen 
die fatsoenlijke ampten bekleedden mochten deelnemen. Dat kostte hen een minimumbedrag 
van veertien gulden aan verponding. In 1750 bepaalde stadhouder Willem 1V in een 
plakkaat dat ingezetenen van het platteland tegen verponding van vijfenzeventig gulden ook 
mochten jagen.  

 

 
 

In 1798 werden de heerlijke jachtrechten afgeschaft. In 1814 werden deze rechten weer 
hersteld om ten slotte in 1923 met de invoering van de jachtwet als een van de laatste van de 
heerlijke rechten definitief te worden afgeschaft. De nieuwe Jachtwet is van 1954, laatstelijk 
gewijzigd 1978, en behartigt drie belangen: de landbouw, bescherming van wildsoorten en de 
jacht als actieve recreatie. Sinds 1852 is het jachtrecht in Nederland gekoppeld aan het 
eigendomsrecht. Jachtrechten kunnen worden verpacht. In Nederland mag men niet jagen 
zonder geldige akte. De Nederlandse wetgeving omtrent de jacht is vastgelegd in de Flora- en 
faunawet  van 1 april 2002. 

De rechten en plichten over het jachtrecht vloeien voort uit de Flora- en faunawet en het 
daarbij behorende Jachtbesluit. Hierin is onderscheid gemaakt tussen jacht enerzijds en 
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beheer van soorten en voorkoming van schade anderzijds. Een jager mag alleen jagen op de 
diersoorten haas, fazant, wilde eend, houtduif, konijn en patrijs. Het schieten van overige 
dieren, waaronder reeën, herten en zwijnen vindt alleen plaats in het kader van beheer van 
deze diersoort. Dit mag alleen met een vergunning van de provincie of de minister. De 
grondeigenaar mag dit recht uitbesteden aan een jachthouder. 

Voor het jagen moet een jager beschikken over een jachtakte. Deze geldt voor een periode van 
1 april tot 1 april. De jager moet dus jaarlijks een nieuwe akte aanvragen. Deze wordt verleend 
(en indien nodig ingetrokken) door de korpschef van het regionale politiekorps van de 
woonplaats van de aanvrager. Tegen beschikkingen van de korpschef staat administratief 
beroep open bij de minister van justitie. De openstelling van het jachtseizoen wordt bepaald 
bij ministeriele regeling. De jacht is in ieder geval niet geopend van 1 februari tot 15 augustus. 
Het jachtveld waarop het jachtrecht met een geweer wordt uitgeoefend, omvat tenminste 40 
ha per jachthouder. Bovendien bevat het tenminste zo veel keer veertig hectare als er behalve 
de jachthouder andere dan jachtopzichters in hetzelfde jachtveld bevoegd zijn te jagen uit 
hoofde van een schriftelijke toestemming. Degene die met een geweer jaagt is verplicht zich te 
verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid. 

 

 

Beheer van de wildstand anders dan jagen gebeurt met een ontheffing (of vrijstellingen of 
aanwijzing) van gedeputeerde staten. Deze wordt afgegeven aan een zogenaamde 
faunabeheereenheid en in sommige gevallen aan een wildbeheereenheid of een individuele 
jachthouder. De ontheffing geldt voor de duur waarvoor zij is afgegeven (max 5 jaar). Er is dus 
geen sprake van een overeenkomst. Het beheer geschiedt o.b.v. een faunabeheerplan. Voor 
beheer op andermans grond is toestemming van de grondgebruiker vereist. Dit kan dus een 
ander zijn dan van wie men een jachtgenot huurt. Indien gebruik wordt gemaakt van een 
geweer is een jachtakte vereist. Ook is de hierboven beschreven veertig hectareregeling van 
toepassing. Vaak heeft een faunabeheereenheid wel vijfduizend hectare tot haar beschikking. 
Bron Jacoline Kroon. 
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Jachtwetten 

 

Amersfoort, 4 november 2015. Vandaag stemde de Tweede Kamer over het wetsvoorstel voor 
de nieuwe Wet Natuurbescherming inclusief de ruim 100 wijzigingsvoorstellen die door 
diverse partijen daarop waren ingediend. Een meerderheid van de Tweede Kamer sprak zich 
daarbij uit voor het behoud van de jacht zonder extra administratieve lasten vooraf. 

Laurens Hoedemaker, directeur van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, ziet dat de 
uitkomst van het wetgevingstraject recht doet aan de verhoudingen in de Kamer. ‘Jagen in 
Nederland dient altijd een doel: om te beschermen, te beheren en te benutten. Met de 
stemming geven politici jagers het vertrouwen dat zij verdienen.’ 

Op 15 juni jl. dienden VVD en PvdA een reparatievoorstel in op het oorspronkelijke 
wetsvoorstel voor de nieuwe wet Natuurbescherming, waarmee zij de extra administratieve 
regelgeving voor jagers in de vorm van afschotplannen schrapten. De wet verplicht jagers wel 
het aantal geschoten dieren achteraf te registreren. Hoedemaker vindt het goed dat de wet op 
dat punt gerepareerd is: ‘Hiermee wordt gekozen voor echte transparantie achteraf, in plaats 
van schijntransparantie vooraf.’ 

Wanneer de wet Natuurbescherming na toetsing door de Eerste Kamer afgerond is, is 
decentralisatie van het natuurbeleid van Rijk naar provincies compleet. Waar populatiebeheer 
en schadebestrijding bij provincies ligt, blijft jacht op basis van de wildlijst een landelijke 
aangelegenheid. Wel zullen met de nieuwe wetgeving alle vormen – jacht, beheer en 
schadebestrijding – onderdeel gaan uitmaken van de provinciale Faunabeheerplannen. 

De Jagersvereniging is teleurgesteld dat de Kamer niet heeft ingestemd met de uitbreiding van 
de wildlijst met soorten zoals wild zwijn, grauwe gans en ree, zoals werd voorgesteld door twee 
politieke partijen. Deze diersoorten komen in het Nederlandse landschap in dermate grote 
aantallen voor dat we er met een gerust hart duurzaam uit kunnen oogsten. Dit zou de nodige 
administratieve rompslomp voorkomen. Dit sluit beter aan bij Europees beleid, waarin 
duurzame benutting van negenenveertig diersoorten mogelijk is. Bron: Jagersvereniging. 
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Per 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden, als vervanging van de 
Flora en faunawet. Ook in de Wet natuurbescherming hebben faunabeheereenheden een 
belangrijke coördinerende rol in de uitvoering van het planmatige faunabeheer. In de Wet 
natuurbescherming zijn naast ontheffingen en opdrachten (voorheen aanwijzingen) ook de 
jacht en vrijstelling onderdeel uit gaan maken van de door faunabeheereenheden opgestelde 
en door provincies goedgekeurde faunabeheerplannen. Faunabeheereenheden 
zijn  samenwerkingsverbanden van jachthouders en maatschappelijke organisaties. 

Grondeigenaren maken vanuit het grondwettelijk eigendomsrecht aanspraak op het 
jachtrecht. Iedere grondeigenaar is in beginsel jachthouder. Dat wil niet zeggen dat deze dat 
zelf uitvoert en of uit moet voeren. Door middel van pacht of verhuur kunnen de jachtrechten 
over gaan naar andere personen dan de eigenaar. De eigenaar doet daarbij afstand van het 
jachtrecht. Een jachthouder is dus niets meer of minder dan de persoon of organisatie die 
vanuit eigendom, pacht of huur beschikt over de jachtrechten. 
Het jachtrecht geeft, privaatrechtelijk, recht om krachtens de Wet maatregelen uit te voeren 
gedurende het jachtseizoen, ten aanzien van de voor de jacht wettelijk benoemde soorten. 

Alle overige maatregelen in het kader van faunabeheer vallen onder beheer en 
schadebestrijding. Hiervoor is niet de jachthouder, maar de grondgebruiker (eigenaar of boer) 
verantwoordelijk. Handelingen op basis van beheer en schadebestrijding vinden plaats op 
basis van een grondgebruikersverklaring ten dienste van de grondgebruiker.  De in de Wet 
genoemde belangen hebben betrekking op de belangen van de grondgebruiker en in sommige 
gevallen ziet dit op maatschappelijke belangen, zoals verkeersveiligheid en veiligheid van het 
vliegverkeer. Bron: faunabeheereenheid. 

 

 

 

Weidelijkheid  

 

Schieter, aasjager, vleesjager, kantjesjager. Met deze als scheldwoorden bedoelde termen 
plegen jagers andere lieden van het Groene Gilde aan te duiden die de fatsoensnormen van 
de jacht met voeten treden. Een schieter verwart de jacht met de schietsport, een aasjager 
schiet op alles wat beweegt, een vleesjager jaagt enkel voor de bout en een kantjesjager 
dupeert zijn buurjagers door aan de grenzen van zijn veld het wild af te schieten - aldus de in 
jagerskring gehanteerde omschrijvingen (Janssens 1976: pp. 19-20). Tegenhanger hiervan 
vormt de weidman of weidelijk jager. Die beoefent de jacht 'volgens de regels die bij de goede 
jagers leven' (Hermans 1947: p. 398). De criteria die hieraan ten grondslag liggen, vormen een 
erecode die jagers met de term weidelijkheid aanduiden.  

Alhoewel het concept weidelijkheid niet eenduidig omschreven kan worden en in jagerskring 
vaak aanleiding geeft tot felle discussies, ontlenen jagers daaraan enige rechtvaardiging voor 
hun handelen. Een weidelijk jager geniet in die kring respect en aanzien; en weidelijk jagen 
wordt legitiem en aanvaardbaar geacht. Jagers laten niet na erop te wijzen dat het hierbij om 
een 'zeer oud' concept gaat dat 'door de eeuwen heen' de goede van de slechte jager 
onderscheidt. Toen in de loop van de jaren zeventig steeds meer stemmen opgingen die de 
afschaffing van de jacht eisten, meenden jagers deze aanval te kunnen afweren door op het 
weidelijk karakter van hun jachtbeoefening te wijzen. Hiermee bleken zij echter de reikwijdte 
van hun erecode te overschatten. De critici achtten het volstrekt irrelevant of er al dan niet 
weidelijk gejaagd wordt. Integendeel, zij bestempelen het concept weidelijkheid als 
anachronisme (3). Dat jagers en hun tegenstanders over de status van dit concept van mening 
verschillen, wekt weinig verwondering. Beide gebruiken zij hun eigen visie op weidelijkheid 
om hun argumenten kracht bij te zetten. Sinds jagers de pretentie hebben natuurbeheerders 
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te zijn, verheugt het concept zich in groeiende belangstelling. Hun tegenstanders weigeren 
echter dit te respecteren. Juist met het oog op natuurbeheer achten zij die erecode uit de tijd. 

Weidelijkheid en daarvan afgeleide concepten hebben nog geen ingang gevonden in de 
Nederlandse spreektaal. Zowel Van Dale (1984) alsook Koenen (1974) zal men tevergeefs 
naslaan op de term weidelijkheid. Voor weidman geven beide woordenboeken het synoniem 
jager; en het bijwoord weidelijk wordt omschreven als zijnde 'in overeenstemming met het 
jachtgebruik, de ongeschreven regels bij het jagen' (Van Dale 1984: p. 3381; Koenen 1974: p. 
1594). Jagers daarentegen zijn met deze termen vertrouwd; ze maken deel uit van hun 
terminologie, de jagerstaal. Hieruit valt op te maken dat weidelijkheid een emic concept is, 
alleen van toepassing op de jacht en haar beoefenaren. 

(De emic wordt beschouwd als een moeilijk perspectief om te verdedigen in termen van 
wetenschappelijke striktheid. Emic is het gezichtspunt van de jagers. Zo zou bijvoorbeeld een 
emische beschrijving van een bepaalde gewoonte van de jagers gebaseerd zijn op hoe de leden 
van de samenleving de betekenis en de redenen voor dat gebruik verklaren. Emic perspectief 
kan worden begrepen als het perspectief waarin de onderzoeker het inzicht van de insider 
krijgt). 

Weidelijkheid is het geheel van gedragsrichtlijnen waaraan jagers zich vrijwillig onderwerpen. 
Dit wil echter niet zeggen dat die richtlijnen geheel vrijblijvend zijn. Het zijn normen met een 
bindend karakter voor 'bonafide' jagers. De naleving daarvan is onderworpen aan de sociale 
controle binnen jagerskring. Bij overtreding treden disciplinaire maatregelen in werking die 
zich uitstrekken van kritische opmerkingen tot verwijdering uit een jachtgezelschap. In 1978 
- voor het eerst in de geschiedenis van de jacht in Nederland - zijn er richtlijnen voor weidelijk 
jagen vastgesteld door de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging (KNJV), de 
belangenvertegenwoordiging van Nederlandse jagers. Voorlopig zijn deze richtlijnen slechts 
voor de leden bindend - zo'n 23.000 van de 35.000 jagers in ons land. Er is geen systematische 
controle op de naleving daarvan. De KNJV heeft dan wel een ereraad ingesteld die bevoegd is 
maatregelen te nemen tegen onweidelijke jagers; daadwerkelijk worden slechts grove 
overtredingen door deze raad in behandeling genomen. De machtsmiddelen van de ereraad 
zijn beperkt tot een publiekelijke berisping van jagers of - in het ergste geval - schorsing als 
lid van de KNJV. Weidelijkheid mag niet verward worden met de vanouds op schrift gestelde 
regels van de Jachtwet. De scheidslijn tussen geschreven en ongeschreven gedragsregels is 
niet voor eens en altijd vastgelegd. Enkele richtlijnen die ooit deel uitmaakten van de 
ongeschreven erecode van jagers hebben in de loop der tijd ingang gevonden in de Jachtwet, 
waarmee het afdwingbare voorschriften zijn geworden. De naleving daarvan wordt door de 
overheid gecontroleerd en overtredingen met bekeuring of intrekken van de jachtakte gestraft. 

Jagers die de Jachtwet overtreden, bijvoorbeeld door zonder jachtakte, met verboden 
middelen, buiten het seizoen, op beschermde dieren of zonder toestemming in andermans 
veld te jagen, heten stroper. Het gedrag van deze categorie valt onder de maatregelen van de 
Strafwet. Stropen wordt in jagerskring per definitie onweidelijk geacht: een 'goed' jager leeft 
zowel de geschreven als ook de 'ongeschreven' regels na. Dit wil echter niet zeggen dat voor 
ieder onweidelijk jager de benaming stroper toepasselijk geacht wordt. Wie aan de eisen van 
de Jachtwet voldoet, maar de weidelijkheidsnormen overtreedt, wordt geen stroper genoemd, 
maar al naar gelang zijn overtreding. 

De betekenis die jagers aan weidelijkheid geven, is afhankelijk van de jagerspraktijk. De 
invulling van dit concept is daarom nog niet volstrekt willekeurig. In grote lijnen is men het 
in jagerskring erover eens dat het onweidelijk is een haas in het leger (in zijn schuilplaats), 
een eend in het zitje (rustend op het water) en een fazant op de grond te schieten. Men acht 
het eveneens onweidelijk gewond wild in het veld te laten verloederen of wild voor de neus van 
medejagers weg te schieten. Deze normen kunnen worden onderscheiden naar gedragsregels 
ten aanzien van het wild aan de ene kant en ten aanzien van mensen aan de andere kant. 
Voor wat betreft het wild eist de erecode dat jagers hun 'jachtpassie ondergeschikt maken aan 
de eisen van wildbeheer', aldus de op schrift gestelde 'Gedragsregels en weidelijkheidsnormen 
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voor de Nederlandse jagers'. Een weidelijk jager moet zich in de actieve jachtuitoefening 'weten 
te beheersen', en daarnaast zijn aandacht richten op activiteiten die niet onmiddellijk deel 
uitmaken van het jagen als zodanig, zoals bijvoorbeeld bescherming van het wild tegen 
stropers, het verstrekken van beschutting en voedsel in barre weersomstandigheden, het 
creëren van gunstige leefomstandigheden, enzovoort. Een weidelijk jager ziet zichzelf dan ook 
primair als beschermer van het leven in de natuur. Dit neemt niet weg dat ook een weidman 
op wild schiet. Hiervoor kent de erecode evenwel strikte voorschriften. Zo dient een weidelijk 
jager bij het hanteren van het geweer alles in het werk te stellen om het wild onnodig lijden te 
besparen. Dit betekent onder meer dat hij afziet van riskante schoten om het verwonden van 
dieren te voorkomen. Deze richtlijn heeft voornamelijk betrekking op de schiettechnieken. 
Welke vanuit weidelijk standpunt te verkiezen zijn, verschilt naar wildsoort. In de 
grofwildjacht, met name op herten en reeën, waarbij het gebruik van een kogelgeweer wettelijk 
verplicht gesteld is,  is er al sprake van een riskant schot als de jager niet in staat is de kogel 
nauwkeurig te plaatsen. Dit impliceert dat het dier moet stilstaan, dat de schootsafstand niet 
te groot is, en dat er vitale lichaamsdelen geraakt moeten worden zodat het vrijwel 
onmiddellijk gedood wordt. De jachtmethoden die hiervoor in aanmerking komen - het 
besluipen (de bersjacht) en het opwachten van wild op een vaste post (de aanzitjacht) - laten 
bijna uitsluitend het solitaire jagen toe. Het is voor deze jacht van cruciaal belang om zo weinig 
mogelijk verstoring in het veld te brengen daar het wild anders uitwijkt naar rustiger terreinen. 
De grofwildjacht kenmerkt zich dan ook door een beschouwelijk karakter: een jager moet vele 
uren 'jagen', dat wil zeggen bersen of aanzitten, voordat zich een kans voor een schot biedt, 
en vaak blijft deze 'beloning' achterwege. Niet alle jagers zijn liefhebbers van deze jachtvormen, 
mede omdat die in botsing komen met een ander belangrijk principe van de weidelijkheid. Die 
eist namelijk niet alleen het wild zo snel en pijnloos mogelijk te doden, maar het ook een kans 
op ontsnappen te geven. Op grond hiervan is te verklaren dat veerwild (patrijzen, fazanten, 
eenden, ganzen) slechts in de vlucht, hazen en konijnen in volle loop geschoten worden. Een 
jager die op een ree aanzit of die het besluipt, schiet op een nietsvermoedend dier. Sommige 
jagers achten dit onsportief. Zij spannen zich juist in om oog in oog te komen staan met hun 
prooi om een vluchtreactie uit te lokken. Het schot op lopend en vliegend wild - in dit geval 
met het hagelgeweer - stelt hoge eisen aan de schietvaardigheid van jagers. Voor velen vormt 
dit een sportieve uitdaging. Liefhebbers van de bers- en aanzitjacht hebben erop gewezen dat 
het hun jachtvormen geenszins aan sportieve elementen ontbreekt. Deze hangen niet zozeer 
samen met de schiettechniek - een kogel schot op een stilstaand dier, vaak met de richtkijker 
(13), biedt een schutter weinig spanning - doch veeleer met het beheer en de benadering van 
het wild. Het beheer vereist een gedegen kennis van de 'eigen' reewildstand en vertrouwdheid 
met het gedrag van de dieren; de juiste benadering vergt uithoudingsvermogen, taktiek en 
terreinkennis Zoals in jagerskring vaak is opgemerkt, schuilt in zogenaamd sportieve schoten 
de kans dat dieren slechts gewond raken en een pijnlijke dood sterven. Wat hier in het geding 
is, is niet zozeer de weidelijkheid van bepaalde jachtvormen. Het gaat veeleer om twee, vaak 
conflicterende aspecten van weidelijk gedrag ten aanzien van wild: namelijk sportiviteit en 
wildbeheer. Een ander aspect dat aan de weidelijkheidsnormen verbonden is, is het juiste 
gedrag ten aanzien van de mensen die bij de jacht betrokken zijn: de jachtetiquette. In de 
eerste plaats gaat het hierbij om veiligheidsvoorschriften voor de omgang met het jachtgeweer. 
Ter vermijding van ongelukken dienen jagers hun geweer voor onbevoegden ontoegankelijk op 
te bergen, te ontladen als het niet schietklaar hoeft te zijn en slechts onder inachtneming van 
een ruime veiligheidsgrens schoten af te geven. In de tweede plaats omvat de jachtetiquette 
regels van wellevendheid zowel ten aanzien van buur- en medejagers als ook ten aanzien van 
derden die slechts zijdelings bij de jacht betrokken zijn. Voor gezelschapsjachten (met name 
drijfjachten) zijn de etiquetteregels het meest gedifferentieerd (Dahles 1985: passim). Ook de 
overwegend individueel opererende jager moet zich onderwerpen aan een minimum van 
etiquetteregels, zoals in de omgang met de verhuurders van zijn veld, de grondgebruikers, 
buurjagers en wandelaars die zijn pad kruisen. 

De etiquetteregels kunnen in botsing komen met andere facetten van weidelijk gedrag. Zo kan 
men op drijfjachten weleens waarnemen dat jagers aarzelen om een door een medejager 
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gewond dier het dodende vangschot te geven. De weidelijkheid eist dat gewond wild 
onmiddellijk uit zijn lijden wordt verlost. Veel jagers vrezen echter voor hebberig te worden 
aangezien als zij het vangschot afgeven op een dier dat door een ander is aangeschoten, omdat 
zij deze handeling vereenzelvigen met zich toeëigenen van het stuk wild. 

Al enkele decennia bestaan in de jagerswereld tegengestelde opinies ten aanzien van de 
conflicterende aspecten van weidelijkheid. Dit moge blijken uit de discussie die in de jaren 
twintig en dertig door lezers van De Nederlandse Jager, het officiële orgaan van de KNJV, 
daaromtrent werd gevoerd - een debat dat zich over ruim tien jaar uitstrekte en waarvan een 
gedeelte in het blad afgedrukt werd. Daarin stond de vraag centraal inhoeverre weidelijkheid 
en sportiviteit dezelfde betekenis hebben. De begripsverwarring die daarbij ontstond was 
groot. In 1933 verscheen in het kader van deze discussie een belangwekkend artikel waarin 
gewag wordt gemaakt van twee verschillende jachttradities waarvan de concepten 
weidelijkheid en sportiviteit afkomstig zouden zijn, namelijk de Duitse en Engelse (1933: pp. 
398-400). Deze constatering vormt een sleutel tot een beter inzicht in het ambivalente 
karakter van het Nederlandse weidelijkheidsconcept, dat van relatief recente datum is. Pas 
sinds het begin van deze eeuw kan men dit en daarvan afgeleide concepten regelmatig in de 
Nederlandse jachtliteratuur aantreffen . 

Weidelijkheid - in het Duits Weidgerechtigkeit - is afgeleid van het Duitse woord Weide, de 
plaats waar dieren hun voedsel zoeken. Volgens de Engelse germanist Dalby bestond er in de 
middeleeuwse Duitse jagersterminologie een nauwe associatie tussen weidegronden en 
jachtterreinen (1965: pp. 288-298). Op deze plaatsen werd het wild gevangen of met pijl en 
boog geschoten. Deze jachtmethoden, de vang- en schietjacht, die vanuit hedendaags 
perspectief weinig sportief, maar zeer effectief waren, kenmerkten jagers uit de lagere sociale 
groeperingen in Duitsland (ibid.: p. xxv; Döbel 1964: p. 494). Tot in de zestiende eeuw mochten 
er de vrije boeren en burgers de jacht uitoefenen, zij het voor eigen vleesvoorziening, zij het in 
dienst van een heer (Dalby 1965: pp. iii en 293). Deze jagers uit het volk werden Weidmann 
genoemd. In de zestiende eeuw werd de jacht in Duitsland een regaal, een vorstelijk privilege, 
waarvan andere sociale categorieën buitengesloten werden. Ook de adel moest zijn 
jachtrechten afstaan. Tevens onderging de hoofse jacht in Duitsland in toenemende mate 
Franse invloeden. Terwijl Weidgerechtigkeit en verwante termen in de Franse jacht onbekend 
waren (Dahles 1986: p. 229), werd dit concept het onderscheidend kenmerk van het Duitse 
beroepsjagerskorps. Onder het jachtregaal vonden professionele jagers vrijwel uitsluitend 
emplooi in vorstelijke diensten. Naarmate er een groeiend aantal Franse jagers de Duitse 
hoven bevolkten en de positie van hun Duitse collega's bedreigden, toonden deze laatsten zich 
afkering van het Franse jachtceremonieel. Het Duitse beroepsjagerskorps legde de nadruk op 
'innerlijke' waarden zoals zelfbeheersing, het intomen van de jachtpassie en 'beschaafd' gedrag 
jegens het wild en de medejagers. In de negentiende eeuw zegevierde deze opvatting van 
weidelijk jagen. Dit had voor een deel te maken met het machtsverlies van de Duitse 
aristocratie. In de nasleep van de Franse Revolutie werd het jachtregaal opgeheven, waardoor 
de jacht toegankelijker werd voor eerder buitengesloten sociale groeperingen, met name de 
lagere adel en de gegoede burgerij. Daarmee verschoof de nadruk in de jachtvormen van grote 
pronkjachten naar de individueel te beoefenen bers- en aanzitjacht. Met deze veranderingen 
deed een nieuw element zijn intrede in de weidelijkheidscode: het stille natuurgenot. Onder 
invloed van de romantiek werd jagen een 

'beschouwelijke' bezigheid (Champenois 1970: pp. 34ff.). Niet toevallig werden jachtvormen 
populair die 's jagers aanwezigheid in bos en veld tegen zonsop- en -ondergang vereisen. 
Jagers kregen oog voor de natuur als geheel, en met name het Duitse bos kwam in de 
belangstelling te staan. In de negentiende eeuw werden de termen Jäger en Förster 
(boswachter) synoniem (Champenois 1970: p. 37). Bos- en wildbeheer - Rege in het Duits - 
werd het sine qua non van de weidelijke jacht. Met deze ontwikkeling ging een toenemende 
belangstelling voor het reewild gepaard. Dit wild, waarvan de dieren als individuen 
geïdentificeerd kunnen worden, leende zich bij uitstek voor selectief afschot en de daarmee 
geassocieerde 'beschouwelijke' jachtvormen. Tot op heden is het reewild dan ook het meest 
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geliefde jachtwild in Duitsland. Met de koppeling van natuur- en wildbeheer aan weidelijk 
jagen bleef de benaming Weidmann niet langer verbonden aan de lagere beroeps- en 
statuscategorieën. Integendeel, weidelijk jagen werd salonfähig. Vanaf de negentiende eeuw 
gebruikte men Weidmann voor alle jagers onafhankelijk van hun sociale herkomst. In deze 
betekenisverandering klinken democratiserende tendensen door, met name het verdwijnen 
van adellijke privileges en de koppeling van het jachtrecht aan grondbezit (18). Men dient zich 
echter te realiseren dat tot in deze eeuw hoofdzakelijk de geprivilegieerden bleven jagen, de 
grootgrondbezitters van zowel adellijke als ook burgerlijke afkomst (Hobusch 1978). 

Het concept weidelijkheid heeft zich in een bepaalde richting ontwikkeld. Van oorsprong een 
sociaal onderscheidingsmiddel en beroepscode, kreeg het in de loop van de achttiende en 
negentiende eeuw in toenemende mate een ethische inhoud. Etiquetteregels gericht op de 
inachtneming van sociale grenzen maakten plaats voor gevoeligheden ten opzichte van de 
natuur. Het doden van dieren raakte geritualiseerd en gewelddadige impulsen werden in 
toenemende mate ingetoomd door de jacht aan strenge regels te onderwerpen. Deze 
ontwikkelingen duiden op civiliserende tendensen in de jacht.  

Deze tendensen houden verband met groeiende natuurbeheersing aan de ene en toenemende 
sociale beheersing aan de andere kant. Met ecologische veranderingen, waardoor niet alleen 
landschappen een ander aanzien kregen, maar ook de wildstand ingrijpende wijzigingen 
onderging, raakten nieuwe jachtvormen in gebruik met daaraan aangepaste gedragsregels. 
Tevens deden hierdoor nieuwe categorieën jagers hun intrede. Gedifferentieerde voorschriften 
die het onmiddellijke nut te boven gingen, werden ontwikkeld in kringen die de jacht als 
tijdverdrijf, vermaak, spel of sport beoefenden: het hof, de adel en gegoede burgerij. 

Jagers hebben in een voortdurende belangenstrijd met andere groeperingen (al dan niet 
jagers) het concept weidelijkheid ontwikkeld en verfijnd. In dit proces zijn de van oorsprong 
ongeschreven gedragregels in toenemende mate op schrift gesteld, geformaliseerd geraakt. Het 
concept leent zich daardoor steeds minder voor discussie. In de jagerswereld vervagen ook de 
verschillen tussen uiteenlopende categorieën. Óóit de beschavingsstandaard van een jagende 
elite, vormt weidelijkheid nu een overlevingsstrategie van jagend Nederland als geheel. 

In dit licht moet men de belangstelling zien die heden ten dage weer naar dit concept uitgaat. 
De KNJV heeft daarmee een strategische zet gedaan. Door het accent te leggen op de van 
oorsprong Duitse betekenis anticipeerde zij recente maatschappelijke ontwikkelingen, zoals 
de felle en niet aflatende kritiek op de jacht. Het moderne weidelijkheidsconcept neemt voor 
een deel de associatie weg met 'elitesport', daar weidelijk jagen niet stands- of klassegebonden 
is. Bovendien worden door de nadruk op wildbeheer de jachtmogelijkheden vergroot, of 
althans gehandhaafd. Hierdoor wordt tevens de aandacht van het publiek op andere 
activiteiten gericht dan het schieten en doden als zodanig. Zo kan dit concept een deel van de 
maatschappelijke kritiek opvangen. Naar binnen toe, op de jagerswereld gericht, helpt de 
weidelijkheidscode het aantal jagers in de hand te houden door toenemende selectie onder 
aspirantjagers. Nu de jachtvelden schaarser worden doet zich hier in feite een nieuwe 
aristocratisering voor. Hoewel niet onbelangrijk, vormt niet zozeer sociale afkomst het 
toelatingscriterium tot de jagerswereld, maar in toenemende mate gediplomeerde 
deskundigheid. Noties van fair play en sportiviteit zijn hiervoor minder geschikt, omdat die 
geassocieerd worden met spel en vermaak - en dat wordt in onze samenleving niet meer 
geaccepteerd. Bron: Heidi Dahles. 
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Waarom jagen  

 

In Nederland zijn zo'n 28.000 mensen in het bezit van een jachtakte. In België zijn dat er 
29.000, waarvan 13.000 in Vlaanderen. Dieren die bejaagd worden zijn o.a. wilde eenden, 
hazen, fazanten, houtduiven, konijnen, vossen, ganzen, zwijnen, reeën en herten. Onder het 
mom van faunabeheer worden dieren neergeknald. In Nederland alleen al worden jaarlijks 
twee miljoen dieren doodgeschoten. Eenzelfde hoeveelheid wordt aangeschoten. 

Het jachtseizoen in Nederland begint midden augustus met de jacht op de wilde eend en het 
konijn. Vanaf half oktober mag er gejaagd worden op fazant, haas en houtduif. Het 
jachtseizoen eindigt eind december, of januari. Buiten het jachtseizoen om wordt er ook 
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gejaagd op herten, reeën, vossen en zwijnen. Hier is een ontheffing van de overheid voor nodig. 
Geregeld worden jagers opgepakt voor stroperij 

In de herfst wordt het meeste wild gegeten. Dat is de periode dat er op de meeste hoefdieren 
zoals reeen, edelherten, damherten en wilde zwijnen wordt gejaagd. Doordat de natuurlijke 
vijanden, met name de wolf, wilde kat en lynx zijn uitgeroeid, heeft de jager in feite de rol van 
roofdier overgenomen. Jagers helpen bij de bestrijding van landbouw- bosschade. 
Landbouwgewassen en jonge bosaanplant zijn voor veel dieren een aantrekkelijke 
voedselbron. Zij eten deze gewassen, bevuilen of vertrappen ze of wroeten de akkers om. De 
grondgebruikers moeten veel doen om wildschade aan hun gewassen door wilde zwijnen en 
ganzen te voorkomen. Daarvoor plaatsen zij knalapparaten, vlaggen en linten, 
vogelverschrikkers en afrasteringen. Op deze wildsoorten mag gejaagd worden in de herfst. 
De jonge dieren zijn dan zelfstandig en is de populatie het grootst. Verder worden de jagers 
het gehele jaar door ingeschakeld voor het beheren van grote natuurgebieden. 

Jachthouders als Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Provinciale Landschappen, de 
landbouw, particuliere grondeigenaren en de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging 
(KNJV) werken op provinciaal niveau samen in een faunabeheer eenheid. De 
faunabeheereenheden schrijven een faunabeheerplan dat de basis is voor de uitvoering van 
het provinciale faunabeleid. Op grond daarvan worden ontheffingen verleend voor het afschot 
van de beheer- en schadesoorten bijvoorbeeld om het aantal reeen te reguleren. Dit is om 
verkeersongelukken te voorkomen. Grote aantallen zorgen voor onrust waardoor dieren wegen 
oversteken op zoek naar nieuwe leefgebieden die er vaak niet zijn. 

De jager kent zijn veld en de wilde dieren. Zo weet deze dat de meest beschutte hoek in de 
omgeving het territorium kan worden van een oud wordende reebok. Die reebok wordt al als 
sterk reebokkalf door hem opgemerkt. De jager kent hem ook als een éénjarige gaffelbok en 
een jaar later als een goed gevormde zesender. Hij schiet hoewel hij dat wel mag niet. Hij 
noemt hem toekomst bok en verheugt zich op het aanzien de oude 'kapitale' reebok. De laag 
aangezette, lange voorstangen zijn de onmiskenbare eigenschap. 

Dat doet de jager omdat hij meent dat de omstandigheden waar deze reebok leeft de beste 
overlevingskans biedt. Voor zeker vijf volle jaren volgt de jager de reebok met de verrekijker. 
De reebok plant zich daar in die meest beschutte hoek voort en wordt een sterke oude reebok 
worden. 

Vele sluiptochten voeren de jager daarheen, ook vaak voor niets. In de late zomer van het 
zesde jaar duikt de door zijn gedrag 'onzichtbare' reebok onverwacht op in het laatste licht 
van een septemberdag. Niet veel later ligt het dier aan de voeten van de jager. In de volgende 
lente beweegt een goed gevormde reebok op dezelfde plek. Weer één met laag aangezette 
voorstangen. Dan is het een zoon. Het mooiste wat de jager zich als beheerder wenst is het 
duurzaam kunnen benutten van wat de natuur biedt. 

Jagen op reeën heeft de afgelopen eeuw een enorme ontwikkeling doorgemaakt. 
Nadat de industrialisering en intensieve landbouw het min of meer uitputten van het 
Nederlands grondgebied zichtbaar maakte werd dit gevolg door het beschermen van natuur 
en doseren van het gebruik. Zo werd ook het jagen op het ree via verantwoord gebruik tot het 
verantwoord reduceren van aantallen reeën. Het jagen om te eten werd jagen om ongevallen 
en schade te voorkomen. De motivatie voor de jager is naast de bijzondere natuurbeleving nog 
steeds het uitvoeren van een exclusieve activiteit. Jagen is begin eenentwintigste eeuw het 
gemotiveerd op peil houden en zo nodig reduceren van aantallen dieren. Bron: over reeen.nl. 
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In ons land is de jager een zeldzame verschijning: nog geen twee procent van de Nederlandse 
bevolking jaagt. Toch bestaat de jachtgemeenschap uit grofweg achtentwintigduizend actieve 
mensen.  

De afgelopen decennia is de jacht in ons land fel bestreden. Elk moment kunnen er nu 
beperkende wetten worden doorgevoerd waardoor de jacht ernstig in het gedrang komt. 
Vergelijk dit met de Verenigde Staten, waar slechts vier procent van de bevolking jaagt, maar 
waar jagers een luidruchtige aanwezigheid hebben die ze ongegeneerd etaleren in de media. 
In mijn ervaring zijn Amerikaanse jagers nauwelijks bang voor negatieve publiciteit en laten 
ze zich graag fotograferen. Nederlandse jagers daarentegen zijn discreet; je moet hun 
vertrouwen winnen om ze vast te leggen. 

Amerikanen noemen de jacht liefkozend een sport. Nederlandse jagers zullen alles doen om 
te zorgen dat niemand hun praktijk zou kunnen duiden als plezierig, zelfs al houden ze 
zielsveel van wat ze doen. Ze zullen het feit dat ze jagen soms niet delen met nieuwe kennissen 
of collega's – ook al vinden ze zelf dat er niks mee mis is. Maar sinds ik in 2009 begon met het 
fotograferen van de jachtgemeenschap kwam ik erachter dat waar het ontbreekt aan aantallen 
en zichtbaarheid, ze dit compenseren met enthousiasme en toewijding. 

Hoe is dit verschil ontstaan? Eeuwenlang was de Europese jacht een exclusief adellijke 
aangelegenheid en werd stroperij ernstig bestraft. Er zijn oorlogen gevoerd waarin het 
jachtrecht van de onderklasse een vitale rol speelde. Maar het feit dat tegenwoordig iedereen 
een jachtakte kan krijgen, verandert niets aan het feit dat de gewone burgerij de jachttraditie 
al eeuwen geleden verloren is. Hierdoor bestaat vandaag de dag een groot deel van jagers in 
Nederland uit mensen met adellijke affiniteit (zo niet in bloed, dan wel in vermogen en stijl) 
en agrariërs. 

Dit komt deels door financiële redenen. In de Verenigde Staten kun je een goedkope 
vergunning krijgen om een hert te jagen, zonder enige ervaring, met niet meer dan een handvol 
veiligheidsinstructies (de regels variëren per staat). In Nederland moet je zes maanden 
studeren voor een rigoureus theorie-examen, een schietexamen en een praktijkexamen in het 
veld die je alles bij elkaar minstens een paar duizend euro kosten. En als je eenmaal je 
examens hebt gehaald, moet je voor minstens zes jaar een substantieel stuk land pachten om 
een jachtakte te krijgen, of je moet uitgenodigd zijn door gevestigde jagers.  
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Gezien de substantiële kosten en tijd die je moet investeren om jager te worden, is het 
nauwelijks een hobby te noemen. Word je een jager, dan word je een jager. Omdat dit systeem 
niet makkelijk toegankelijk is zonder connecties in de jachtwereld, wordt de jacht 
voornamelijk bedreven door mensen uit families die de traditie voortzetten, boeren die toch al 
land bezitten, of mensen die graag een adellijk imago uitstralen. De gemiddelde kantoorklerk 
hoort hier niet bij. 

Nederlanders zijn een zwaar verstedelijkt volk, totaal verwijderd van de oorsprong van ons 
voedsel. De keurslager toont geen snuiten, staarten, pootjes – niets wat de indruk zou kunnen 
wekken dat er een dier verkocht wordt. Maar langzaam maar zeker wil een nieuwe generatie 
weten waar ons eten vandaan komt: we zijn zelfs nieuwsgierig naar de mogelijkheden om het 
zelf te telen, verzamelen, en bejagen. Maar al lijkt het nog zo romantisch om de oorsprong van 
je eten te ontdekken, de vereiste toewijding aan de jacht is hier zo groot dat slechts weinigen 
er ook echt aan beginnen. Bron: Isabella Rozendaal.  

De lessen van Stichting Jachtopleidingen Nederland worden gegeven op achttien plekken in 
Nederland. Er is ieder jaar in totaal plaats voor negenhonderd cursisten en op dit moment 
zijn bijna al die opleidingsplaatsen bezet. Van de inschrijvers is de helft jonger dan zesendertig 
jaar, en ruim veertien procent is vrouw. Dat zijn er dit jaar dus zeker honderdzesentwintig, 
terwijl er in 2005 nog vierenvijftig vrouwelijke cursisten waren. Het wettelijk verplichte 
jachtexamen bestaat uit vier onderdelen: theorie, schietvaardigheid met hagelgeweer, 
schietvaardigheid met kogelgeweer en jachtpraktijk. Bron: NOS.nl. 
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Een hoogzit is een hoog bouwsel in het bos van waar men wild kan schieten of observeren. De 
hoogzit kan bestaan uit een toren of een jachthut of uit een gecamoufleerd platform met 
daarop een stoel die is bevestigd aan de stam van bijvoorbeeld een dennenboom. Die kan men 
met een laddertje bereiken. Het schieten van wild gebeurt vanaf een verhoging om meerdere 
redenen.  Indien men op een verhoging zit schiet men naar beneden waardoor de kogel een 
kortere baan heeft en dus mindere schade kan aanrichten. Men heeft een beter overzicht en 
het wild heeft de jager minder snel in de gaten. Vanaf een hoogzit wordt alleen op groter wild 
geschoten zoals vossen, reeen, herten en zwijnen.   

 

 hoogzit en jachthut
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De meeste jagers maken gebruik van een geweer om te jagen. Het is het meest pijnloze en 
efficiënte middel om mee te jagen. De jager gebruikt twee soorten geweren, het hagelgeweer 
en het kogelgeweer. Het kogelgeweer wordt ook wel kogelbuks genoemd. Het hagelgeweer 
wordt gebruikt voor klein wild. Dubbelloops hagelgeweren zijn er in twee vormen, met de lopen 
naast en boven elkaar. Enkele modellen zijn Browning, Winchester, Lincoln en Zabala. 

Toegestane jachtmiddelen zijn geweren, honden (geen lange honden), gefokte jachtvogels 
(havik en slechtvalk), geregistreerde eendenkooien, lokeenden of lokduiven (mits niet blind of 
verminkt), fretten en buidels. Geweren die voor de jacht of voor beheer en schadebestrijding 
mogen worden gebruikt kunnen op de jachtakte worden bijgeschreven. 

Jacht en jachthonden zijn bij veel mensen populair. Ze werken graag samen met mensen en 
zijn meestal erg vriendelijk, actief en intelligent. Door gerichte fokkerij op jachtkwaliteiten zijn 
deze eigenschappen genetisch vastgelegd. Verschillen tussen landen en culturen leidde tot 
verschillende jachtvormen. Door selectieve fokkerij in verschillende landen ontstond een grote 
verscheidenheid aan soorten jachthonden. Elk jachthondenras heeft zijn eigen specifieke 
kenmerken en mogelijkheden. Maar voor alle rassen geldt dat de hond tekort komt als hij 
alleen drie keer per dag een blokje om mag. De jagersvereniging houdt zich bezig met de jacht 
met het geweer. De honden die daarbij worden gebruikt zijn in te delen in staande honden, 
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spaniels, retrievers, lopende honden, zweethonden, dashonden en terriers. Sommige honden 
hebben een taak ‘voor het schot’. Andere worden ingezet voor het werk ‘na het schot’. Ook zijn 
er rassen die in beide situaties ingezet worden. Bron: alles over jagen.  

Wanneer er schade ‘dreigt’ aan gewassen of eigendommen, kan ‘bijzondere jacht’ uitgeoefend 
worden. Een lokale jachtrechthouder dient bij het ANB een meldingsformulier in, waarop hij 
aangeeft hoe groot de ‘te verwachten schade’ zou kunnen worden indien er niet gejaagd wordt. 
Vierentwintig uur nadat het meldingsformulier bij het ANB is bezorgd, kan de lokale 
jachtvereniging op pad om dieren af te schieten. De bijzondere jacht is ook gebonden aan 
specifieke openingstijden (overzicht bij ANB), maar die zijn heel ruim. Bijzondere jacht op 
grofwild bijvoorbeeld, loopt van januari tot september (en in oktober, november en december 
is de ‘gewone jacht’ weer open).  

 

 

 

Naast gewone jacht en bijzondere jacht, bestaat er ook nog ‘bestrijding’. Bestrijding kan 
ingeroepen worden wanneer een boer of landeigenaar vaststelt dat er schade is aan zijn 
gewassen of eigendommen. Bestrijding is niet gebonden aan openingsseizoenen omdat het 
wettelijk gezien niet als ‘jacht’ beschouwd wordt, maar in de praktijk kan het bijvoorbeeld 
gaan om jagers die roeken en kraaien afschieten omdat ze van het fruit in een boomgaard 
gesnoept hebben. Ook om bestrijding te mogen uitvoeren, volstaat het om een ‘melding’ bij 
het ANB in te dienen. Een boer of landeigenaar vult op het meldingsformulier in hoe groot de 
schade momenteel is, en welke mogelijke verdere schade men wenst te voorkomen. 
Vierentwintig uur later kan de bestrijdingsactie van start gaan.  

Jagers betalen ‘pachtgeld’ aan de boeren en landeigenaren om op hun grondgebieden te 
mogen jagen. De grondbezitter verdient een zakcentje, en de jagers hebben hun pleziertje. 

Het (op)jagen van dieren zorgt voor veel stress. Niet alleen voor het ‘betrokken’ dier, maar ook 
voor de andere dieren in de omgeving. Het jagen op dieren veroorzaakt grote onrust in de 
natuur. Dieren die geraakt worden, zijn niet altijd op slag dood. Zij kunnen ontkomen, en 
sterven uiteindelijk een pijnlijke dood. Bron: ban de jacht.  
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Jagen mag 

 

Een ruime meerderheid van de Nederlandse bevolking vindt het prima dat er gejaagd wordt. 
Men weet ook steeds meer over jagen en waardeert de jager aanzienlijk meer dan tien jaar 
geleden. Dat blijkt uit het onderzoek naar de publieke opinie dat de Koninklijke Nederlandse 
Jagersvereniging vandaag publiceert. 

Niet eerder was het draagvlak zo hoog. Zo is 61% is voorstander van het duurzaam benutten 
van wild uit de natuur. Ook vindt een meerderheid dat jagers meer verantwoordelijkheid 
mogen krijgen. Minder dan 10% is nog tegen de jacht. 

Daarnaast blijkt dat het draagvlak is gegroeid in de afgelopen jaren. In 2012 was nog maar 
36% voorstander van het benutten van wild en kende deze vraag 30% tegenstanders. 
Uitsplitsing naar de achterban van politieke partijen laat zien dat een meerderheid van de 
achterban van nagenoeg alle politieke partijen positief is over jacht. Zelfs onder de aanhang 
van Partij van de Dieren kent duurzame benutting van wild meer voor- dan tegenstanders. 

In de twintig jaar dat het maatschappelijk draagvlak voor jacht gepeild wordt is het percentage 
Nederlanders dat vindt dat wild duurzaam benut mag worden gegroeid naar het huidige 
hoogtepunt: 61% is vóór. Slechts 6% is tegenstander en de rest neutraal. In 2012 was het 
percentage voorstanders nog 36% en was 30% tegenstander. 

Uit het onderzoek blijkt ook dat een meerderheid van de Nederlanders vindt dat de 
Nederlandse jager meer verantwoordelijkheid moet krijgen door het uitbreiden van de 
Nationale Wildlijst en dat er meer ruimte moet komen om de natuur duurzaam te benutten 
in de vorm van vissen, jagen en wildplukken. 

Net als in 2017 is de respondenten gevraagd naar hun politieke voorkeur. Daaruit blijkt dat 
de achterban van álle politieke partijen, ook die van de Partij voor de Dieren, meer voor- dan 
tegenstanders heeft voor uitbreiding van de Nationale Wildlijst. Bij driekwart van de partijen 
is dat zelfs een absolute meerderheid. Bij nagenoeg alle politieke partijen is een meerderheid 
van de achterban voorstander van duurzame benutting van wild. 

Ook werd de respondenten gevraagd of ze lid zijn van maatschappelijke belangenorganisaties. 
In de achterban van een toonaangevende groene organisatie zoals Natuurmonumenten is 
breed draagvlak voor duurzame benutting van wild: maar liefst 69% is daar positief over. 64% 
van de achterban van de natuurorganisatie vindt dat er meer verantwoordelijkheid bij de jager 
moet liggen in de vorm van een uitgebreide Nationale Wildlijst.  

Directeur Laurens Hoedemaker is verheugd met de uitkomsten van het onderzoek. ‘De cijfers 
bevestigen ons gevoel: de publieke opinie voor de jacht is vandaag de dag buitengewoon 
positief. De Nederlander weet meer over de taken en verantwoordelijkheden van jagers en 
waardeert dat ook steeds meer. Deze waardering zien we onder de achterban van álle politieke 
partijen en onder de achterban van toonaangevende natuurorganisaties. Helaas zien we nog 
te vaak dat standpunten van politieke partijen gebaseerd zijn op oude emoties. Het is tijd dat 
die in lijn worden gebracht met de huidige publieke opinie.’  

Het onderzoek naar de publieke opinie is uitgevoerd door Zest Marketing. Dit is het vierde 
onderzoek naar de publieke opinie over de jacht dat Zest heeft uitgevoerd in opdracht van de 
Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging. Ook in 2014, 2015 en 2017 werd een soortgelijk 
onderzoek verricht. In de jaren daarvoor werd een beperkte peiling gehouden door 
Motivaction. In totaal heeft Zest inmiddels ruim 9.000 respondenten gevraagd naar hun 
mening. Aan dit meest recente onderzoek werkten ruim 3.000 mensen mee.  

Het onderzoek bevat nog veel meer vragen over verschillende aspecten van de jacht. Zo is de 
Nederlander ook gevraagd naar zijn visie op het beheer van wilde dieren in omheinde gebieden, 
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beheer in relatie tot verkeersveiligheid en de aanwezigheid van grote roofdieren. 
 
De uitkomsten van het onderzoek komen overeen met die van vergelijkbare recente 
onderzoeken in Vlaanderen (Zest, 2018) en Duitsland (PETA, 2018). Bron: jagersvereniging.  

Afschieten en verjagen van wolven is een populistisch idee en juridisch niet haalbaar. Dat 
stelt Wolven in Nederland in reactie op Kamervragen van de VVD.  

De wolf heeft zich definitief gevestigd en is dus terug in Nederland. Ze voelen zich al helemaal 
thuis op de Veluwe. De wolf heeft vorig jaar vierenveertig keer toegeslagen in Nederland. 
Daarbij werden honderdzesenzestig schapen gedood, waarvan negenenzestig in Groningen en 
Drenthe. De totale schade was bijna drieendertigduizend euro. 

In de buurt van Meppen heeft zich een roedel wolven gevestigd. Dat is nog geen twintig 
kilometer van de grens bij Drenthe. 

‘Wolven mogen in Nederland alleen afgeschoten worden als ze agressief gedrag vertonen naar 
mensen’, zegt Glenn Lelieveld van Wolven in Nederland. ‘De wolf is een beschermde diersoort 
in Europa, dus erop jagen mag juridisch niet.’ De VVD-fractie in de Tweede Kamer zinspeelt 
op het verjagen of afschieten van wolven. De partij wil actie van de minister na een reeks van 
aanvallen. Het groeiend aantal dode en aangevreten schapen is de VVD een doorn in het oog. 
De tijd in Nederland is er rijp voor, denkt de VVD. ‘Om conflicten met wolven te voorkomen.’ 

Er zijn mogelijkheden om beschermde diersoorten af te schieten als ze overlast veroorzaken. 
Door een speciaal daarvoor opgesteld faunabeheerplan mag in Limburg de beschermde bever 
worden gedood. ‘Maar de bever is wel een stuk minder zwaar beschermd dan de wolf’, zegt 
Lelieveld. Hij noemt plannen voor wolvenjacht ‘populistisch’.  ‘Ik ben blij met de aandacht voor 
het probleem, want de problemen moeten niet op boeren worden afgeschoven. Maar laat de 
overheid eerst schapenhouders ondersteunen met preventieve maatregelen. Er zijn prima 
andere maatregelen te bedenken. Ook bij de bever is afschot een uiterst middel.’  

Tweede Kamerleden Arne Weverling en Helma Lodders stellen schriftelijke vragen aan Carola 
Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De VVD vindt het 
‘onwenselijk’ dat boeren moeten vrezen voor het welzijn van hun dieren door de terugkeer van 
de wolf in Nederland. De partij roept het ministerie op snel in gesprek te gaan met provincies, 
boeren en belangenorganisaties. De afgelopen maanden werden vooral in Noord-Nederland 
tientallen schapen doodgebeten door de wolf. Tijdens het spoeddebat over de wolf dat Dagblad 

van het Noorden medio april belegde bleek dat veel schapenboeren de wolf liever kwijt dan rijk 
zijn. Het zit de veehouders dwars dat de overheid aan de ene kant de wolf verwelkomt, maar 
niet instaat voor de bescherming van het vee. Alleen wanneer vastgesteld is dat een dier is 
aangevallen door een wolf kan de boer op een schadevergoeding rekenen. Indirecte schade, 
zoals verwerping van lammeren, wordt niet vergoed.  

Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO) is van mening dat Nederland te klein is om 
roedels wolven te herbergen. ‘Maar er moet eerst duidelijk worden wat de rol van Nederland 
is in het in stand houden van de populatie in Europees verband voor je verder kunt handelen’, 
stelt Ingrid van Huizen, portefeuillehouder Natuur- en Landschapsontwikkeling bij LTO. ‘We 
gaan er nu niet met een geweer achteraan. Als in Nederland een, twee of drie roedels moeten 
leven dan kun je daarvoor een beheerplan opstellen.’ Bron: Roy Schutte. 
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Koning mag blijven jagen op Kroondomein 
Het Loo bij Apeldoorn 

 

De meerderheid van de Tweede Kamer wilde dat het Veluwse Kroondomein Het Loo het hele 
jaar opengesteld zou worden voor publiek. Maar koning Willem-Alexander heeft zijn zin 
gekregen van premier Mark Rutte en mag tussen 14 september en 25 december gewoon met 
zijn jachtgeweer op pad op het grootste landgoed van Nederland.   

Het grootste landgoed in Nederland (ten noordwesten van Apeldoorn), dat bestaat uit De 
Koninklijke Houtvesterij en het Paleispark, het park rondom slot Het Oude Loo. Dat ligt tegen 
Paleis Het Loo aan. Het Kroondomein bestaat uit bossen, heidevelden, landbouwgrond en 
bebouwd oppervlak en tuinen. Koningin Wilhelmina schonk het bos- en heidegebied in 1959 
aan de Nederlandse bevolking en het rijk het onderhoud betaalt. 

Het Kroondomein gaat al jaren van half september tot kerst dicht voor het publiek. Officieel 
om het wild rust te gunnen, maar volgens tegenstanders als de Partij voor de Dieren (PvdD) 
zodat de koning er kan jagen. Oud-raadslid Harry Voss van de Partij voor de Dieren verzet 
zich al sinds de jaren 80 tegen de sluiting gedurende het jachtseizoen. Zijn partij bracht het 
onderwerp begin dit jaar opnieuw in, waarna een politieke meerderheid in de Kamer besloot 
dat het Kroondomein het hele jaar open moet blijven. „We vinden het vreemd dat het Rijk het 
onderhoud betaalt maar dat het park wel een deel van het jaar dicht is, puur voor het plezier 
van de koning”, zegt PvdD-kamerlid Femke Merel van Kooten. 

Dat advies is niet opgevolgd. Dinsdag liet minister Carola Schouten (Natuurbeheer) weten dat 
het kabinet dat niet kan uitvoeren, omdat de koning het beheer (via een rentmeester) voert en 
dat naar eigen inzicht mag doen. Het park gaat in september dicht, zoals ieder jaar. Maar daar 
legt de Partij voor de Dieren zich niet bij neer. Ze beraden zich over acties rond de eerste dagen 
van de sluiting. Van Kooten:  ‘De Kamer voelt zich gepasseerd door het kabinet’. 
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De wasbeer  

 

De wasbeer wordt steeds meer gesignaleerd in Nederland. Vooral in Limburg is het beestje al 
op veel verschillende plekken gespot. Experts maken zich zorgen. De wasbeer kan ziektes 
verspreiden en inheemse soorten bedreigen. 
Volgens 1Limburgzijn er onlangs wasberen gespot in onder meer Roermond, Weert, Schinveld 
en Afferden. De wasberen zijn zeer waarschijnlijk uitgezet of ontsnapt. Het is ook mogelijk dat 
ze uit Wallonië of Duitsland komen, waar de wasbeer vaker in het wild voorkomt. 

Volgens ecoloog Edgar van der Grift van Wageningen Environmental Research komt de 
wasbeer sporadisch in heel Nederland voor, met uitzondering van Zeeland en de 
Waddeneilanden. "In Duitsland heb je dichtbij de grens steeds meer gevestigde populaties, we 
moeten er rekening mee houden dat we dit ook in Nederland gaan zien." 

De opkomst van wasberen is niet zonder gevaar. In de poep van de wasbeer kan namelijk de 
wasbeerrondworm zitten, een parasiet die bij de mens neurologische schade kan veroorzaken. 
De Vereniging Stop Invasieve Exoten maakt zich daarom zorgen over de opkomst van 
de wasbeer in Nederland.  
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‘Naast de wasbeerrondworm heeft de wasbeer ook een negatief effect op de natuur. Hij eet 
inheemse vogeltjes, planten en muizen op,’ zegt Wilfred Reinhold van de vereniging. ‘We 
moeten daarom intensiever gaan jagen op de wasbeer.’ Jagen op de wasbeer is volgens de 
vereniging toegestaan omdat het dier op de Europese lijst van Invasieve Exoten staat. 

Als je een wasbeer ziet, kun je hier volgens ecoloog van der Grift het beste melding van maken 
op de website waarneming.nl. ‘Als het om een dood dier gaat dan kan hij bij ons (Wageningen 
Universiteit) gemeld worden.  Daarnaast moet je hem vooral niet aanraken vanwege de 
parasiet die hij bij zich kan dragen.’ Bron: RTL nieuws. 

 

De das  

Na eeuwen van uitgraven, strikken, klemmen, vergiftigen, martelen, uitroken en doodschieten 
is de das sinds 1942 beschermd verklaard in de jachtwet. Deze bescherming betekende, dat 
de jacht op de das doorlopend gesloten is. 

Aanvankelijk bleef het mogelijk om toch een afschotvergunning te krijgen als er sprake was 
van onder meer landbouwschade. In 1960 bleek dat de dassenjacht sinds 1942 niet was 
afgenomen, maar door vergunning gelegaliseerd, gewoon was doorgegaan. Dit was toen 
eindelijk aanleiding om de jacht definitief te sluiten. 

In de Natuurbeschermingswet van 1967 werd de das wel beschermd, maar zijn leefgebied nog 
niet. In 2001 is de Flora- en faunawet van kracht geworden. In deze Flora en faunawet had 
de das een beschermde status en staat in de bijbehorende bijlage in tabel 3 (behorende bij 
artikel 75), wat betekende, dat de das en ook zijn burcht en directe leefomgeving streng 
beschermd waren. De das stond op een doelsoortenlijst van het Ministerie van EZ. Dat 
betekent, dat de das vanwege zijn relatieve zeldzaamheid met prioriteit aandacht krijgt in het 
natuurbeleid. In het Verdrag van Bern (1982) wordt de das genoemd als soort van bijlage 3 
(Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, appendex III). 
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Dat betekent dat de das wordt aangemerkt als beschermde diersoort. 
Sinds 2017 is de bescherming van de das geregeld in de Wet natuurbescherming. 

Zoogdierbescherming in Nederland is betrekkelijk nieuw. De eerste wetten, die iets regelden 
rond inheemse zoogdieren waren de jachtwetten. De allereerste jachtwet van 1824 probeerde 
de wildstand, die behoorlijk te lijden had gehad, weer op peil te brengen. Erg effectief was deze 
wet niet; in 1826 stierf de bever uit in en in 1869 sneuvelde de laatste wolf. De bescherming 
gold dan ook niet voor het zogeheten 'roofwild', als concurrent van de jager. De jacht op deze 
roofdieren werd zelfs met premies gestimuleerd. Langzamerhand groeide het inzicht, dat 
sommige dieren ook 'nuttig' kunnen zijn en dat sommige soorten dus beschermd zouden moet 
worden, net als hun leefgebieden.  

In de Nuttige Dierenwet uit 1880 werden zoogdieren voor het eerst echt beschermd. Het ging 
echter alleen om dieren, die nuttig werden geacht voor de landbouw. Dat gold niet voor de 
das. De oproep van sommige biologen om ook zeldzame en 'merkwaardige' dieren te 
beschermen kwam te vroeg. 

 
De das werd tot dan toe enkel genoemd in de jachtwet en gold als 'schadelijk wild'. 
In 1942 werd de das samen met de boommarter en de otter gepromoveerd tot 'pelswild', 
waarmee de jacht op deze dieren gesloten werd. Toch verleende de overheid tot 1960 
regelmatig vergunningen voor het afschieten van dassen, onder meer als er sprake was van 
landbouwschade. In 1960 bleek dat de jacht op de das, door die vergunningen gelegaliseerd, 
gewoon was doorgegaan. Burchttellingen in 1958 en 1959 wezen uit, dat het zeer slecht 
gesteld was met de dassenpopulatie in Nederland. Vanaf 1960 werd de jacht op de das 
definitief gesloten.  

De jachtwet van 1954 bood de overheid de mogelijkheid landbouwschade te vergoeden. 
Bovendien konden landbouwers een vergoeding krijgen voor het gedogen van burchten op 
hun land. Landbouwschade door dassen werd vanaf de jaren zestig opgelost, door dassen weg 
te vangen en ze te verplaatsen naar gebieden waar ze verdwenen waren.  
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Alle wetgeving rond inheemse dieren beschermde tot ver in de twintigste eeuw uiteindelijk 
alleen mensenbelangen. Pas in het Besluit Beschermde Inheemse Zoogdieren van 1973 
(onderdeel van de Natuurbeschermingswet van 1967) werden inheemse dieren echt 
beschermd, onafhankelijk van het nut van zo'n dier voor mensen. Oorspronkelijk gold deze 
bescherming nog niet voor de das, die werd pas in 1994 samen met de Noorse woelmuis aan 
het rijtje toegevoegd. In de Natuurbeschermingswet was het doden, maar ook het verstoren 
van beschermde dieren strafbaar. In de Natuurbeschermingswet konden ook belangrijke 
gebieden worden aangewezen als natuurreservaat. Naar aanleiding van tegenvallende 
burchtinventarisaties in 1958 en 1959 stichtte Staatsbosbeheer in 1959 een dassenreservaat, 
de 'Groeningse en Vortumse Bergjes' in het Maasheggengebied.  

In de jaren tachtig van de vorige eeuw ontwikkelde de Europese Unie richtlijnen voor de 
bescherming van diersoorten en leefgebieden. Dit resulteerde in 1992 in de ´Habitatrichtlijn´, 
waarin de bescherming van natuurlijke en half-natuurlijke habitats (leefgebieden) centraal 
staat. Gebieden, die in die richtlijnen een extra bescherming genieten, moeten uitgroeien tot 
een Europees netwerk van natuurgebieden, 'Natura 2000'. Dit Europees netwerk lijkt op de 
Nederlandse Ecologische Hoofdstructuur, maar de Natura 2000 gebieden zijn veel strenger 
beschermd. 

De Europese natuurwetgeving is in Nederland qua soortbescherming uitgewerkt in de Flora- 
en Faunawet. Ook de zogenaamde intrinsieke waarde van dieren, dus de eigenwaarde, los van 
nut of eventuele schadelijkheid voor de mens, vormde de basis voor die pas in 2003 ingevoerde 
Flora en faunawet. In de wet is bepaald dat beschermde dieren niet gedood, gevangen of 
verontrust mogen worden. Ook is het niet toegestaan om hun directe leefomgeving, zoals 
burchten, te beschadigen, te vernielen of te verstoren. De wet gaat uit van het "nee, tenzij "-
beginsel. Beschermen staat voorop, ingrijpen is een uitzondering. 

Dat onder welke voorwaarden van de verbodsbepaling mag worden afgeweken. In een aan dat 
artikel gekoppelde Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) is sprake van drie maten van 
bescherming en ontheffingsmogelijkheden, weergegeven in drie tabellen. 
De das geniet daarin de hoogst mogelijke bescherming (tabel 3). 

Er worden alleen ontheffingen verleend voor het verstoren van dassen, wanneer er 'geen 
afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van de soort', er 'geen andere 
bevredigende oplossing bestaat' of met het oog op 'andere, bij AMvB aan te wijzen belangen'. 

Met ingang van 2017 is de Flora-en faunawet vervangen door de Wet natuurbescherming.  
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Wanneer na eeuwen van vervolging de lucht eindelijk lijkt op te klaren boven de das, dient 
zich een nieuw bedreiging aan; door de aanleg van wegen en drastische uitbreiding van dorpen 
en steden komt de das en zijn leefgebied steeds meer in de verdrukking.  

Waar twintig jaar geleden nog een fraaie dassenburcht lag, omringd door een weidelandschap 
met heggen en houtwallen, staan nu rijtjes eengezinswoningen. Een straatnaambordje is het 
enige wat herinnert aan de oorspronkelijke bewoners. Met name na 1960 hebben de 
bevolkingsgroei en toenemende welvaart een enorme aanslag gepleegd op het voormalig 
dassenleefgebied. Niet alleen woningen, maar ook golfbanen, bungalowparken, sportvelden en 
bedrijventerreinen schoten als paddestoelen uit de grond. Bij al deze ontwikkelingen is 
nauwelijks rekening gehouden met de belangen van de das en andere inheemse dieren. Die 
moeten zich nu via 'ecologische verbindingszones' van het ene dassenleefgebied naar het 
andere begeven. Ook wegenaanleg gaat gepaard met verlies van veel burchten en 
foerageergebieden. 

Tegenwoordig sneuvelen er in Nederland jaarlijks ongeveer 1000 dassen in het verkeer. Dat 
ligt deels aan het abominabel verkeersgedrag van de das zelf, maar vooral aan het dichte 
wegennet in Nederland. Vrijwel overal moeten dassen regelmatig wegen oversteken om vanuit 
hun burcht hun foerageergebieden te kunnen bereiken. Niet alleen op drukke verkeerswegen 
vallen slachtoffers, ook op stille zandweggetjes worden dassen doodgereden. 
Afgezien van de slachtoffers die er door vallen, is ook de aanwezigheid van wegen in hun 
leefgebied voor dassen nadelig; wegen gaan ten koste van dassenleefgebied, wegen verstoren 
de dassen en wegen vormen vaak een barrière voor de dieren. Door wegen kunnen ze soms 
hun voedselgebieden niet meer of moeilijk bereiken of raken populaties van elkaar geïsoleerd. 

De dassenpopulatie heeft veel te lijden door al die verkeersslachtoffers; niet alleen oude of 
zieke, maar ook kerngezonde dieren worden gedood. De dassenpopulatie heeft hierdoor een 
onnatuurlijke opbouw en is voortdurend instabiel. Dassen komen regelmatig plotseling zonder 
partner te zitten; sommige dassen maken dat zelfs meerdere malen in hun leven mee. 
Langdurige relaties, stabiele familieverbanden en permanente huisvesting zijn dan 
onmogelijk. In Nederland heeft een das relatief weinig kans te midden van familie en 
nakomelingen van een rustige oude dag te kunnen genieten. 

Kanalen met steile oevers vormen lange, onneembare hindernissen voor dassen. Wanneer ze 
er in springen, komen ze er niet meer uit. Wanneer er uittreedplaatsen worden aangelegd, is 
dat vaak niet aan de das besteed. Dassen zwemmen meestal niet langs de oever, maar op en 
neer van oever naar oever totdat ze van uitputting verdrinken. Ook spoorlijnen leveren 
jaarlijks slachtoffers op, hoewel het aantal slachtoffers relatief klein is. 

De winning van zand, klei, grind en mergel, nodig voor wegen- en huizenbouw, gaat helaas 
gepaard met enorme schade voor het landschap. Met name de grootschalige ontgrondingen, 
zoals die in Noord-Brabant en Midden-Limburg zijn ten koste gegaan van tientallen 
dassenburchten en honderden hectaren foerageergebied. Pas na veel fel gevoerde rechtszaken 
van de Vereniging Das en Boom kwamen er in de jaren tachtig en negentig eindelijk 
compenserende maatregelen opgang, niet zelden door de Raad van State zelf afgedwongen. 
Gelukkig zijn er ook ontgronders die geen Raad van State nodig hebben om rekening te 
houden met natuur en landschap. Zo worden in Noord-Limburg heggen, houtwallen en ook 
boomgaarden en akkertjes aangelegd om de dassen hun verlies aan voedselgronden ‘terug te 
betalen’.  

Dassen hebben geleerd in overwegend agrarische landschappen hun voedsel te vergaren. 
In zo'n agrarisch cultuurlandschap gedijt de das uitstekend. Zo leven er even buiten Nijmegen 
op driehonderd hectare cultuurlandschap meer dassen (ca. 30) dan in de bijna vijfduizend 
hectare oerwoud in Bialowitza (ca.10) in Polen. Vroeger verbouwden boeren op elk perceel iets 
anders, tegenwoordig is het vaak overal het zelfde. Rampzalig voor de biodiversiteit, net als de 
ruilverkavelingen, waarin tienduizenden kilometers waardevolle heggen en houtwallen 
verdwenen, riviertje en beken werden rechtgetrokken en allerlei niet- functionele kleine bosjes 
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(overhoekjes) verdwenen. Daarmee verdween ook een enorme hoeveelheid aan knaagdieren, 
insecten, amfibieën, zaden, bessen en noten. Terwijl dassen vroeger op korte afstand van hun 
burcht een graantje mee konden pikken van een zeer divers voedselaanbod, vindt de das nu 
uitgestrekte landerijen met nauwelijks variatie. Aronskelk en daslook, een lekkernij voor de 
das, is vrijwel overal verdwenen. Om voedsel te bereiken steken ze nu kale akkers en 
weilanden hard rennend over en leggen hun latrines aan tegen de voet van een 
prikkeldraadpaaltje, het laatste object dat nog boven het gras uitsteekt. 
De hedendaagse das moet dus meer moeite doen voor een kwalitatief minder maal. Het 
eenzijdig voedselaanbod komt de gezondheid van de dieren natuurlijk niet ten goede. 
Hoewel de dassenstand zich getalsmatig dus behoorlijk heeft hersteld, zijn de 
leefomstandigheden voor dassen in Nederland alles behalve ideaal. Bron: das en boom.nl. 

De das werd op een bijna identieke manier als de vos bejaagd, al koos men naast de 
bassethonden ook voor de kleine, wendbare teckel of dashond. De vijandigheid ten opzichte 
van de das kwam vooral voort uit de grote ravage die het dier met zijn burchten in de akkers 
kon aanrichtten. Wat zijn voedsel betreft zijn er gelijkenissen met de vos: ‘Doen groote schade, 
niet alleen onder lopend wildt, maer oock onder het vliegende, als gevogelte.’ Bijkomend 
beschouwde men de das eeuwenlang als een handlanger van de duivel. In tijden waar 
roofdieren als rechtstreekse concurrenten werden bekeken, was de dassenjacht, net zoals de 
wolven- en vossenjacht, daarom de plicht van elke zichzelf respecterende burger. Toch was 
het zeker geen gemakkelijke prooi: ‘Quand on les chasse ils se defendent fort, et ont leur 
morsure venimeuse comme Renards, encores se defendent ils plus forts que la Renard.’ Men 
waarschuwde voor de verwondingen die de das aan de honden en jagers kon 
aanrichten. Daarbij komt dat een dassenburcht door de vele gangen veel groter is dan een 
vossenhol. Een jachthond kan op hierdoor zijn oriëntatie kwijtraken en de snelle das uit het 
oog verliezen. Daarom had men bij deze jacht minimum twaalf honden nodig, zodat er steeds 
verschillende in reserve konden worden gehouden. Aanvullend waren er ook meer jagers nodig 
om de furieuze dassen buiten hun burcht op te wachten. Voor het vlees werd dit roofdier niet 
bejaagd; nergens spreekt men er lovend over. Zoals eerder vermeld verschilt de dassenjacht 
nauwelijks van de ondergrondse vossenjacht. Ook hier gebruikte men voornamelijk 
bassethonden, al waren het dan wel deze met de rechte poten en lange vacht. Wel moet worden 
opgemerkt dat de das minder geschikt was voor de lopende jacht dan de vos. De das kwam 
hiervoor uithouding tekort, waardoor de lopende jacht van te korte aard was om voor het 
nodige spektakel te zorgen. In tegenstelling tot de vos werd de das daarom minder door edelen 
bejaagd. Zo is het opvallend dat Henri de Ferrieres met geen woord over de dassenjacht rept 
terwijl Frankrijk steeds één van de bolwerken van de Europese das is geweest. Verspreid 
waren er ook de eerder beschreven jachtmethodes waarmee men met vallen of netten de 
dassen ving. Liger wijst er wel op de jacht met netten niet zo effectief is door de scherpe tanden 
van de das waarmee hij zichzelf kan bevrijden. 

Over de verspreiding van de das in de Spaanse Nederlanden is men niet goed ingelicht. Bij 
één van de weinige vermelde klopjachten in 1598 en 1607 in het Bouveloobos en het Oud 
Moregembos werden respectievelijk zes en acht dassen gedood. Het lijkt er sterk op dat door 
de hoge jachtdruk de das vanaf de zeventiende eeuw in het noord-westen van de Spaanse 
Nederlanden al zeldzaam was. Het feit dat de burchten in de regel permanent bezet worden, 
maakt dat dassen goed te lokaliseren zijn. Dit maakt hen uiterst kwetsbaar voor vervolging. 
Hierdoor werd de das in de negentiende eeuw naar de Ardennen en het uiterste zuiden van 
Limburg verdrongen. Recent is er weer een herkolonisatie van het westen opgetreden. 
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De otter 

 

Van oudsher werd de otter, in het Frans spottend ‘le rat d’eau’ genoemd vanwege zijn voorkeur 
voor vis, door de mens vervolgd. In de Nieuwe Tijd moet de otter in grote delen van Europa 
nog vrij algemeen geweest zijn al konden verschillende populaties zich door de verhoogde 
jachtdruk niet meer handhaven. Zowel de adel, die in hun vijvers allerlei soorten vissen 
hielden, als het gewone volk, dat van de visserij afhankelijk was, zagen de otter liever 
verdwijnen. Grote klopjachten werden daarom ook tegen deze roofdieren georganiseerd. 
Hoewel een otter nauwelijks 250 gram vis per dag in zijn uitgesterkt territorium vangt, zou 
het volgens de jachttractaten zeker in staat zijn om hele visvijvers leeg te roven. Ondermeer 
Jacques Du Fouilloux schreef hierover: ‘une paire de Loutre sans plus, destruiront bien de 
poissons un grand vivier et estang’. Nu weet men dat het dieet van de otter veel diverser is: 
naast vis worden ook amfibieën, kleine watervogels, bruine ratten, muskusratten en muizen 
gevangen. Toch blijft men tot op vandaag volharden dat een otter schadelijk is voor de visserij 
en daarom moet uitgeroeid worden. Hoewel ze door de vissers gehaat werden, gebeurde het 
geregeld dat men jonge otters ving waarna deze werden opgeleid om vissen te vangen. Dit is 
niet de enige reden waarom de otter al vanaf de Middeleeuwen zo fervent werd bejaagd, ook 
het otterleer werd alom geroemd.  

 

Favoriet is ook hier de lopende jacht waarbij men met honden tussen maart en september de 
otters langs de oever opspoort. In Groot-Brittanië zou de otterjacht de oudst georganiseerde 
jacht met honden geweest zijn. Al onder Hendrik II werd er in 1175 aan het hof een koninklijke 
otterjager aangeduid. Tot aan het begin van de 20ste eeuw was de otterjacht, nog meer dan de 
vossenjacht, een echte sport voor koningen. Tijdens deze jacht zocht men eerst naar poot- en 
staartafdrukken of latrines. Hierna konden de speciaal getrainde spaniëls of bloedhonden de 
gevonden otter in het water achtervolgen. De auteur van het Jacht-Bedryff vermeldt eveneens 
het bestaan van zogenaamde otterhonden, die in het water een beter reukvermogen dan de 
meeste andere hondenrassen hadden. Vervolgens kan men de otter uit het water jagen en 
hem naar de netten op de oever toe drijven. Op deze plaats stonden de jagers de otters met 
spiezen of drietanden op te wachten. Het jachtgezelschap kon ook van op de oever de honden 
volgen en wachten tot ze de snelle otter in het nauw hadden gedreven, waarna ze met de 
drietanden de otters konden doden. Deze wapens werden speciaal voor de otterjacht 
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ontwikkelt en komen op verschillende afbeeldingen uit de Livre de chasse van Gaston 
Phoebus voor en op enkele gravures van Stradanus. 

 
1582, otterjacht, Stradanus 

 

Tijdens deze jacht is er een goede communicatie nodig tussen de honden en jagers. Om te 
vermijden dat de otter plots onder water zou kunnen ontsnappen was het noodzakelijk dat de 
jager de reactie van de honden steeds in het oog hield. Op die manier kon hij inschatten waar 
de otter zich steeds bevond. Bijkomend werden er steeds stroom op- en afwaarts netten in de 
rivier gespannen waardoor de otter niet kon ontsnappen. Eénmaal het dier gelokaliseerd was 
moest men steeds behoed zijn voor de scherpe tanden en klauwen. Zo schreef Tuberville 
hierover: ‘They byte sore and venomously, and defende themselues stoutly’. Toch 
waardeerden de honden het ottervlees: ‘Quand ils ont mangé une fois la chair de la loutre, ils 
aiment beaucoup à la chasser.’ Alles samen gebruikte men voor deze jacht in smalle 
beekvalleien ongeveer tien koppels jachthonden, voor bredere rivieren kon dit oplopen tot wel 
vijftien koppels. 

Stropers gebruikten liever allerlei soorten klemmen en strikken. Geregeld, zeker in gebieden 
waar de otter algemeen voorkwam, belandde het dier na de jacht op tafel. Zo lezen we in 
het Jacht-Bedryff: ‘Zijn redelyck goet om te eeten, eenighsins van smaeck als een haes. De 
steert is vet als een palingh ende de selve van smaeck gelijck’. 
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Jagen mag niet  

 

Dat wild voor het geschoten wordt een verrukkelijk vrij leventje zou hebben gehad 'is een van 
de grootste fabels die altijd weer door wildschieters wordt verkondigd'. Charlotte Mutsaers 
neemt stelling tegen de weidelijkheid, de werkwijze van jagers in bos en veld. Bij het kerstdiner 
zeiden haar ouders geruststellend: “Een kogeltje is nog kleiner dan de vulling van een kies! 
Hoe zou dát een dier nou pijn kunnen doen?” 

 
Jacht, wat is dat nou precies? Sport, spel, werk, cultuur, liefhebberij, folklore, amusement, 
ambacht, sektarische onzin of seks? En de jager, wat is dat voor iemand? Een zielige klootzak 
met een groen hoedje op of, om met Toergenjev te spreken, 'een uitmuntend mens'? 

Rond Kerstmis komen dit soort vragen altijd weer vanzelf bij me op en ik wou er nu wel eens 
een paar beantwoord zien. Daartoe heb ik me in het gezichtsveld van de jager verdiept. Aan 
hemzelf kun je zulke vragen tenslotte niet stellen. Het is een aartsbedrieger en een leugenaar. 
Bovendien is hij er tot diep in zijn pre-historische ziel van overtuigd dat vrouwen zich niet met 
zijn wereld dienen in te laten, afkomstig als zij zijn uit de wereld van de prooi. 

Inderdaad zijn de wereld van de jager en de wereld van de prooi strikt gescheiden. Dat 
verhindert echter niet dat ze even strikt met elkaar verbonden zijn. De jager zegt: ‘Er zouden 
geen jagers bestaan als ze niet door de prooi werden uitgedaagd.’ De prooi zegt: ‘Ik zou niet 
als prooi worden beschouwd als er geen jagers waren.’ Afgezien van de kip-en-het-ei-
problematiek hebben ze allebei gelijk. Maar de jager geniet en de prooi is de klos! Dus kies ik 
tegen de jager. Als een verkrachter een meisje nazit en vermoordt, zeggen we toch ook niet: 
‘Zijn instinct heeft het gedaan?’   

Hoe kwam de jacht voor het eerst in mijn leven? Niet met geweergeknal en klaroengeschal, 
want ik ben opgegroeid in de stad. Nee, de jacht kwam leuk en lekker in mijn leven. Dat wil 
zeggen: via liedjes en via mijn bord. Goedbeschouwd hadden veel van die liedjes een treurige 
inhoud - denk bijvoorbeeld aan 'In een groen, groen Knollenland' - maar doordat ze zo 
opgewekt en monter klonken, drong dat niet ten volle tot me door. Of ik stond er niet zo lang 
bij stil, dat kun je ook zeggen. Waarschijnlijk ben ik na mijn eerste bezorgde vragen meteen 
gerustgesteld. Kinderen laten zich graag geruststellen en ouders stellen graag gerust. Heel 
makkelijk. Het bespaart de kinderen veel gepieker en de ouders vele lasten, waaronder die 
van een vegetarisch kind. Dat was ik dan ook niet. 

Ik ben altijd een vleeskind geweest. Met van die puntige hoektanden. En het lekkerste van 
alle vlezen vond ik wild. Nog steeds loopt het water me uit de mond als ik wildbraad ruik. 
Blijkbaar hebben kennis en medelijden op smaak en reuk geen vat. Maar ik beheers me. 

Als kind beheerste ik me niet. Aanvankelijk was dat niet zo vreemd omdat ik nog niet besefte 
dat vlees van dode dieren kwam. Voor ik daar achter was had ik behalve van koeien, varkens, 
schapen en kippen al van ettelijke hazen, reeën, fazanten, talingen, smienten, snippen en 
wildzwijnen geproefd, want mijn eerste kerstdiner kreeg ik al voorgezet op één jaar en bij ons 
ging haast geen verjaardag zonder wild voorbij. Wat wel vreemd is, is dat ik er toen ik eenmaal 
beter wist niet dadelijk mee ben gestopt. Had ik de smaak dan zo hevig te pakken? Of zijn er 
andere oorzaken in het spel geweest? Ik kan er twee bedenken. 

Om te beginnen de reeds genoemde en op niets gebaseerde geruststellerij. Uiteraard trof ik 
tot mijn schrik wel eens een hagelkorrel in een stuk eendenborst of hazenbout aan - Tik! Tik! 
ik hoor de 'kogeltjes' nog duidelijk op de rand van het bord vallen - maar dan zeiden mijn 
ouders: “Een kogeltje nog kleiner dan de vulling van een kies! Hoe zou dát een dier nou pijn 
kunnen doen? Spaar ze maar op. Wie er straks het meeste heeft mag de kaarsjes uitblazen.” 
Van dat soort uitspraken. Verder heeft ongetwijfeld meegespeeld dat ik van al die 
doodgeschoten diersoorten nog nooit een exemplaar in levenden lijve had gezien, laat staan 
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van dichtbij, zodat het me moeite kostte om me met ze te identificeren. Waar geen identificatie 
is, ontstaat niet gauw medelijden (wéér een reden om vee buiten en niet in biostallen te 
houden). 

Wat de figuur van de jager betreft, die kende ik uit sprookjes als 'Roodkapje'. Niettemin bleef 
hij tamelijk abstract. Daar kwam bij, ik geloofde nog in de rechtsstaat en een jager werd nooit 
gestraft. Hoe kon het dan erg zijn wat hij deed? 

De ommekeer voltrok zich nadat ik een groot wild zwijn had ontmoet. Jagers zouden het een 
keiler noemen. Het behoorde tot de menagerie van een circus dat in onze stad was 
neergestreken. Het trad niet op maar stond de godganse dag aan een paaltje vastgebonden 
om tegelijk met de stallen bezichtigd te worden. Troosteloos schuifelde het achter de 
paardenstallen heen en weer aan zijn touw en verveelde zich stierlijk. Des te 
verbazingwekkender was zijn aanbiddelijke kop. Ik ben onmiddellijk door de knieën gegaan 
om zijn stugge borstels te kussen. En ik zweer dat hij toen gelachen heeft (honden kunnen 
dat ook). Daarna ben ik elke dag direct uit school naar het circusterrein gerend om een tijdje 
bij hem te kunnen zijn. Mijn hele spaarpot ging er zowat aan op, want het kostte per keer een 
kwartje. Ondertussen nam het jagersbeeld in mijn hoofd steeds realistischere proporties aan: 
hoe kón hij zoiets doen! Van toen af heb ik geen snipper wild zwijn meer gegeten en de jagers 
veracht. 

Zo kwam de jacht dus in mijn leven. Ik zou er nog wel even over door kunnen gaan - de 
roodvos om de nek van mijn moeder, het jachtstilleven met de hangende haas boven mijn 
opa's eettafel, het huis vol hertengeweien van professor Nuboer, de jaarlijkse haas per post 
van onze rentmeester, de behaarde briefopener met het hoefje, het sfeervolle Jagers-in-de-
sneeuw- tafereel van Pieter Brueghel dat de verjaardagskalender op onze w.c. sierde en noem 
maar op - maar hoe de jacht in mijn leven kwam is eigenlijk het punt niet. Punt is: hoe krijg 
ik haar (ja, de dubbelzinnige jacht is vrouwelijk evenals haar Griekse schutspatroon) er weer 
uit. Dat kan alleen maar door te zorgen dat ze verdwijnt. Maar ik ben geen goochelaar. En 
voor Baader-Meinhoff-praktijken ben ik te laf. Het enige wat ik doen kan is een blik 
verschaffen door het vizier, in de hoop dat daardoor wat schellen van de ogen vallen. 

Omdat de jachtcultuur er veel massaler en openlijker aanwezig is dan bij ons en omdat we er 
een huis hebben dat nagenoeg aan de bossen grenst, ben ik daarvoor naar Frankrijk gegaan. 
Al gauw vlogen de kogels ons om de oren. 

Het was een prachtige septemberzondag met stralend weer. Argeloos waren we er al vroeg op 
uit getrokken om op wat in het Frans zo misleidend heet chasse aux champignons te gaan. 
We waren nog maar een half uur op pad in het dennenbos of plots hoorden we uitzinnig 
geblaas op jachthorens. 't Was gewoon niet leuk meer. Nog geen seconde later kwam er dwars 
door de bosschages een radeloos hert aangedaverd met een halve bramenstruik in zijn gewei. 
Een prachtig gezicht maar vooral spookachtig. Sint Hubertus zou ervan verschoten zijn. In 
zijn doodsangst keek het totaal niet waar het liep. Vlak voor onze ogen knalde het tegen een 
dennenboom - er vielen wel honderd dennenappels af - ging over de kop en tuimelde in een 
ravijn: dood. Op hetzelfde moment waren we aan alle kanten omringd door honden en jagers 
en kregen de volle laag. Waarom we de rust in het bos hadden verstoord, een bos waar wij 
niks te zoeken hadden. Of we wel beseften dat wij het hert, dat normaal aan het vluchten was, 
aan het schrikken hadden gemaakt. Dat het pas aan het eind van de dag had moeten 
sneuvelen. Dat de hele jachtpartij nu door onze schuld bedorven was, etcetera, etcetera. Geen 
woord van deernis met het hert. O, dat het toch niet wat beter uitgekeken had! Terwijl we met 
neergeslagen ogen aan de rand van het ravijn stonden, zagen we hoe een der jagers, die 
inmiddels was afgedaald, zich stond af te rukken naast het nog dampende lijf. Ik moest 
denken aan de mensen die weldra de hertenrumpsteak zouden krijgen voorgezet: 'Lekker!' Als 
bange wezels slopen we weg. 

Op de terugweg zagen we overal in de velden groene mannen en jongens hun geweer op vogels 
richten. Mus, kraai, vink of specht, ze moesten er allemaal aan geloven. Angstige patrijzen 
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renden keihard voor ons uit. Ze durfden niet op te vliegen. Kennelijk wisten ze al dat ze alleen 
in de lucht gevaar hadden te duchten (een der hypocriete jachtvoorschriften). 

De volgende dag zong er niet één vogel meer. Dat klinkt misschien niet dramatisch. Maar stel 
dat je aan zee woont en van de ene op de andere dag hoor je geen meeuwen meer. Dat bedoel 
ik. 

In de supermarkten was het jachtseizoen ondertussen ook uitgebroken, en hoe! Hoewel je in 
deze streek minstens vijftig kilometer rijden moet voor een horlogebandje, hoewel er niet één 
korte rok te koop is, niet één leuk truitje, niet één vlotte broek, kon heer jager hier voor 
duizend procent aan zijn weidelijke trekken komen. Nooit van mijn leven had ik zoveel hoog 
opgetaste schappen met patronen en kogels gezien. Voorts groene jassen, groene jacks, groene 
bodywarmers met acht zakken, groene sokken, groene laarzen, groene hoeden, groene petten, 
groene mutsen, groene overhemden, groene truien al of niet met een wildborduursel, messen, 
dolken, geweren, patroonholsters, geweerzakken, weitassen, draagriemen met trossen 
musketons om het wild aan te hangen, verrekijkers in camouflagekleuren, thermosflessen in 
camouflagekleuren, lokvogels, lokfluitjes voor zowat alle vogelsoorten, hondenbelletjes, vallen, 
klemmen, vangkooien, broekriemen met zwemmende eenden, broekriemen met vliegende 
duiven, bretels met vossenkoppen, bretels met hazen, bretels met honden met een vogel in 
hun bek, gespen met koperen hertengeweien, schouderbeschermers en ook nog 
wapenvormige, eikenhouten plankjes in alle maten en soorten om de trofeeën op te bevestigen. 
Het allerkleinste daarvan trof me het meest: een blason porte-dents sanglier, bestemd voor 
wildezwijnentanden. 

En wat krijgt de jager blijkens de catalogus van een postorderbedrijf het liefst met Kerstmis 
cadeau? Een schemerlamp met een wild zwijn gedecoreerd, een T-shirt met een wild zwijn 
gedecoreerd, een heel eetservies met wilde zwijnen gedecoreerd of een wild zwijn-horloge. En 
wat geeft hij met kerst aan zijn vrouw? Een zijden sjaal bedrukt met vliegende fazanten, een 
broche van een vliegende eend met diamantjes op de plaatsen waar meestal de kogeltjes zitten, 
of een corsage van kleurige vogelveertjes. En wat vindt hij de fijnste vakantie? Op berenjacht 
in Roemenië. 

Ach, zal men misschien zeggen, als die mensen daar nou gelukkig mee zijn. Mij best, maar 
hoe is het met het geluk van al die dieren gesteld? Dat is namelijk een van de grootste fabels 
die altijd weer door wildschieters en wildeters wordt verkondigd, dat wild voordat het 
geschoten wordt een verrukkelijk vrij leventje zou hebben gehad. Welnu, om nog even bij het 
wild zwijn te blijven: van een leventje is nauwelijks sprake, van een verrukkelijk leventje nog 
minder en van een vrij leventje al helemaal niet. En voor de meeste andere wilde dieren geldt 
hetzelfde. 

Geen enkel zwijn in de Franse bossen is ouder dan twee jaar. Ze krijgen domweg de tijd niet 
om het te worden. Evenals herten en vossen worden wilde zwijnen bejaagd via de drijfjacht. 
Wie, wellicht dankzij de publiciteit rond de Engelse vossenjacht, weet wat dat aan wreeds 
inhoudt, zal snappen dat elk zwijn dat toevallig niet in zijn eerste levensjaar werd gedood (wél 
vaak verwond) alleen nog maar met zeer veel angst en onder zware stress zal kunnen verder 
leven. Er zijn dan ook gevallen van gemerkte zwijnen bekend die honderden kilometers hebben 
afgelegd om aan een volgende jachtperiode te ontkomen. Ook durft geen zwijn zich meer 
overdag te vertonen, zodat het tot een leven in de nacht veroordeeld is. En dan te bedenken 
dat de jacht op zwartwild (zwart om het antipathiek te maken) het aller-populairst is en hand 
over hand toeneemt. Zelfs gepaard gaat met nep-socialisme! 

‘De jacht’, zei een jager die me al herhaaldelijk voor écologiste had uitgescholden, ‘is nu net 
een van de eerste sporten die werd gedemocratiseerd.’ Wetend dat sport en democratie de 
allerheiligste koeien zijn keek hij me daarbij aan of hij me voorgoed de mond had gesnoerd. 

De pest, is dat al die democratische misdrijven tegen de dierlijkheid diep in de bossen worden 
begaan en niet in het openbaar zoals bij een stierengevecht. Doch wie zich in 
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jagerstijdschriften verdiept of de instructie-video's bekijkt, weet al gauw meer dan genoeg en 
hoeft echt zijn leven niet in het bos te riskeren. 

Het oudste en bekendste Franse jachttijdschrift heet Le Chasseur Française. Je kunt het 
overal krijgen, bij elke kiosk, krantenwinkel of supermarkt (dit in tegenstelling tot het zuster- 
of liever broedertijdschrift De Nederlandse Jager waar op normale wijze niet aan te komen 
valt). Ik heb er verscheidene nummers van uitgespeld. Je wordt er niet vrolijker van. Al die 
messen en geweren, al die zogenaamde natuurliefde, al die kleurenfoto's van gedode of te 
doden dieren! En al dat fraais dan in een context van snelle auto's, lekkere recepten, goeie 
wijnen, middeltjes tegen impotentie, seksadvertenties en Hemmingway-romantiek. 

De jager komt eruit naar voren als iemand die slechts één wet kent: de wet van de sterkste. 
Bijgevolg heeft hij een heilig ontzag voor predatoren. Waarschijnlijk beschouwt hij zichzelf als 
superpredator. Het frappantst vond ik nog dat ze zelfs onder mekaar steeds weer dezelfde 
leugens verkopen, terwijl die toch zo makkelijk te weerleggen zijn. Ik voorzie er een paar van 
commentaar: 

- Het wild is schadelijk voor de akkers. 

Zet het dan niet uit! Overal in Frankrijk bevinden zich fazanten-, wilde zwijnen-, herten- en 
zelfs hazenkwekerijen voor de 'replantation' (alsof het bomen zijn). Verwoest ook niet zoveel 
bos, met natuurlijk voedsel erin, ten behoeve van de agro-industrie. 

- Wilde zwijnen zijn voor mensen levensgevaarlijk. 

Jaag ze dan niet op! Voor normale boswandelaars gaan ze op de vlucht. 

- Er is te veel wild. 

Voed het dan niet stiekem bij! En nogmaals: zet het niet uit. Bovendien, als er van één soort 
te veel is dan is het wel van de mens. Dun dus eerst eens uit in eigen gelederen. Dient er dan 
desondanks toch nog wild te worden afgeschoten, laat dat dan over aan beroepskrachten die 
meteen kunnen aanleggen en niet eerst een erectie behoeven op te bouwen. 

- Wild brengt ziektes over. 

Blijf er dan vanaf en breng zelf geen ziektes over. 

- Wij schieten alleen onbeschermde diersoorten. 

Dat zegt de zoon van onze koningin ook. Híj schiet het onbeschermde dier en zíj draagt 
daarvan de onbeschermde bontjas. Maar wie heeft die categorieën beschermd en 
onbeschermd eigenlijk uitgevonden? 

Zijn dan alle hunters hufters? Zijn ze dan stuk voor stuk afhankelijk van de androgenen in 
hun bloed? Bevindt zich onder hen niet een 'uitmuntend mens'? Toch wel. Eén! 

Ik heb een vriendin die in een der Belgische Oostkantons woont. Ook daar wordt geweldig veel 
gejaagd. Zij deed mij het volgende verhaal, dat ze van een jager had gehoord: 

Hij had de hele dag gejaagd en niets geschoten. De avond valt. Moe en teleurgesteld keert hij 
op huis aan. Dan ziet hij plotseling een jong haasje in een wei. Het speelt en buitelt. Ach, 
denkt hij, waarom niet? Het haasje zet het al op een rennen. Hij legt aan: dood. Zijn hond 
brengt het warme slachtoffertje naar hem toe. Hij pakt het in zijn handen, bekijkt het lenige 
lijf, de glanzende vacht, het dons, de wijdopen verschrikte ogen, de spieren die nog bijna strak 
staan van de vlucht, en... weet zich geen raad. Voorzichtig vlijt hij het beestje in het gras, 
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barst in snikken uit en schreeuwt: “Jamais plus! Jamais plus!” Thuisgekomen stookt hij zijn 
geweer op in de open haard. 

“Nooit meer! Nooit meer!”, moge deze Poe-iaanse uitroep de slotclaus vormen van menig 
kerstdiner. Bron: Charlotte Mutsears. 

Jagen is wreed, onnodig en dus in feite immoreel. We jagen en slachten er lustig op los. We 
vinden dat we vlees nodig hebben en dus mag er gedood worden. Het leed dat we aanrichten 
nemen we schouderophalend voor kennisgeving aan. Gij zult vlees eten.  

Jacht en slacht. Twee woorden die op elkaar rijmen. Dat is niet de enige overeenkomst. Beide 
woorden staan voor gebrek aan eerbied voor het leven en mededogen. Immers in beide gevallen 
worden levens vernietigd zonder dat daar enige noodzaak toe bestaat. Levens van wezens die 
vervuld zijn van een sterke levenswil. De drogredenering dat de mens wel dieren moet eten is 
allang doorgeprikt. Een andere drogredenering is dat de mens moet jagen. We zijn geen 
vleeseters, dus er is geen enkele reden om in de natuur op dierenjacht te gaan. Blijft over de 
vaststelling dat we desondanks massaal en respectloos niet-menselijke dieren over de kling 
jagen. 

De bio-industrie waar we elk jaar in dit land een half miljard dieren (500.000.000) – voelende 
wezens die pijn, angst en stress kennen – na een kort en ellendig ‘leven’ afmaken. Dat betekent 
dat per dag in dit land, dat tot de meest beschaafde in de wereld wordt gerekend(!!), meer dan 
een miljoen dieren hun leven verliezen voor ons plezier. Want dat is het eten van vlees.  

Twee miljoen dieren worden in de natuur afgeschoten door zo’n achtentwintigduizend jagers. 
Veelal voor de lol(!) of met het eufemistische excuus van ‘beheer’. De lol blijft het zelfde. Ook 
het dierenleed. Bij lange na zijn niet alle schoten direct dodelijk en sterven veel aangeschoten 
dieren een langzame, uiterst pijnlijke, stressvolle dood. 
  
In een Friese krant komt een ‘weidelijk’ jager aan het woord. Hij verzet zich tegen de 
voorgenomen moordpartij op zo’n tweehonderdduizend ganzen in Fryslân. Hij gebruikt het 
woord ‘ganzenmoord’. Dat ben ik met hem eens. 
  
Maar hij vindt ook dat hij als weidelijk jager mag oogsten uit de natuur. Weer zo’n eufemisme. 
Je schiet een bang en onschuldig dier onnodig dood en spreekt over ‘oogsten’. Ook maakt hij 
gewag van het grote respect dat hij heeft voor het wild, zowel levend als bij en na het doden. 
Respectvol doden? Horen we dat ook niet van de verdedigers van het stierenvechten? Is er ook 
zoiets als respectvol verkrachten? Het zal de gans niet veel uitmaken of hij al dan niet op 
weidelijke en dus respectvolle wijze aan flarden wordt geschoten. 
  
Iedereen die zich een beetje in de materie heeft verdiept weet intussen dat jacht praktisch 
nooit nodig is. Het ganzenprobleem is veroorzaakt door de mens met zijn doorgeslagen 
landbouwmethoden. En in plaats van de echte oorzaken te bestrijden, zoals ophouden met de 
monoculturen van Engels raaigras, meer gebruik maken van kruidenrijke grasmengsels, blijft 
men het zoeken in het doden van dieren door het geweer of vergassing! 
  
Was het Einstein niet die ooit zei dat je een probleem niet kunt oplossen vanuit dezelfde 
denkwijze waarmee het is veroorzaakt? Naast wreed is de jacht niet effectief want voor elke 
geschoten gans komt er minstens één terug. En het leed en de ontreddering onder de ganzen, 
die een hecht sociaal leefpatroon hebben, is met geen pen te beschrijven. 
  
Jagen, weidelijk of niet, is wreed, onnodig en dus in feite immoreel. Ontheffingen voor afschot 
worden veel te makkelijk gegeven. Het belang/plezier van de jager staat voorop. En dat terwijl 
het recht van het dier op een zo ongestoord mogelijk leven in de eigen habitat met alle risico’s 
die het leven in de natuur sowieso al inhouden ook hier leidend zou moeten zijn.  Bron: 
Herman Gallé.   
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Op vogels jagen 
 
De jacht op vogels gebeurde volgens uiteenlopende motieven. Enerzijds was er het vaak 
lekkere vlees, anderzijds was het aangenaam om de jacht van op afstand gade te slaan. De 
hoge adel maakte tijdens deze jacht haast uitsluitend gebruik van valken om de vogels te 
vangen. Het gewone volk probeerde het met allerlei soorten vallen. Juridisch werd er in de 
Nieuwe Tijd een onderscheid gemaakt tussen edele en gewone vogels. Tot de edele vogels 
behoorden de roofvogels die met speciale leggers gevangen werden, waarna ze bij de vogeljacht 
werden ingezet. De andere vogels, behalve reigers en zwanen, kenden een minder beschermd 
statuut. Zowel zang- als moerasvogels werden door jachtgerechtigden fervent bejaagd. Toch 
moet worden opgemerkt dat bij verschillende auteurs de vogeljacht in laag aanzien stond, 
zeker in vergelijking met de jacht op zwart wild. Charles Estienne geeft hiervoor een 
verklaring: ‘La chasse aux oiseaux n’a pas esté approuvée ny receuë des anciês, pour le peu 
ewercice qui y est, parce qu’il ne prisoient aucune façon de chasser, où le corps ne print 
quelque exercice.’ Kortom, de jacht op vogels kende niet de fysieke uitdaging die men bij de 
jacht op zwart wild wel vond. Toch was de vogelvangst, zelfs bij edelen, uitermate populair. 
Blijkbaar ging het bij de jacht al lang niet meer om de fysieke inspanning. Het ontspannend 
gadeslaan van de jacht kwam steeds vaker op de voorgrond. Zoals eerder vermeld waren de 
steeds populairdere vuurwapens en de valkenjacht hiervan het bewijs. Tegen deze evolutie 
kwam er kritiek waarbij men ijverde voor een terugkeer naar de fysieke strijd tussen jager en 
prooi. Toch koos men in adellijke kringen, zeker vanaf de zeventiende eeuw, voor een meer 
passieve benadering van de jacht waarbij het aanschouwen van het spektakel veel belangrijker 
was dan de actieve deelname, die door knechten, honden en roofvogels werd overgenomen. 

Vooreerst was er de jacht op allerlei kleine zangvogels. Zowat alle soorten konden op tafel 
belandden al had men wel bepaalde voorkeuren. Zo was de vinkenjacht uitermate populair. 
Vele steden kenden zelfs speciale vinkeniersgilden. Vaak waren zij de enige groep van niet 
adellijke personen die op regelmatige basis van de vorst het jachtrecht verkregen. Leden van 
andere gilden, bijvoorbeeld de beenhouwersgilden, hadden zelfs een volledig jachtprivilege op 
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rood- en zwart wild, waartoe ook de vogelvangst behoorde. Ondermeer in Gent was er de 
zogenaamde Sint-Gillisgilde. Deze vereniging van handelaars en jagers hadden vooral 
interesse voor allerlei klein gevogelte. Ondermeer mussen, spreeuwen en vinken werden voor 
de verkoop bejaagd. Vinken werden niet alleen hiervoor maar ook voor wedstrijden gevangen 
die zeer sterk op de huidige omstreden zangcompetities lijken. De jagers mochten vanaf het 
einde van de zeventiende eeuw voor deze doeleinden in een straal van drie mijl rondom de 
stad Gent op deze vogels jagen. Op 16 december 1673 legde men het jachtseizoen op klein 
gevogelte vast. Tussen vastenavond en Sint-Magdalenadag (22 juli), het broedseizoen, was de 
vogeljacht verboden. De vinken werden met lokvogels gevangen waarna men ofwel het dier 
voor verkoop op de markt kon doden ofwel het in leven kon houden om aan wedstrijden deel 
te nemen. Deze vogelvangst kende enkele strikte reguleringen. Zo moesten de vogelvangers 
hun lokvogels steeds buiten gehoorsafstand van elkaar plaatsen. Overtreders moesten zware 
boetes betalen en konden in het ergste geval uit de gilde worden gezet. 

Naast deze vinkenjacht had men de jacht op allerlei andere zangvogels. Ondermeer 
nachtegalen waren beroemd om hun vocale kwaliteiten. Vele van deze vogels werden hiervoor 
gevangen waarna ze in grote volières werden ondergebracht. Charles Estienne schreef: ‘car en 
vain chasserions nous ces oiseaux, si pour avoir long temps le plaisir de leur doux et 
harmonieux chant’. Hij beschouwde een volière met zangvogels zelfs een absolute noodzaak 
voor ‘La maison rustique’. Een tuin met vele bomen en dichte hagen kon ook helpen om de 
vogels dichter bij het huis te lokken om zo van hun zang te kunnen genieten. Van alle 
zangvogels was de nachtegaal de absolute favoriet. Hij werd geprezen voor zijn zachte en 
harmonieuze zang. Deze vogels ving men door de jongen uit het nest te halen om ze daarna 
verder op te voeden. Van belang was om de mannelijke jongen uit het nest te halen omdat 
enkel deze konden zingen. De juiste voeding en een optimale verblijfplaats waren essentieel 
om de perfecte zangvogel te bekomen. Naast de nachtegaal stond ook het winterkoninkje in 
hoog aanzien. Deze kleine vogel was gevoelig voor koude en wind waardoor de volières niet in 
het noorden mochten worden geplaatst. De vogel werd ondanks zijn kwetsbare en zachte zang 
toch in grote mate geapprecieerd. Kinderen hielden vooral van de distelvink, die voor zijn 
schoonheid werd gelauwerd: ‘Entre les plus beaux oiseaux, voire le plus beau de tous’.

 

 Nachtegaal   
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1654, Het Puttertje ofwel de Distelvink door Carel Fabritius 
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Deze kleine vinkachtige komt vaak symbolisch op verschillende schilderijen voor. Ondermeer 
bij P.P. Rubens staat deze vinkachtige symbool voor de opvoeding van het kind en het daaraan 
verbonden disciplina-ideaal. Dit ideaal vormde in de zeventiende eeuw het vertrekpunt van 
elke opvoeding. Net zoals de vogel door het kind werd opgevoed, moest het kind op zijn beurt 
de verschillende stadia van het leerproces doorlopen. Op schilderijen zien we geregeld dat de 
distelvink vastgemaakt is aan de hand van een kind of aan een voederbakje, wat een 
symbolische verwijzing inhoudt naar het intomen van de speelsheid. 

Ook kepen, Europese kanaries, kneus, leeuweriken en mezen werden om hun zangkwaliteit 
in volières gehouden. Toch was het vooral de zanglijster, de naam zegt het al, die naast de 
nachtegaal en vink een typische volièrevogel was. Een aanverwante soort, de grote lijster, was 
vooral bekend voor het smaakvolle vlees. Al deze vogels werden met netten gevangen. Men 
plaatse deze netten meestal ’s avonds langs de vliegroutes van de vogels. De volgende ochtend 
konden de vogels dan uit de netten worden geplukt en afhankelijk van de soort kon men dan 
bepalen welke men kon verkopen als zangvogels en welke voor het vlees. Het is deze 
vangmethode die men nu nog toepast bij het ringen van vogels. 

  

 
Patrijzen ontdekt door spaniëls van Paul de Vos.  

 
Naast deze kleine zangvogels bejaagde men voor het vlees zowat alles wat kon rondvliegen. Zo 
ving men patrijzen vanaf begin september met de lopende jacht Hiervoor gebruikte men zelfs 
een speciaal ras, de patrijshond die te zien is op de bovenstaande afbeelding. Bedoeling was 
om de dieren zo op te jagen dat ze zouden opvliegen waarna men ze met kruisbogen en geweren 
uit de lucht kon schieten. Niet alleen patrijzen, maar ook kwartels, fazanten en eenden werden 
op een soortgelijke manier bejaagd. Men kon ook met sleepnetten de vogels te paard 
achtervolgen en ze op die manier te pakken krijgen. De commerciële patrijzenjacht werd tot 
in de zeventiende eeuw vooral op deze manier gehouden. Ondermeer Stradanus verbeelde 
deze jachtmethode. In de loop van de zeventiende eeuw zal bij deze jacht het geweer steeds 
vaker zijn intrede doen. 
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Naast deze commerciële jacht waarbij men voor de verkoop zoveel mogelijk vogels trachtte te 
vangen was er ook nog de plezierjacht met valken. Vooral de sperwer, de havik en het 
smelleken moeten ideale jachtvogels geweest zijn om de snelle patrijs te vangen. Een roofvogel 
kon per dag volgens het Jacht-Bedryff wel vijftien tot twintig patrijzen verschalken. Naast deze 
reguliere jacht zorgde de stroperij in vele landen voor de nodige kopzorgen. Ondermeer de 
beenhouwersgilden speelden hierin een belangrijke rol. Het legaal afgeschoten wild werd via 
deze gilden op de markten aangeboden. Voor de verkoop moesten ze zich aan strikte regels 
houden. Dit belette echter niet dat de stroperij aan het begin van de zeventiende eeuw een 
absolute bloeiperiode kende. Wildvlees was immers steeds een culinair gewaardeerd gerecht. 
Door de maatschappelijke chaos aan het einde van de vorige eeuw was er een overschot aan 
wild beschikbaar. Na verloop van tijd daalde de wildstand en schoten de prijzen van wildbraad 
de hoogte in. Voor de jager of stroper die het wild kon aanbieden werd de winstmarge dus 
steeds groter en aanlokkelijker. Dit vormde dé drijfveer voor de wijd verspreide stroperij. Ook 
patrijzen konden hieraan niet ontsnappen. Het vlees werd alom gesmaakt waardoor het 
illegaal jagen nauwelijks kon worden tegengehouden. Stropers maakten gebruik van een 
veelheid aan technieken. Ondermeer artikel 74 uit het plakkaat van 1613 vermeldt enkele van 
de meest gebruikte methodes: ‘avec arq, harquebuse, filets [netten], laces [strikken], tirasses 
de nuict [strijknetten, werd over de grond gesleept], chevaux, ailliers [steeknetten, dit zijn in 
de vorm van windschermen opgestelde netten] et autres semblables invention’. De boetes 
hierop konden oplopen tot 60 realen met daaraan gekoppeld een inbeslagname van het 
jachtmateriaal. Verder gebruikte men ook sacken, zakken, in de vorm van fuiken. Omdat 
patrijzen en kwartels uiterst schuw zijn, trachtte men ze te benaderen met geschilderde, 
opgezette paarden. Hierachter kon de jager zich verschuilen en ongehinderd de vogels 
benaderen. De jacht op patrijzen, fazanten, wilde zwanen en reigers werd volgens artikel 78 
tussen 1 maart en 22 juli verboden, om het broedseizoen van de vogels te beschermen.  

Fazanten werden pas in de veertiende eeuw vanuit Oost-Azië in onze streken opnieuw 
ingevoerd. Na enkele mislukte pogingen ten tijde van de Romeinen werd de soort voor het 
eerst met zekerheid in Engeland gemeld tussen 1396 en 1407. In de Nederlanden zou de soort 
al in 1310 aanwezig geweest zijn. Vanaf het einde van de Middeleeuwen moesten de populaties 
door hun geringe broedsucces weer worden aangevuld. Pas vanaf het Ancien Regime kon de 
fazant zich volledig aan het Europese klimaat aanpassen. Slechts weinig middeleeuwse en 
vroegmoderne bronnen behandelen daarom de fazantenjacht. Toch beschrijft Henri de 
Ferrières een methode waarbij men de fazant met enkele zaden lokt om daarna de val toe te 
klappen. Deze val moest men voor het beste resultaat vlakbij het dichte kreupelhout opstellen. 
De auteur verkiest als seizoen de winter om de fazantenjacht te houden omdat dan de sporen 
van de vogel het gemakkelijkst te vinden en te herkennen zijn. Ze zouden in dit voedselarme 
seizoen ook sneller geneigd zijn om het aangeboden graan op te eten en op die manier in de 
val te lopen. Fazanten werden voor hun gezond vlees steeds zeer  gegeerd. Het is zelfs zo dat 
men de vogel in de Oudheid fac sanum noemde, wat zoveel betekent als ‘maakt gezond’. 
Vandaar de naam; fazant.  

Naast deze akkervogels werd in bepaalde streken ook het korhoen bejaagd. Deze vogel, die 
vooral op droge heidevelden en hoogvlaktes te vinden is, komt slechts zelden in de 
jachtliteratuur aan bod. Enkel het Jacht-bedryff gaat slechts kort op de soort in, al wordt er 
geen melding gemaakt van de gebruikte jachtmethodes. Door de gelijkende levenswijze werd 
het korhoen waarschijnlijk op dezelfde wijze als de patrijs, kwartel en fazant bejaagd. 

Als één van de weinige vogels bejaagde men eksters niet voor het vlees maar voor de 
economische schade die ze konden aanrichten: “’t Is schadelijck gedierte groote Fruijt 
schenders ende principalijck kersedieven”. Bijkomend vormde de ekster een bedreiging voor 
de zo geliefde zangvogels. Bij slechts weinige vogels werden de nesten daarom zo fervent 
vernietigd als bij de eksters. Men bejaagde ze voornamelijk met haviken waarvoor men per 
gedood dier een premie kreeg. Ondermeer Lodewijk XIII (1610-1643) beoefende vrij fervent de 
eksterjacht. Hiervoor had hij drie jagers, vier knechten en drie roofvogels in dienst, wat een 
peulschil was in vergelijking met de entourage die gebruikt werd voor de reiger- en 
wouwenjacht.  
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Geliefd voor hun smaakvol vlees werden elk jaar ook talrijke eenden bejaagd.  Toch vielen 
zeker niet alle watervogels in de smaak. Ondermeer meerkoeten en bergeenden worden in het 
Jacht-Bedryff omschreven als: ‘niet goet om t’eeten, om datse vissigh smaecken.’ Naast de 
eerder vermelde methodes gebruikte men voor deze jacht de zogenaamde eendenkooien. Het 
principe was eenvoudig maar uiterst doeltreffend. Langs de waterkant plaatse men enkele 
houten wanden waarachter de jagers alles konden gadeslaan. Deze wanden leidden de eenden 
naar een overdekte waterpartij. Om de eenden hier naartoe te lokken gebruikte men tamme 
eenden maar ook speciale fluitjes die het geluid van de eenden kon nabootsen. De eenden 
werden door hun instinct naar deze plaats aangetrokken en konden in de nauwe ruimte geen 
kant meer op. Speciaal gefokte koy-hondtjens, verwant aan de patrijshonden, werden tot slot 
in de kooi losgelaten om de eenden te vangen. Bij varianten hierop ving men de eenden levend 
door de dieren niet naar een vijver maar naar een kooi toe te drijven. Deze typisch Hollandse 
jachtmethode gebruikte men om smienten, slobeenden, wild eenden, talingen, pijlstaarten en 
krakeenden mee te vagen. 

Even lucratief als de eendenjacht was de jacht op plevieren en snippen. Naast eenden en 
patrijzen behoorden deze vogels immers tot de top drie van de meest gewaardeerde 
vogelsoorten. Vooral houtsnippen werden culinair geprezen. Daarbij kwam echter dat deze 
vogels zich maar moeilijk lieten vangen. Zo was er voor het schieten van de houtsnip een 
zekere kundigheid vereist, niet verwonderlijk dus dat deze jacht hoog in aanzien stond. Deze 
vogels werden verder met loop- en slagnetten gevangen. Deze laatste waren netten die tussen 
enkele hoge bomen gespannen en losgelaten werden als er opvliegende snippen tegenaan 
vlogen. Dergelijke vangplaatsen werden opgericht op moerassige stukken in het bos waar de 
snippen bij voorkeur foerageerden. Deze zogenaamde snippenbosjes werden door de jagers 
aangeduid als ‘snippezaten’. Met deze methode konden ook spreeuwen en andere zangvogels 
worden gevangen.  

Van alle moerasvogels waren de jachten op de blauwe reiger, de roerdomp, het woudaapje en 
de kwak veruit de populairste. De vogels werden met allerlei soorten valken voor het plezier 
en niet zozeer voor het vlees bejaagd. Vooral de blauwe reigerjacht was, zoals eerder vermeld, 
uitermate geliefd. Lodewijk XIII beschouwde deze vlucht zelfs als: ‘le vol le plus 
spectaculaire’. Talloze marktscènes van Frans Snyders en Jan Fyt laten deze gedode 
moerasvogels tussen al het andere geschoten wild zien. Het is een bewijs dat deze vogels in 
zekere mate ook culinair geapprecieerd werden al was dit zeker niet in dezelfde mate als het 
groot wild. Zo leest men in het Jacht-Bedryff: ‘En datmen se vanght is meest om de veeren die 
sij op den cop hebben, En dient het vleesch voorde valckniers tot aes voor haer vogels. Mijns 
bedunckens is het vleesch van een jonge quack redelijck goet, immers veel beter als van 
reijger.’ Vooral deze laatste opmerking is van belang. Blijkbaar is het vlees van de blauwe 
reiger zeker niet in alle streken even populair. De blauwe reiger, roerdomp en woudaapje 
werden met giervalken en haviken bejaagd. De slechtvalk leek minder geschikt te zijn voor 
deze jacht omdat deze roofvogel niet de kracht bezat van de grotere giervalk of havik om de 
reiger naar beneden te halen. Kwakken kon men door hun kleinere gestalte wel met 
slechtvalken bejagen. Bij al deze reigerjachten gebruikte men minimum twee roofvogels, die 
door hun speciale training in aanzien en waarde in hoger aanzien stonden dan de meeste 
andere jachtvogels. De ene moest het dier achtervolgen, de ‘attombiseur’ of de opstoter, terwijl 
de andere, de ‘teneur’ of stoter het dier moest ‘stoten’, waarbij de valk tegen hoge snelheid 
met zijn klauwen het dier uit evenwicht bracht waardoor het naar beneden viel. Eenmaal op 
grond terechtgekomen moesten de honden en valken de reiger overmeesteren. Hierna werd de 
kop van de reiger door een knecht aan de meester-valkenier overhandigd 
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David Teniers de Jonge, reigerjacht met aartshertog Leopold Willem (1614-1662) tussen 1650 
en 1660. 

Eén van de opmerkelijkste valkenjachten was deze op de rode wouw. Deze veel grotere 
roofvogel werd met meerdere valken tegelijk overmeesterd. Enkel de gier- en sakervalk hadden 
hiervoor de nodige kracht, al vonden vele valken de dood. Net daarom was naast de reigerjacht 
ook deze wouwenjacht aan vele Europese hoven en dan vooral aan het Franse hof uitermate 
populair. De spectaculaire strijd tussen de valken en de wouw bezorgde de toeschouwers een 
onvergetelijk schouwspel. Wel moet worden opgemerkt dat de rode wouw tijdens deze jacht 
maar zelden werd gedood. Veeleer was het de bedoeling om de wouw te gebruiken voor de 
konijnen- en hazenjacht, waar deze roofvogel van nature immers jacht op maakt. Ook 
aalscholvers werden om een soortgelijke reden met valken gevangen. Vissers gebruikten hen 
om allerlei kleine vissen te vangen. Rond hun nek spande men een koordje waardoor de vissen 
door de aalscholver niet konden worden doorgeslikt. Wanneer de vogels na de vangst door de 
visser terug aan boord werden genomen moesten ze de gevangen vissen opbraken. Op deze 
eenvoudige manier kon men op plaatsen waar men moeilijk netten kon gebruiken toch vissen. 
Deze oorspronkelijk Chinese vismethode werd in de Nieuwe Tijd door de Hollanders naar 
Europa overgebracht waar het in de zeventiende eeuw even populair moet geweest zijn. Ook 
aan het Brusselse hof werd de aalscholver in de vijvers en kanalen rond de Coudenberg 
ingezet. Bron: ethesis.nl 
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Jagen met roofvogels 
 

De valkenjacht is een eeuwenoud tijdverdrijf dat al in 400 na Chr. bestond. Waarschijnlijk is 
de valkenjacht via de Hunnen en de Mongolen naar het westen gebracht. Uiteindelijk werd 
het houden van en jagen met roofvogels een edel vermaak en een teken van status en privileges 
voor de drager. Het is bekend dat de adel zelfs de vogels op de arm meenamen naar de kerk. 
Alleen Maria van Bourgondië, Jacoba van Beieren en de stadhouders Willem III, Willem IV en 
Willem V konden zich in Nederland deze dure hobby veroorloven. 

Het Loo bleek een aantrekkelijk gebied voor de valkerij. Nederlandse valkeniers gebruikten dit 
gebied met goedkeuring van Willem I aanvankelijk voor hun jacht met Britse welgestelde 
mannen en edelen. De prinsen Willem en Alexander begonnen deel te nemen aan de 
jachtpartijen en koning Willem II verleende zijn bescherming aan een nieuw op te richten club. 
Deze werd de Royal Loo Hawking Club, genoemd en werd in 1839 opgericht. Prins Alexander 
werd verkozen tot voorzitter, het erelidmaatschap was bestemd voor de Engelse kroonprinsen. 
Alle drie de vorsten van Oranje zijn beschermheer geweest. Door deze vorstelijke belangstelling 
groeide de club met binnen- en buitenlandse leden. De leden van de club hadden als enige 
het recht om op de terreinen van de heerlijkheid Het Loo met valken te jagen. De Royal Loo 
Hawking Club heeft bestaan van 1839 tot 1855. 

 

Kasteel het oude Loo 
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Jachthuis van paleis Het Loo, Jan van Call, 1695 

Willem 111 portret van Pieter de Josselin de Jong 
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Willem V op reigerjacht 
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De menagerie op Het Loo 
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Olifantenstal op Het Loo 

 

Roofvogels beschikken over verschillende jachttechnieken. Dit verschil heeft gevolgen voor de 
manier van jagen. De valk laat zich van grote hoogte vallen op de prooi. Deze manier van jagen 
wordt wel de hoge vlucht genoemd. De havik en de sperwer jagen in horizontale lijn. Dit wordt 
de lage vlucht genoemd. Op Het Loo jaagde men met name met de hoge vlucht op reigers. 
Zodra de reigers voorbij vlogen, werden de valken onthuifd en losgelaten. Hierna volgde een 
felle strijd tussen de reiger en valk. Als de reiger met de valk naar beneden stortte, dan was 
het een wedstrijd tussen de jagers om als eerste ter plaatse te zijn waar de vogels op de grond 
neerkwamen. De eerst aangekomen jager kreeg als trofee de lange nekveren van de reiger, de 
aigrette. Vaak leefde de reiger na deze strijd nog en werden zij geringd en weer losgelaten.  

Tegenwoordig mag er in Nederland alleen gejaagd worden met gefokte slechtvalken en haviken 
en zijn er een paar honderd valkeniers actief. De Valkerij wordt momenteel ingezet voor het 
houden van vliegdemonstraties en schadebestrijding. Dit laatste bij onder andere vliegvelden. 
Daarnaast worden wezen of gewonde roofvogels weer gereed gemaakt voor een leven in de vrije 
natuur. Sinds 2013 behoort de Valkerij tot ons immaterieel erfgoed. Op 9 november 2017 
heeft Nederland met een groot aantal andere landen de Valkerij voorgedragen voor de 
Representatie Lijst Erfgoed van de Mensheid (UNESCO). Bron: Olga Spekman. 

Je mag natuurlijk niet zomaar gaan jagen met roofvogels. Daar heb je een valkeniers akte 
voor nodig, en die zijn helaas niet makkelijk te verkrijgen. Er worden maar een aantal 
valkeniers aktes per jaar gegeven. Ze zijn tegenwoordig bezig om deze regels weer te gaan 
versoepelen. Ook mag je in Nederland alleen maar met de slechtvalk en de havik jagen. En 
dit zijn helaas geen beginners roofvogels. Wat wel een mooie beginners roofvogel is één van 
de buizerds. Misschien gaat de regering binnenkort toelaten om ook met buizerds te mogen 
jagen in Nederland. 
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Er zijn verschillende manieren om te jagen met roofvogels, het ligt er maar aan welke soort 
roofvogel er tot de beschikking is. Want niet iedere roofvogel jaagt het zelfde of kan de zelfde 
prooi vangen. Iedere roofvogel heeft dus zijn eigen tactiek in de jacht. Je mag in Nederland 
alleen maar met de slechtvalk en de havik jagen. De jacht methode met de slechtvalk gaat als 
volgt. Je gaat naar een groot open veld en de valkenier laat de valk los vliegen, dan probeert 
de valk zo hoog mogelijk te gaan vliegen terwijl de valkenier de prooi probeert op te jagen. Dit 
zijn meestal vogel soorten zoals een duif of kwartel. Als de valk dan de prooi heeft gespot dan 
neemt hij een duikvlucht (een stoop) en stoot zo hard mogelijk op de prooi, zodat de prooi in 
één slag dood. Met buizerd soorten word weer anders gejaagd zoals je kon zien in de video. 
Met buizerd soorten heb je meerdere mogelijkheden qua prooi en tactiek. Met buizerd soorten 
kan je bijvoorbeeld ook van af de hand jagen, dus zodra de roofvogel een prooi ziet springt hij 
van je hand af en vangt de prooi. Een andere manier is dat de buizerd in een boom gaat zitten 
en dat jij het werk voor hem gaat doen. De roofvogel houd jou scherp in de gaten terwijl jij 
met een stokt de prooi uit de struiken op jaagt zodat de roofvogel erop af kan duiken. Jagen 
met roofvogels, daar horen ook de arendsoorten bij. En nu begint het interessant te worden. 
Het slechte nieuws is dat jagen met arend soorten in Nederland natuurlijk weer niet mag, 
maar we mogen ze gelukkig wel houden en er mee vliegen. In principe zijn de tactieken het 
zelfde als bij de buizerd soorten alleen heb je bij arend soorten een nog breder aanbod in prooi. 
Zoals reeën, hazen, wolven of vossen. Bron: valkeniers en roofvogels.nl.   
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Havik 
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Slechtvalk  
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Je hebt groen en je hebt groen 
 

 
Jagers hebben een eigen kledingstijl, spreken hun eigen taal en voeren hun eigen rituelen op. 
Voor buitenstaanders kan hun wereld vrij hermetisch overkomen. Enkele eigenaardigheden 
nader toegelicht.  

Een haas dood je niet als-ie in zijn leger ligt. Een fazant schiet je niet op de grond, maar in 
hoge vlucht. Je schiet geen wild dat bij je buurjager in het veld loopt. Je schiet een dier niet 
op een te kleine en niet op een te grote afstand. Dat soort dingen doe je gewoon niet als je een 
weidelijk jager bent. 

Weidelijkheid, dat is een hele serie doorgaans ongeschreven gedragsregels waaraan jagers zich 
in het veld houden. De term fungeert vooral als een soort sociale controle, schrijft Siebren 
Siebenga in ‘Jagen in Nederland’ (2008). Weidelijkheid benadrukt het beherende karakter van 
jagen. Het is de bedoeling dat een weidelijk jager al te heftige driften en onbeheerste passie 
intoomt.  

Als de jacht gedaan is, stalt de jager z’n oogst uit – vooral na een drijfjacht kan de buit 
aanzienlijk zijn. Hij fatsoeneert eerst de geschoten buit, strijkt vacht of veren glad en 
camoufleert de bloedvlekken zo goed en zo kwaad als het gaat. De mannelijke dieren en de 
sterkste dieren liggen rechts, de zwakkere en de vrouwelijke dieren links. Grote wildsoorten 
liggen op de voorste rij, kleinere daarachter. Daarbij geldt de vuistregel: haarwild gaat vóór 
veerwild. Is het tableau opgemaakt, dan mag niemand er overheen stappen, uit respect voor 
de geschoten dieren.  

Als een jager een ree, edelhert of wild zwijn heeft geschoten, wordt nog heel regelmatig door 
een medejager de zogenoemde ”breuk” overhandigd aan de schutter. De breuk is een takje 
van een eik, een els of een spar (maar de beuk komt ook voor) van net achter de plek waar het 
dier geraakt is. De schutter dient de rest van de dag de breuk op z’n hoed of pet te dragen. 
Officieel moet de breuk ook nog ”door het zweet” gehaald worden, door het bloed van het 
gedode dier dus.  

Als het jagen is gedaan en het tableau is opgemaakt, staan de jagers stil bij de oogst van die 
dag. Dat doen ze door middel van het zogenaamde doodblazen, het laten klinken van 
hoornsignalen. Voor diverse soorten wild is er een apart signaal. De jagers nemen hun hoed 
af en zijn een moment stil. Na afloop van de hele jachtpartij –doorgaans gaat het dan om een 
drijfjacht, want daar is een heel gezelschap bij betrokken– wordt ‘het laatste halali’ geblazen, 
een teken dat de jacht definitief ten einde is. 

Een jager hult zich in het groen. En niet zomaar groen, een speciaal soort groen. Er zijn 
variaties, kleurnuances, maar elke jager weet wat wel kan en wat niet. En er zijn verschillende 
modellen broeken, jassen, kousen, schoenen, laarzen. Broeken van (buffel)leer zijn populair 
en zelfs het knickerbockermodel (net over de knie, met kniekous met ruit) blijft geliefd. Verder 
houden jagers van waxjassen, van brede ribstof en van heel veel zakken. 

Als jagers met elkaar praten, doen ze dat in een taal die doorspekt is met jargon. Bersen op 
de bok, aanzitten, peuteren, hazen voor de voet, de laatste bete in de azer steken, doorsteken, 
doodblazen – voor echte jagers is hier geen woord Frans bij. Hét jagersjargonmonument is het 
”Jagerswoordenboek” van dr. A. G. J. Hermans uit 1947, waarin prins Bernhard –
jachtliefhebber pur sang– een voorwoord schreef. 

Hoewel er zeker ook vrouwen jagen (zie het interview elders in deze bijlage), is jagen nog 
overwegend een mannenzaak. Volgens de schrijvers van het opmerkelijke ‘Handboek voor de 
Vinex-jager’ zit jagen de mannen in het bloed. ‘De Vinex-wijk is de trots van de Westerse 
beschaving. Ze staat voor orde, de overwinning van de redelijkheid en een parkeerplaats voor 
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iedereen. Definitieve eindpunt van een lange geschiedenis waarin de man moest knokken voor 
voorspoed voor hem en zijn familie.’ De Vinex-man heeft alles wat zijn hartje begeert, maar 
‘soms mist hij het avontuur. In zijn hart voelt hij nog steeds de oude drift naar de jacht op 
voedsel, op vlees, op avontuur.’  Bron: Reformatorisch Dagblad 

 

Hofjager J. F. Vogel (1890-1980) 

 

Dit is het verhaal van Jo Vogel over zijn werkzame leven als hofjager op Het Loo van 1906 tot 
1956. 

Zowaar een lange tijd, waarin véél op bosbouw- en jachtgebied heeft plaats gevonden. Mijn 
laatste chef was de thans nog in dienst zijnde Opperhoutvester en Jagermeester Jhr. E. 
Reinders die zijn benoeming als Koninklijk Houtvester van de Koninklijke Houtvesterij Hoog 
Soeren in 1946 aanvaardde. Vanzelfsprekend werd er door ons beiden over vroegere tijden 
gespraat en had ik het vermoeden dat er wel eens aan gedacht werd, dit de moeite waard was 
om op schrift te stellen. Zelf kwam ik hier, uit bescheidenheid, niet aan toe. 

Op 30 december 1970 nam mevrouw J.H.H.A. van Lawick van Pabst afscheid als Intendant 
van het Koninklijk Paleis en Domein Het Loo. Er bestond die avond, voor diegenen die met 
haar hadden samengewerkt, gelegenheid bij dit afscheid aanwezig te zijn. Ze was mij steeds 
bereidwillig tegemoet getreden bij verzoeken tot het houden van excursies op 
paddenstoelengebied, het rondleiden van groepen, waarvoor ik mijn voordrachten met dia’s 
over de geschiedenis van het Koninklijk Paleis en Park over Het Loo in den lande had 
gehouden en nog steeds houd. Het was dus mijn aangename plicht hier tegenwoordig te zijn. 
Zij stelde mij voor aan haar aanstaande schoondochter, haar enige zoon kende ik reeds. Deze 
vertelde mij dat haar moeder deel uitmaakte van het bestuur der Koninklijke Stichting voor 
Tuinbouw en Plantkunde te Bergen (NH). En dat zij erg genoten had van mijn Loo lezing, die 
ik aldaar heb gehouden. Tijdens dit gesprek kwam ook de heer Pieter Van Vollenhoven op ons 
af en maakte ik voor het eerst kennis, alsmede met H.K.H. Prinses Margriet. De heer Van 
Vollenhoven had blijkbaar al wel eens iets over mijn bestaan vernomen en moest ik hem, bij 
handdruk, beloven mijn belevenissen eens op schrift te stellen. Hij zou mij daarbij, indien 
nodig, alle hulp aanbieden. En zo was het einde der afscheidsreceptie gekomen. Ik werd, op 
verzoek van mevrouw Van Pabst aan haar zoon en aanstaande schoondochter gedaan, keurig 
met hun auto naar mijn woning gebracht. Mijn natuurhistorische bibliotheek werd nog even 
in ogenschouw genomen en vooral de paddenstoelenboeken, vier dikke delen, van Michael 
Henning trokken bewondering, vooral bij de jonge dame, die er reeds veel vanaf wist. Ik raadde 
haar aan onmiddellijk lid te worden van de Nederlandse Mycologische Vereniging. De 
paddenstoelenflora van het Koninklijk Park had zij blijkbaar al goed bestudeerd. Bij gehouden 
excursies werden wel meer dan honderd soorten aangetroffen, waaronder zeldzame. Laat ik 
dan thans aanvangen met de geschiedenis uit het rijke verleden. 

Vader was Adjudant Onderofficier Parkopzichter, een oude instelling van wijlen Z.M. Koning 
Willem III. Dat betekende dat militairen zijn paleis moesten bewaken. Vier waren er in 1901 
aangesteld, namelijk Herman Wilhelm Botzen (1834-1926), die opzien baarde door 
aanwezigheid van een lange spierwitte baard, Luther Arnold Antonie de Ruiter (1848-1913), 
Albertus Derickx (1854-1924) en Ernst Hermann Vogel (1861-1941). Zij waren ondergeschikt 
aan de heer Joan Albert van Steijn (1855-1926), de Intendant van het Koninklijk Paleis en 
Domein van Het Loo. Hun dienst bestond uit drie uren wacht vóór het paleis en drie uren 
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surveillance door het Koninklijk Park, hetgeen te voet geschiedde. Tevens hadden zij de taak 
om eens per maand en een week de zogenaamde klompenwacht ’s nachts te visiteren. Deze 
wacht bestond uit arbeiders uit het Koninklijk Park, die de wacht gedurende twee uren 
betrokken. Dat was vóór en achter het paleis en ze werden telkens afgelost. Er werden in die 
tijd prentbriefkaarten van deze wacht verkocht. 

 

De voormalige klompenwacht voor het paleis Het Loo. Van links naar recht: de heren Nijboer, 
Janssen, Smit en Brinkman. 

Meermalen maakte ik met mijn vader de grote wandeling mee ter controlering van de 
afrastering rondom het Koninklijk Park. Dat moest iedere week gebeuren door een 
parkwachter. Deze afrastering bestond uit palissander en meermalen was er van onderen een 
stuk plank afgezaagd. Dat was om clandestien in het park te kunnen komen, vooral in de 
bosbessentijd om teneinde karpers uit de vijvers te vangen. Ik was toen elf jaar, wij woonden 
op Emma’s Oord. De oude benaming was Bosloo. Het waren twee blokken van woningen, elk 
voor drie gezinnen. Ze waren daar door Z.M. Koning Willem III geplaatst voor zijn 
personeelsleden. Na zijn huwelijk met prinses Emma van Waldeck Pyrmont werd het gedeelte 
van het Achterpark, waar dit complex woningen stond, Emma’s Oord genoemd ter ere van 
koningin Emma. Zij stonden buiten de afrastering van het Koninklijk Park. Er stonden ook 
enkele woningen die door het personeel van het paleis werden bewoond. Het was daar in het 
Achterpark een heerlijk buiten wonen te midden van de vijftigjarige gezaaide grove 
dennenbossen, waar edel- en damherten rondzwierven. 

Ik ging op school te Apeldoorn op de J.H. Van Kinsbergenschool. Daar werd ook de Franse 
taal onderwezen. Mijn ouders vonden het wenselijk dat ik daar ook iets van meenam. Ik heb 
er werkelijk ook op bescheiden wijze plezier van gehad in latere jaren. Deze gezonde wandeling 
naar school nam wel een uur in beslag, overal was wat te zien. Bij de woning van de 
wildmeester Paul Hermann Beijer (1868-1946) stond adjudant De Ruiter mij op te wachten 
om zijn surveillancerapport mede naar het Paleis te nemen. Alle vier moesten zij de gemaakte 
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route vermelden door het park, wie zij van de hofhouding hadden ontmoet en waar dit plaats 
vond. Deze vier rapporten moesten dan om negen uur bij de Intendant worden ingeleverd die 
daaruit zijn conclusies kon trekken. Mijn vader vond dit eigenlijk een overbodig iets en meestal 
stond er dan op zijn rapport ‘geen bijzonders’. De heer Van Steijn maakte daar wel eens een 
aanmerking op en moesten er wel eens enige bijzonderheden vermeld worden. 
Dan kwam ik bij het Koninklijk Paleis en bekeek al het moois, dat de Koninklijke Stallen te 
geven hadden. De stallen bevonden zich toen in de linkervleugel van het paleis waar nu de 
bioscoopzaal zich bevindt. Tevens woonde daar de stalmeester, de heer Franz Heinrich 
Bielefeld (1858). Hij was een Duits ritmeester en omstreeks 1895 door H.M. Koningin Emma 
als zodanig aangesteld. Hij droeg een keurig blauw uniform, afgezet met zilveren kraag en 
tressen. Heer Bielefeld was gehuwd met Anchen Behrendt uit Herford. Haar zuster Clara 
Behrendt trouwde later met de wildmeester P.H. Beijer, die elkander op Het Loo ontmoeten. 
Paarden werden af- en aangebracht en voor de afrijbrikken gespannen om een rit door 
Apeldoorn of door de bossen te gaan maken. Ook waren daar de Koetsier-Majoors druk in de 
weer, het waren de Mecklenburgers Joachim Johann Karl Martin Schwebke (1865-1944) en 
Hermann Carl Wilhelm Ahrendt (1864). Ze waren door Z.K.H. Prins Hendrik meegebracht. 
Rijknecht-Majoor Henri Arend Baaij (1864-1941) regelde alles wat de rijpaarden aanging. De 
Hollandse Majoor Sterkenburg deed ook zijn best. Af en toe was ook de Opper-Stalmeester 
Baron Bentinck aanwezig. Ik had dan nog een flinke wandeling voor de boeg en enkele van de 
koetsiers kenden mij. Dan moest ik de Paleislaan inlopen en mocht dan op de treeplank 
achterop de brik springen en reden zij mij naar school. Er waren ook koetsiers die mij er met 
hun lange zweep afsloegen, vooral als er een vierspan voor de brik gespannen was. 
 
In 1905 had ik de Van Kinsbergenschool afgelopen. Mij werd door het hoofd der school, de 
heer Willem de Bruin (1847), verzocht mijn vader te vragen, eens bij hem te komen praten. 
Dit gebeurde dan en raadde hij aan, mij naar de koninklijke H.B.S. te sturen. Vader ging hier 
niet op in. Ten eerste kon hij de kosten hiervoor (zestig gulden per jaar) niet betalen en dan 
nog de dure boeken erbij, het ging niet in vervulling. Maar er was nog een andere oorzaak. 
Z.K.H. Prins Hendrik kwam mij dikwijls in het Koninklijk Park tegen en vroeg mijn vader mij 
op te laten leiden voor het bos-, landbouw en jachtvak. Z.K.H. de Prins had namelijk Duitse 
hofjagers uit Mecklenburg mee naar Het Loo gebracht. Deze werden ondergebracht bij 
bewoners op Het Loo. Zij vonden dit bepaald niet zo gezellig en er ontstonden 
taalmoeilijkheden. Zij waren verloofd en wensten ook wel te huwen. Op 19 april 1902, de 
tweede verjaardag van de Prins in Nederland, werd de eerste steen gelegd door H.M. de 
Koningin en Z.K.H. de Prins voor de bouw van het Jagershof, dat als woning zou dienen voor 
de beide hofjagers. De gedenkplaat dezer gebeurtenis bevindt zich nog aan de achterzijde van 
het huis. Na het huwelijk dezer hofjagers, namelijk Karl Friedrich Wilhelm Vogt (1872) en 
Bruno Wasgien (1876-1903), werd de woning door hen betrokken. Om het deze mensen wat 
gezellig te maken, gingen mijn vader, moeder en ik daar dikwijls op bezoek. Later kwam ik 
daar ook als babysitter, als werd uitgegaan en laat thuis gekomen. Allerlei Duitse boeken op 
jacht- en bosbouwgebied werden mij ter bestudering voorgelegd en het meest interesseerde 
mij Ratzeburgs Waldverderben, Ik was namelijk al een verwoed insectenverzamelaar en stelde 
groot belang in het kennen van Latijnse namen. Dit is mij mijn gehele leven bijgebleven, ook 
van planten, paddenstoelen. 

Mijn schoolvriend was Rutger de Greve (1892-1968) (helaas reeds overleden). Zijn vader was 
gepensioneerd kolonel en woonde aan de Bas Backerlaan 10 te Apeldoorn. Zijn oudere zuster 
huwde de hofarts Leendert Pot (1863-1935), wonende aan de Loolaan 71. Hij was weduwnaar 
met één zoon, Joost. Joost was in het bezit van een ezel met wagen en elke Woensdag- en 
Zaterdagmiddag kwamen zij naar Emma’s Oord, reden dan het hek aan de 
Amersfoortsestraatweg binnen. Het Achterpark was ons operatieterrein en werden herten 
bekeken die in de omgeving van de Dutteld werden gevoerd door de oude Jachtopziener G.W. 
Bastioni, die ook op Emma’s Oord woonde. Deze zag dan de wagen en wilde wel eens weten 
wat dit te beduiden had. Dan op een middag had hij ons te pakken en kregen wij te horen, 
dat hij de wildmeester Beijer hiervan op de hoogte zou stellen. Deze vatte onze rijerij nu niet 
zo kwaadaardig op en aangezien hij ook een goede bekende van dr. Pot was mocht het wel 
doorgaan als wij het wild maar niet verstoorden. Hier was vanzelfsprekend ook geen sprake 
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van. Dit waren voor ons drieën de aangenaamste excursies. Rutger ging naar de H.B.S, vertrok 
ná Delft naar de West en van Joost werd niets meer vernomen. 

De leertijd op Het Loo breekt aan. Februari 1906 moest ik met vader mij presenteren bij de 
heer Gulian Eduard Hugo Tutein Nolthenius (1860-1935). Hij was toen Inspecteur der 
Koninklijke Houtvesterijen. Hij woonde in de grote villa op de Paslaan 16, hoek Kerklaan. Hij 
verhuisde enige tijd later naar de Loolaan, hoek Sprengenweg, huize De Roskam. Daar is 
thans de dienst der Landelijke Eigendommen der Gemeente Apeldoorn gevestigd. Wij kregen 
daar te horen dat het de wens van Z.K.H. de Prins was, dat ik opgeleid zou worden voor het 
Bos- en Jachtwezen en dat de Koninklijke Houtvester Paul Hermann Beijer mijn leermeester 
zou zijn. Ook de zoon Jan van de jachtopziener Gerrit Spek (1857-1947), die tegenover de 
Echoput woonde, zou als leerling aangenomen worden.  

’s Morgens acht uur kwamen wij dan naar de woning aan de Koningslaan, om onderricht te 
ontvangen of uitgestuurd te worden voor diverse te verrichten werkzaamheden. De heer Beijer, 
die eerder de titel van Wildmeester had (in 1898 door Koningin Emma aangesteld), was 
intussen door Z.K.H. de Prins benoemd tot Koninklijk Houtvester (1906). De inspecteur der 
Koninklijke Houtvesterijen, de heer G.E.H. Tutein Nolthenius, werd benoemd tot 
Opperhoutvester van H.M. de Koningin. Hij beheerde als Rentmeester van het Kroondomein 
tevens de Houtvesterijen Hoog-Soeren Zuid, Noord en West. Zijn boswachters waren Reinder 
Eikendal (1844), Hendrik Schuurman (1845) en A.W. Reinders. 

Houtvester Beijer beheerde de boswachterij Het Loo met Bosbaas Wolter Berkenbosch (1869-
1957). Die had zijn opleiding verkregen in Frederiksoord, destijds nog bosbouwschool onder 
de directeur Sprengler. Tevens beheerde Beijer de boswachterij Uddel met als boswachter 
Jacob Carl August Köpcke vanaf 1873 en bosbaas Dries van ’t Slot (1863-1940). Die was met 
de verkoop der Uddeler Heegde (1905) in koninklijke dienst mede overgegaan. Köpcke was 
voor ons een vreemde eend in de bijt. Hij was een zoon van de Rotterdamse cargadoor en kon 
in Uddel moeilijk wennen. Er werd op Het Hof een nieuwe boswachterswoning voor hem en 
zijn gezin gebouwd. Het zogenaamde Hof te Uddel werd in 1845 als domein verkocht aan J.R. 
Kemper, die het in 1884 weer verkocht aan prof. W. Sanger, hoogleraar te Groningen. Na de 
dood van Sanger werd het Hof door de familie in 1899 verkocht aan H.M. de Koningin. Ook 
had hij geen bosbouwkundige opleiding genoten en volgde de cursus A. van de Nederlandse 
Heide Mij. van 1905-1907. Van ’t Slot deed verder het werk. Hij wenste door de arbeiders 
mijnheer Köpcke genoemd te worden. Maar hij kreeg het in Uddel niet gedaan dat men zijn 
echtgenote met mevrouw aansprak, zij bleef de juffrouw. De familie vertrok dan ook spoedig 
naar Kopenhagen waar hij in de visconservenhandel terecht kwam. Bosbaas Van ’t Slot betrok 
de woning op het Hof. Voorheen woonde hij in de Uddeler Heegde. De voorwerker Jan Kok 
bewoonde het huis en zijn echtgenote hield boven de jachtkamer schoon. Houtvester Beijer 
was een uitstekende leermeester voor ons, zelf had hij bosbouw en jacht in het Saksische 
Tharandt gestudeerd. Hij leerde ons tevens het landmeten met boussole en kompas. Het eerste 
object was het Hertenkamp, ongeveer vijf hectare groot. Vlijtig werden de gegevens in kaart 
gebracht. Wat ingewikkelder was de opmeting van het Doorngat in het Heemvelderbos met al 
die kromme wegjes er doorheen. Op de kadastrale kaart had men er maar wat van gemaakt. 
Nog even is het wel aardig mede te delen dat het gehele Meervelderbos in 1832 is afgebrand 
en het Doorngat als loofbos was blijven staan. 

In 1895 waren de Kroondomeinbossen afgerasterd en de particuliere bezittingen kregen in 
1896 hun afrastering. Hierbij behoorden het Achterpark, Koningsbos, de tra langs het 
Wieselsebos aansluitend aan het Kroondomein. In 1901 werd het raster weder verzet naar de 
Loudonsberg, Koningshout aansluitend aan Kozak met Hooge Duivel. In 1904 werden 
Heemvelderbos en Uddeler Heegde erbij omrasterd. In 1917 alles ten noorden van 
Loudonsberg tot en met Gortel. Aanvang 1900 werden de koninklijke bezittingen van 
zesduizend naar dertienduizend hectare vergroot, inclusief het Kroondomeingebied van 
ongeveer vierendertighonderd hectare. De Loudonsberg is genoemd naar Jagermeester 
Frederik Willem Jacob Loudon (1862-1935). Deze heer was Ordonnance Officier van Hare 
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Majesteit de Koningin en werd in 1903 door H.M. benoemd tot Jagermeester. Hij bewoonde 
enige tijd de voor hem gebouwde villa aan de Waldeck Pyrmontlaan (nu Zwolseweg). Deze villa 
is voor enige tijd afgebroken, het koetshuis is nog aanwezig aan de Loseweg. Door 
omstandigheden, meningsverschillen tussen hem en Z.K.H. de Prins en heer Beijer, nam de 
heer Loudon zijn ontslag als Jagermeester en was in zijn plaats de heer Tutein Nolthenius 
benoemd.  

 

Het Jagershof, een dubbele villa waar de gezinnen van de hofjagers Karl Vogt en Bruno 
Wasgien woonden. 

In 1901 werd het raster weder verzet naar de Loudonsberg, Koningshout. aansluitend aan 
Kozak met Hooge Duivel. In 1904 werden Heemvelderbos en Uddeler Heegde erbij omrasterd. 
Op de jachtlappen die tot afschrikken van het grofwild op de drijfjachten werden gebruikt 
staan nog de letters LOU JGM (op de zéér oude) en TUT NOLTH JGM op de later aangemaakte.  

Op meerdere achtereen volgende verjaardagen van Z.K.H. was zijn verjaardagsgeschenk van 
de Koningin telkens tweehonderdvijftig meter jachtlappen. De zorg voor dit alles was mij 
toebedeeld zoals het touw en linnen aanschaffen. Schilder Willem de Grip uit de Loseweg 
kreeg de sjablonen om de lappen te beschilderen. In totaal waren allengs meerdere kilometers 
aanwezig. Wij als leerlingen gingen ook de landbouwschool bezoeken, want dit was nodig voor 
het toelatingsexamen voor de school der Heide Mij. Op het bureau van Tutein Nolthenius in 
zijn woning te Apeldoorn werd alles bewerkt. De werkstaten werden in werkboeken 
opgenomen en met de hand geschreven. Van schrijfmachines was nog geen sprake. Alle tien 
dagen trok ik naar het Hof te Uddel om deze werkstaten op te maken, want de Bosbaas van ’t 
Slot was nu niet bepaald zo administratief ingesteld. Als alles was ingeschreven en nagerekend 
werd het geld voor de arbeiders eerst op het bureau voorgeteld en op de fiets naar Uddel 
gebracht en uitbetaald. Vele arbeiders konden hun naam niet schrijven en werd het door een 
kruis gewaarmerkt. 
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In de omgeving van Pannekoeksdennen in het Noorder gedeelte van het Wieselse bos werden 
in 1905 en 1906 stukken heide met de ossen van de Heide Mij. geploegd en beplant met twee 
jaar grove dennen. Ook in de Boswachterij Uddel, de Hordenberg en het Ossenveld werden 
evenzo bewerkt. Daarna deed de stoomploeg van de firma Ottomeyer uit Westfalen haar 
intrede op de Wieselse heidevelden. Deze gronden moesten eerst worden aangekocht van 
particulieren. Het was Z.K.H. de Prins die dit stimuleerde. Maar het was wel wenselijk dat de 
verkopers niet wisten dat deze gronden voor Z.K.H. bestemd waren, want dan zouden de 
prijzen snel stijgen. De houtkoper Herman Huijskamp werd als stroman in de arm genomen 
en het gelukte hem vele hectaren te kopen, als het ware voor hemzelf.  Heel erg duur ging het 
niet, ongeveer vijfentwintig gulden per hectare. Maar toen men later toch lucht van de zaak 
kreeg stegen de prijzen. Met de Wiesselse Mark, die een groot oppervlak bezat, werd met de 
erfgenamen onderhandeld. In dit heidegebied lag ook een vrij grote waterplas ‘De Fles’ 
genaamd, waar wij als schooljongens gingen schaatsrijden. Nu heet de aangelegde wildakker 
nog steeds ‘De Fles’. 

Dit grote heidegebied, honderden hectaren groot, werd door de stoomploeg omgewoeld. Z.K.H. 
ging dikwijls kijken en onderhield zich gaarne met de Duitse ploegers. Hij zag in zijn gedachten 
reeds de dichte dennenbossen, die dekking zullen geven aan rood-, dam-, en zwartwild. 
Het ploegen was ook niet zoo kostbaar, vijfentwintig gulden per hectare met de tweeschaar en 
veertig gulden met de éénschaar. Er werd gepeild met het peilijzer en waar bank zich bevond, 
werd de éénschaar gebruikt tot een halve meter diep. Twee grote lakomowielen stonden 
ongeveer honderdvijfentwintig meter uit elkaar en trokken de ploeg heen en weer. Tot vijf 
hectare kon men gemiddeld per dag ploegen. Een waterwagen reed naar het Ruitersgat om 
water te halen voor de ketels der lokomobielen. De Duitse ploegers en machinisten woonden 
in een woonwagen en een aangestelde kok zorgde voor de eterij. Z.K.H. hield dikwijls een 
praatje met deze Duitse gasten.  

 

De gesloopte villa aan de Zwolseweg, destijds gebouwd voor jagermeester Frederik Willem 
Jacob Loudon. 
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Daarna volgde beplanting dezer grote vlakte. Er werden eerst wegen uitgezet, allemaal recht! 
Er was al rekening gehouden voor in de toekomst te houden jachten. Wij kennen de namen 
dezer wegen nog: Kroezeweg, Dalweg, Middenweg en  Bovenweg, alle lopende van Oost naar 
West. De verticale wegen kregen letters, A weg en B weg. Ook kennen we daar nog namen van 
de vroegere eigenaren van de grond, o.a. Peter Pas, Zwerusdennen en Boelesveld. Langs deze 
wegen werden brede en smalle berkensingels aangelegd. De berken kosten per stuk tien 
gulden per duizend stuks. En konden later als brandkering dienen. De benodigde tweejarige 
grove dennen werden voor een deel uit eigen kwekerijen verkregen, namelijk die bij de 
boerderij in het Koninklijk Park, in het Prins Hendrik Park en op Het Hof. Eerst zaaien op 
bedden en daarna als éénjarige verspenen met de verspeenhark à vijfentwintig cent per 
duizend stuks. Flinke arbeiders deden er vijfduizend per dag en verdienden daardoor 
vijfentwintig cent meer. Het dagloon bedroeg in die tijd een gulden. Het is Z.K.H. de Prins 
geweest, die de daglonen in die tijd van negentig cent op een gulden bracht. Nog in leven zijnde 
oude arbeiders weten dit nog te vertellen en spreken daar nog hun grote vreugde over uit. Ook 
kwamen duizenden grove dennen uit Zundert. Toen bleek dat het benodigde aantal niet 
toereikend was, werden door houtvester Beijer ook tweejarige dennen besteld bij de firma 
Heins Söhne in Halstenbeek bij Hamburg.  

Het planten ging in aangenomen werk voor zestien gulden per hectare. De volwassen arbeider 
maakte het plantgat met de plantschop, mocht deze volstrekt niet naar zich toe en van zich 
af bewegen, echter van links naar rechts. Anders ontstond er een holte en hingen de wortels 
in de lucht en kwijnde de den en ging dood. De man had dan één van zijn jonge dochters of 
zoons bij zich, die de den in het plantgat stak en werd dan door de plantschop aangedrukt. 
De te beplante dennen bevonden zich in daartoe vervaardigde houten- en zinken bakken, die 
telkens werden gevuld op de ingekuilde dennenplaatsen. Plantafstand zeventig centimeter. In 
driehoeksverband ongeveer twintigduizend per hectare. Waar de grond daartoe geschikt bleek 
te zijn, werden ook eiken- en beukenheesters geplant. In de eerstvolgende jaren hadden de 
geplante dennen flink door het ‘schot’ te lijden, doch deze kinderziekte herstelde zich gelukkig 
snel. Hier en daar moest worden ingeboet. Korhoenders waren er genoeg, die ’s morgens bij 
het licht worden, op de geplante dennen neerstreken om er de eindknoppen af te bijten. Half 
volwassen jongens en meisjes uit Uddel en Elspeet waren dan tijdig in de vroegte aanwezig 
om deze zeer schadelijke vogels te verjagen. Tevens werd in deze ontginning van honderden 
hectaren de aanleg van wildakkers niet vergeten, namelijk ‘De Fles’, Peter Pas, Bovenweg, 
Kruisakkersen in het Wieselse en Gortelse gedeelte. De wildakker De Koningshout was al 
eerder aangelegd. 

Intussen was de leertijd van 1906-1909 bij houtvester Beijer ten einde. Jan Spek en ik kregen 
een uitstekend getuigschrift van hem mede. Mij werd aangeraden door mijn leermeester het 
toelatingsexamen voor de afdeling B. der Heide Mij. te doen. Hij meende dat ik daartoe 
volkomen in staat zou zijn. Maar indien men dan voor dit examen zakte, werd men niet 
toegelaten voor het A, waarvoor de eisen veel minder waren gesteld. Dan was het weer enige 
jaren wachten voor de volgende cursus. Ik deed het en slaagde en Jan Spek slaagde voor A. 
Ook was er nog een derde kandidaat, H.J. Schilperoort, die als leerling bij houtvester W.A. 
Salm te Vaassen had gewerkt. Hij had vier jaren H.B.S. te Apeldoorn doorgemaakt en slaagde 
ook voor B. Onmiddellijk na de aanneming voor de school der Heide Mij. werden wij op diverse 
werken der Mij. praktisch te werk gesteld. Dat werd flink aanpakken, want er werd later ook 
op je cijferlijst een praktijkcijfer gegeven. Dat was van grote invloed wanneer men dan na 
afloop der school als ambtenaar bij de Heide Mij. aangenomen werd. 
 

Zo kwam ik terecht in de Peel bij Gemert. De heren Waterschoot van de Spacht bij Roelvink 
hadden daar grote complexen heidegrond aangekocht. Ze waren beide geïnteresseerd bij de 
Limburgse kolenmijnen en wilde grove dennenbossen aanleggen, om later mijnhout te kunnen 
afleveren. Het was een vrij nat terrein met hoge waterstand in de winter, zodat sloten moesten 
worden gegraven. Ik werd ingezet bij de waterpersingen, egalisatie van het terrein enz. Er was 
reeds met dennen beplant en begin april maakte ik nog een grote planterij mede. Daarna 
kwam mijn overplaatsing naar het Zeijerveld bij Norg in Drenthe. De eigenaar was Jhr. Röell. 
Er waren mooie boerderijen reeds verrezen o.a. de Juliana Hoeve. Vandaar ging het van de 
reinigingsvelden bij Coevorden (drainageleer) en daarna 1 oktober naar de school te Utrecht. 
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Daar moest flink aangepakt worden. De directeur W.H. Wisselink had voor alle leerlingen voor 
goede kosthuizen gezorgd. 

Wij stonden onder goed toezicht, konden iedere avond bezoek verwachten van de directeur. 
Hij kwam controleren of we niet de straat op waren want er moest geleerd worden. De lessen 
werden gegeven in gebouw Irene in de Keistraat te Utrecht. Na afloop in maart wederom in de 
praktijk. Dit maal in de Achterhoek waar rijwielpaden werden aangelegd in de omgeving 
Leersum. Voor de tweede keer naar Utrecht voor lessen in gebouw Nieuweroord. 

In maart 1911 werden de diploma’s uitgereikt door de directeur der Ned. Heide Mij., de heer 
A.A. Nengerman. Ik was zeer verheugd te vernemen dat ik nu was geslaagd met het hoogste 
aantal punten. Na afloop moest ik bij de directeur verschijnen en vroeg mij wat mijn 
toekomstplannen waren. Ik vertelde hem dat ik naar Het Loo ging om werkzaam gesteld te 
worden in de Koninklijke Houtvesterijen aldaar. De heer Nengerman vroeg mij of ik geen idee 
had om bij de Heide Mij. te komen. Hij meende dat daar een betere toekomst voor mij zou zijn 
weggelegd. Ik moest er thuis maar eens met mijn ouders over praten en dan vernam hij dat 
wel. Maar het was ook Z.K.H. de Prins die op mij rekende na afloop der studie en zodoende 
ging werken bij de Heide Mij. niet door. 

 

De ansicht is verzonden in 1910 van de stoomploeg van de firma Friedrich Ottomeyer uit 
Westfalen op de Wieselse heidevelden. 

De heer Beijer, mijn vroegere leermeester, sprak zijn verheugenis uit, dat alles zo perfect met 
mij was verlopen. Zijn getuigschrift van mijn leertijd 1906-1909 zijn mij door hem uitgereikt, 
was zeer tevredenstellend. Na de leerlingentijd werden de werkzaamheden op Het Loo steeds 
uitgebreider. De boswachter W. Berkenbosch, die op Emma’s Oord woonde, moest een kantoor 
aan huis hebben. Er werd tenslotte overeengekomen dat hij de woning van houtvester Beijer 
aan de Koningslaan kreeg toegewezen. Voor houtvester Beijer werd in 1908 een nieuwe villa 
aan de Amersfoortseweg 1 gebouwd. Het terrein behoorde aan het Staatsdomein. Bij de 
aanvang is hier een waterpassingsfout gemaakt. Het huis zou een meter hoger komen te staan 
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na de egalisering van het terrein. Oorspronkelijk bevond zich daar een zandkuil waar de jeugd 
zich amuseerde. In plaats van een meter hoger kwam het een meter lager te staan. Bij grote 
sneeuwval en daarna dooi, staat het huis rondom flink in het water. 
 
Begin maart 1909 was de woning gereed gekomen en vond een feestelijke inwijding op een 
avond plaats, nog juist maakte ik het inwijdingsfeest mede voor de cursus begon. 

Van 1911 tot 1914 bleef ik werkzaam bij de heer Beijer. Ik behandelde de 
kantoorwerkzaamheden, rekeningen, leveringen, houtregisters, controle werkstaten, 
opmetingen ploegterreinen en wanneer er jachten waren werd ik hierbij tevens ingeschakeld. 
De jachtwildboeken werden door de toen aangestelde hofjagers die op Jagershof woonden 
bijgehouden, alsmede werd de verkoop van het wild aan poelier Driessen te Apeldoorn 
geregeld. Veel brachten de herten niet op, tien gulden was in die tijd het maximum. 

Mijn eerste hertenkalf mocht ik, onder toezicht van Houtvester Beijer, op 4 april 1907 op het 
Aardhuis schieten. Op 10 oktober 1907 een kreupele hinde, die in het Hertenkamp altijd 
alleen stond, en op 27 februari 1908 op het Aardhuis een knobbelbok. Het ontbrak mij echter 
niet aan jachtkoorts, waar wel niemand aan ontkomen kon. Er volgden nog heel wat stukken 
wild, alles heb ik keurig in des deutschen Wardmanns Schussliste bijgehouden tot en met 
1960. Het zijn 875 stuks roodwild, 236 stuks damwild, 12 ruien, 155 everzwijnen en 1 gems 
in Opper-Oostenrijk. Totaal 1279 stuks. 

 

Villa voor houtvester Beijer aan de Amersfoortseweg 1, in 1908 gebouwd naar een ontwerp 
van de Arnhemse architect H.J. Tiemens. 
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In de tuin van het oude Loo stond de Venusfontein 

Het eerste ontginningsproject door Z.K.H. Prins Hendrik is geweest een heidecomplex groot 
ongeveer vijfenveertig hectare, dat gelegen was ten noorden van het Koninklijk Park tot aan 
de Grindweg van Het Loo naar Wiesel. Het was het voormalig schietterrein der Koninklijke 
Scherpschutters van de Veluwe, opgericht door Zijne Majesteit Koning Willem III. Er waren 
vier gegraven putten aanwezig die drinkwater moesten leveren. Onder toezicht van houtvester 
Beijer en de boswachter W. Berkenbos werd met paarden geploegd. Op Emma’s Oord was 
ondertussen een flinke paardenstal gebouwd en werden tevens de benodigde werkpaarden 
gefokt. De prachtige hengst Sarrasin en enige flinke merries werden aangekocht (Bertha en 
Fortuna). De paardenknechts Balk en Hamer ploegden genoemde heide om. En jammer 
genoeg werd te dicht langs één der putten geploegd, zodat de zaak instortte en het paard 
Fortuna in de put zakte. Zij had een been gebroken en moest, het kon niet anders, met een 
schot worden afgemaakt. Het geheel werd beplant met twee jaar grove dennen en bij de putten 
werd larix geplant. In het oosten werden twee terreinen bestemd voor kwekerij en in het 
westen, langs de grintweg ook acacia’s geplant. Dat gebied kreeg de naam Prins Hendrik Park. 
Westelijk daarachter grenzend lag het zogenaamde Koningsbos, waar ook door de 
scherpschutters geschoten werd. De opgeworpen kogelvangers getuigen hier thans nog van. 
Op oude topografische kaarten stond vermeld: Terrein van H.M. de Koningin Regentes. Z.M. 
Koning Willem III heeft dit bos dus klaarblijkelijk aan zijn tweede gemalin geschonken. 
 
Na 1911 werden nog enige leerlingen bij de houtvesterijen van Het Loo aangenomen, namelijk 
Laurens Johannes Marinus Baaij (1892) en Willem Jacobus Karel Baaij (1894). Ze waren de  
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zonen van de Rijknecht Majoor bij het Koninklijke Stal-departement. Laurens slaagde niet 
voor het toelatingsexamen der Heide Mij. en is later op het Koninklijk Huisarchief te werk 
gesteld. Willem Baaij toonde weinig interesse voor het bosvak en was enige tijd de leerling van 
houtvester Mulder. Willem gaf deze te kennen liever naar de hoofdcursus te Kampen te gaan, 
teneinde voor officier opgeleid te worden. Genoemde houtvester raadde hem dit ten sterkste 
af, want zei hij, officier zul je nooit worden. Hij werd later de bekende Generaal bij Staf. W. 
Bestens was de zoon van de hoefsmid bij het Koninklijk Stal-departement, slaagde ook niet 
voor toelating Heide Mij. Hij werd beheerder van het Orderbos te Apeldoorn en eigenaar van 
het Park de Kievit te Den Haag. 

Voor zover ik mij herinner deed ik mijn werk van 1911 tot 1929 bij de Koninklijke 
Houtvesterijen onder de opper-houtvester G.E.H. Tutein Nolthenius als chef. Was er 
hofjagersdienst te vervullen, dan werd ik vrijgesteld van andere werkzaamheden. Ik ontving 
van de heer Tutein Nolthenius een portret van hem, als herinnering aan de jaren 1911-1915. 
Hij trad toen af als rentmeester als rentmeester van het Kroondomein. Hij beheerde tot die 
tijd de boswachterijen Hoog-Soeren Zuid, West en Noord. Er moest een nieuwe rentmeester 
in zijn plaats komen en Z.K.H. de Prins had gaarne dat dit iemand zou zijn die ook véél voor 
het jachtbedrijf voelde. Hij raadpleegde houtvester Beijer die met zijn gezin reeds bevriend was 
met de heer J.C.E.C.N. Mulder, houtvester bij de Nederlandse Maatschappij. Die beheerde het 
landgoed Staverden van de families Jacob. Deze, wonende in de Villa Gentiana te Staverden, 
werd gepolst en werd bereid gevonden om de betrekking van Koninklijk Houtvester, 
Rentmeester over Hoog-Soeren te aanvaarden. 

De heer Nolthenius bleef tot april 1929 als Opper Houtvester en Jagermeester over alles 
werkzaam. Op 10 april 1929 bood hij de heren houtvesters, zijn bos- en bureaupersoneel, 
waaronder ook mijn persoon, een diner aan in Hotel de Keizerskroon op Het Loo. Hij kwam 
op zijn bureau, dat in de Koninklijke Stallen gevestigd was, altijd in zijn Phänomobiel, 
bestuurd door zijn chauffeur Eibert van den Berg. Na al die tijd op zijn landhuis het Woldhuis 
te hebben gewoond vestigde hij zich later te Gorssel. Daar is hij op 27 mei 1930 als weduwnaar 
overleden. Hij werd op het kerkhof te Apeldoorn aan de Soerenseweg te rusten gelegd. Z.K.H. 
met zijn adjudant en ik als hofjager in groot tenue waren hierbij tegenwoordig. De prins hield 
bij deze gelegenheid een voortreffelijke toespraak, waarin hij de overledene grote dank bracht 
voor al hetgeen hij voor de Koninklijke Houtvesterijen had verricht. 

In den beginne 1906 was de heer Beijer Koninklijk Houtvester over de boswachterijen Het Loo 
en Uddel. In de Koninklijke Houtvesterij Gortel, die bestond uit de boswachterijen Niersen en 
Gortel, was tot houtvester benoemd de heer W.A. Salm. Hij was afgestudeerd te Wageningen. 
Deze nam ontslag en kocht de Griftse Molen onder Vaassen en in zijn plaats werd als 
houtvester de heer Jhr. Max van de Poll aangesteld. Hij werkte, evenals de heer Salm, met de 
bosbaas J. Brummelkamp te Niersen en A. Slijkhuis te Gortel. Vanwege de grote 
ontginningswerkzaamheden die plaats vonden, werd ook de nieuw benoemde boswachter C. 
Kranendonk in dienst genomen. Hij was bevriend met boswachter W. Berkenbosch en kwam 
van dezelfde school in Frederiksoord. Jhr. Van de Poll verdween ook weer spoedig daarna. Hij 
had het kasteel Mersch in Luxemburg van een tante geërfd en ging daar wonen. 
Intussen werd de heer W. Brandsma tot houtvester over de houtvesterij Gortel benoemd. Het 
huwelijksdiner op Heimerstein met Jkvr. Ch. Schimmelpenninck werd bijgewoond door Z.K.H. 
de Prins, ik ging mee als Hofjager. Mijn schoonvader, een bekend architect te Apeldoorn, W. 
ten Tuynte, werd opgedragen een boshuis te Gortel te bouwen, hetgeen in 1916 geschiedde. 
Er werd tevens een stalling en jachtkamer aan verbonden. Menig jachtdiner is hier met Z.K.H. 
de Prins en Bernhard gehouden. Mijn schoonvader ging ook nog enige jaren met de 
houtvesters Beijer, Brandsma en Mulder de huizen van H.M. de Koningin bekijken en stelde 
de begrotingen samen van de reparaties die nodig waren. In deze woningen woonden dan het 
bospersoneel en menig arbeider die werkzaam was in de bossen. Hij ontving hiervoor vijftig 
gulden per jaar, maar beschouwde dit als een vererende opdracht. Daarna werden deze 
werkzaamheden overgenomen door de heer P.K. van Gelder, hoofdopzichter der gebouwen. 
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Z.K.H. Prins Hendrik stelde er tevens prijs op dat ik in Mecklenburg ervaring zou opdoen 
betreffende het jachtbedrijf. In augustus 1912 werd ik naar Gelbensande in Mecklenburg 
gezonden, een pracht jachtterrein met jachtslot van de Groot Hertog Friedrich Frans. Het lag 
ongeveer twintig kilometer ten oosten van Rostock en grensde ten noorden aan de Oostzee. 
Het terrein bestond hoofdzakelijk uit beuken- en eikenwouden met daartussen vruchtbare 
heidegebieden voor het wild. Ik werd gastvrij ontvangen door Förster Bernard Starck en zijn 
echtgenote, alsmede zijn beide zonen. Ik maakte tevens kennis met het verdere bos- en 
jachtpersoneel. Van tijd tot tijd kwam de Groothertog met zijn echtgenote op bezoek en 
onderhielden zij zich ook met mij. Ze informeerden zich over Het Loo en stelden belang in mijn 
vorderingen in Gelbensande. Het was hoofdzakelijk ook dat ik mij kon bekwamen in het 
maken op ‘koud’ spoor met de zweethond van Starck, vroeg op en later op de dag uitwerken 
van het spoor. Onze Prins kende Starck van de Schweisshundeprüfungen die hier en daar 
werden gehouden en zodoende kwam ik bij hem in de leer. Van alles maakte ik mee, bosbouw 
excursies, vooral het roodwild leren aanspreken op de grazige weiden, al kende ik dit al wel 
van Het Loo. De geweien waren wel zwaarder en endenrijker dan bij ons. Prijsschieten in het 
naburige ‘Schwarzenpfost’ was ook iets buitengewoons. Al het bos- en jachtpersoneel was 
daar tegenwoordig en ’s avonds het grote feest der prijsuitreiking met het nodige bier en 
schnaps, en pellkartoffeln en hering. 

De tijd van afscheid nemen brak weer aan en voor mijn ‘keurig’ gedrag mocht ik een reebok 
afschieten. Dit was op 24 september 1912. De terugreis ging eerst naar Friedrichsmoor, waar 
prins Hendrik in het jachtslot zijn intrek had genomen. De prins zou aldaar een bronsthert 
schieten en de heer Von Maltzahn als Jägermeister en ik brachten de prins op zijn post in de 
vroege morgen. Het bedoelde hert trok met zijn groot roedel kaalwild voorbij de stand van de 
prins en er viel echter geen schot. Met onze verrekijkers ontdekten wij, dat Z.K.H. rustig was 
ingedut en een harde roep van de heer Maltzahn deed de prins ontwaken. Hij schoot daarna 
en we zagen het hert al spoedig vallen. Een goed bladschot. Z.K.H. maakte even zijn 
verontschuldiging, het was de avond te voren ook wel héél laat geworden. Waidmannsheil 
gewenst en intussen was de plaatselijke revierjäger ook gekomen op het schot. Het hert werd 
door hem ontweid en het gewei besproken, goede dikke zware stangen, twaalf ender. Z.K.H. 
informeerde of de afworpstangen van dit hert ook in het voorjaar gevonden waren en dit was 
werkelijk het geval. De revierjäger kwam op het jachtslot, rechts twaalf en links tien ender. 
Z.K.H. kocht deze stangen en schonk deze mij als herinnering aan deze succesrijke ochtend. 
Zij werden op Het Loo op schedel gezet en prijken thans in de hal van het woonhuis mijner 
kinderen te Haaksbergen. Bij mijn verhuizing in 1963 van het Jagershof Het Loo naar 
Apeldoorn kon ik niet veel medenemen. De terugreis ging toen via Berlijn weer naar Het Loo. 
Gelogeerd werd in het prachtige hotel Espanade in de Bellevuestrasse aldaar. 
 
Op Het Loo werden de grote winterjachten voorbereid en gehouden met veel Duitse heren. ’s 
Prinsen grote vriend, Graaf Ch. Von Rhoden, kwam ook in de bronst vanuit Berlin-
Charlottenburg, naar Het Loo. Genoemde graaf diende samen met onze prins in het Garde-
Jägerbataljon te Potsdam als Hauptmann. Ik werd dan gedurende deze jachttijd, als de graaf 
op Het Loo vertoefde, aan hem toegevoegd en werd zowel vóór- als namiddags er op uit gegaan. 
Voornamelijk werd dan slecht kaalwild en slechte herten afgeschoten. Bij de aankoop in 1907 
van het Gortelsebos werd door Z.K.H. vastgelegd dat de heren van het Gortelse grofwild 
gezelschap twee dagen de gasten zouden zijn van onze prins. Na afloop werd dan één avond 
op Paleis Het Loo gedineerd en één avond boden de heren de prins een diner aan in hotel de 
Keizerskroon op Het Loo. Dit gezelschap heb ik ook nog op een grote foto staan, de namen 
staan er achterop vermeld. Het ging er dan steeds zeer genoeglijk toe op deze jachten. Z.K.H. 
had geen belang zelf veel te schieten en gaf de beste plaatsen aan zijn gasten. 
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Hofjager Jan Spek  

Terwijl ik dit schrijf zijn geen dezer heren nog in leven. In 1914 werd ik dan voorlopig 
aangesteld als Hofjager en had Hofjager H. Wijnen als collega. Hij was reeds gehuwd en 
woonde op het in 1902 gebouwde Jagershof in het Koninklijk Park. Toen Z.K.H. in 1901 
huwde bracht hij Duitse Hofjagers mee naar Het Loo. Deze dienden in het Jägerbataljon in 
Potsdam en hadden ook de Försterschule bezocht. Zij werden op Het Loo in pension 
ondergebracht. Er waren taalmoeilijkheden en ook zij wensten gaarne te huwen. Als 
verjaarsgeschenk schonk H.M. de Koningin, de prins op 19 april 1902 het Jagershof. Achter 
het huis kan men dit nog lezen in de gedenksteen. Vlug daarna trokken K. Vogt en B. Wasgien 
in deze woning die ik reeds eerder vermeldde. Wijnen en ik hadden beurtelings dienst in Den 
Haag. Dikwijls bezocht de prins de baron Van Pallandt op huize Duinrell te Wassenaar, waar 
patience werd gespeeld. Daar bevond zich een grote reigerskolonie, waarvan de prins gaarne 
er enige overtollige van schoot. Wij schoten dan beurtelings, Z.K.H. had hierin veel plezier. De 
allermooiste exemplaren werden dan opgezet met mooie aigrettes, één voor Z.K.H. en één voor 
mij. Dit opzetten werd dan toevertrouwd aan de kamerdienaar Röell, van H.M. de Koningin 
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Moeder. Hij was een bekwaam vogelpreparateur in Den Haag, Na jaren in mijn jachtkamer 
geprijkt te hebben, kwam er tenslotte enige aftakeling in de reiger en wilden de padvinders te 
Apeldoorn deze graag hebben voor hun clubhuis, alsmede een opgezette korhaan. 

  het oude Loo 
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Bij het jachtslot het oude Loo 

het oude Loo 

Gedurende de tijd vóór 1923 hadden wij nog met de toen heersende oude jachtwet te doen. 
De gehele gemeente Apeldoorn behoorde tot het jachtrecht van de regerende vorst. Dat was 
de Heerlijkheid van Het Loo, ongeveer achtendertigduizend hectare groot. 
Er werden dan ook nog grote kleinwild hofjachten gehouden te Uddel, Kerschoten, Wenum, 
Beemte en Anklaar waar goede tableaux werden verkregen. Onder Loenen waren goede 
korhaan baltsplaatsen. De jachtopzieners die deze buitengewesten bewaakten waren 
Bieshaar, J. en W. van Asselt, H. Bijdam, R. Van den Brink, J. Hulleman en H. Beekman. 
Wouter van Asselt woonde in een gehuurde woning te Beekbergen en droeg de heer Tutein 
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Nolthenius op, om mij en Van Asselt polshoogte te laten nemen betreffende de baltsplaatsen. 
Tussen de Woeste Hoeve en Terlet lag een bergje, het Hemeltje genaamd. Vandaar uit liep een 
heidepad in oostelijke richting naar de baltsplaatsen. De gaten werden gemaakt en wanneer 
alles in orde was bevonden ging Z.K.H. met mij om half drie in de vroege morgen naar het 
Hemeltje. Daar stond de oude Wouter van Asselt dan gereed met zijn lichtstok om ons naar 
de kuil te brengen. Z.K.H. genoot dan, en ik ook, van de zang der leeuweriken. Daarna 
begonnen de koekoeken in het Loenensebos te roepen en al spoedig kwamen korhanen en 
hennen aangevlogen. Wel vijfentwintig hanen en hennen boden ons een mooi schouwspel. 
Z.K.H. voelde het ogenblik nu aankomen om een oude mooi blauw glinsterende haan te 
schieten. Wanneer dit gelukt was, dan de haan laten liggen en niet uit de kuil gaan, dit zou 
alles verstoren. Alles vloog weg na het schot, doch het duurde niet lang of een groot gedeelte 
kwam weer terug. Wij schoten beurtelings en keerden meestal met acht hanen huiswaarts die 
er heus wel af konden. Er werd in die omgeving ook veel ontgonnen door de Vereniging van 
Stuifzandontginning en de heer Kerkhoven. Veel schade werd dan ook ondervonden door het 
afbijten der knoppen uit de geplante grove dennen. Drie à vier ochtenden ging Z.K.H. naar het 
Hemeltje. 

 

De valkerij op Het Loo 

Nu heb ik het nog over de oude jachtwet van vóór 1923. Er werden door de toen aangestelde 
hofjagers, hazen geschoten voor de Koninklijke keuken. Wij deden dit meestal op zaterdagen 
in de terreinen Anklaar – Beemte – Schoonbroek. Jachtopzieners J. van Asselt en Jan 
Hulleman waren dan onze drijvers. De grondeigenaren begonnen hevig (tegen het einde van 
de jachtwet) danig tegen ons op te staan en wilden ons van hun terreinen afjagen. Zij lieten 
hun honden overal door jakkeren om ons te pesten. Al het wild werd dan aan het paleis 
afgegeven. De heer Tutein Nolthenius bracht ik dan verslag uit over het aantal. Was de buit 
groot, dan mochten wij en de jachtopzieners ook een haasje behouden. 
Het terrein Wiesel en Wenum werd de Intendant J.A. van Steijn toegewezen en bewaakt door 
H. Bijdam. Deze maakte er ook dankbaar gebruik van en mocht het geschoten wild behouden. 
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Jachtopziener Gerrit Spek bij de Echoput 

Toen de nieuwe jachtwet 1923 eindelijk haar beslag kreeg, verviel hiermede het Jachtrecht 
aan de Kroon. Als recompensatie moest door de eigenaren dezer gronden een jachtrente 
betaalt worden. Die werd vermeld op het grondbelastingbiljet gedurende negenentwintig 
achtereenvolgende jaren. Dit was een geweldig uitgezoek en de heer Tutein Nolthenius droeg 
de toen aanwezige, op het bureau der Koninklijke Houtvesterijen werkzaam zijnde heer Baron 
R. de Constant Rebeque en mij op, dit alles op het kadaster te Apeldoorn eens na te gaan zien. 
Grote lijsten met de namen der eigenaren en de grootte hunner percelen, alsmede de 
hoedanigheid dezer gronden, werden opgesteld. Rondom de kernen en dorp Apeldoorn, 
Beekbergen, Loenen, alle dus gelegen in de gemeente Apeldoorn, moest een straal van vijf 
kilometer worden getrokken. Want deze gebieden mochten wegens gevaar niet bejaagd worden 
volgens de nieuwe jachtwet. Dat was een vreselijk gezoek en gereken van ons beide. De heer 
Tutein Nolthenius zag dit ook in en werd dit werk verder verzorgd door belastingambtenaren. 
De bekende afbakeningspalen waar op de borden vermeld stond: Heerlijkheid van Het Loo 
konden verwijderd worden.  
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De Koninklijke Houtvesterij Het Loo is het grootste aaneengesloten bosgebied en een van de 
grootste natuurgebieden van Nederland. Het ligt op de Veluwe ten westen en noordwesten van 
de stad Apeldoorn. 

De Houtvesterij strekt zich grofweg uit tussen de snelweg A1 in het zuiden, de weg van 
Vierhouten naar Emst in het noorden, de dorpen Elspeet en Uddel in het westen en het dorp 
Vaassen in het oosten. De totale oppervlakte is ongeveer 9700 hectare, welke volledig zijn 
omheind en slechts worden doorsneden door de N344 en de spoorlijn Amersfoort-Apeldoorn. 
Het dorpje Hoog Soeren wordt volledig door de Koninklijke Houtvesterij ingesloten. 

Het gebied bestaat hoofdzakelijk uit bos, met daarin enkele grote (Asselsche Heide, Uddelsche 
Buurtveld, Hoog Soerensche Veld) en kleinere heidevelden. Er zijn vele wandelroutes en enkele 
fietsroutes uitgezet, die bij de ingangen met borden en informatiepanelen zijn aangegeven. Het 
gebied is met uitzondering van het jachtseizoen vrij toegankelijk.  

 

 

Kroondomein Het Loo  
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De Koninklijke Houtvesterij maakt onderdeel uit van Kroondomein Het Loo. Het grootste deel 
van de Houtvesterij, 6700 hectare, is in gebruik bij de kroondrager, Willem-Alexander der 
Nederlanden. Dit deel is tussen 1900 en 1915 aangekocht door toenmalig koningin 
Wilhelmina, die zelf op paleis Het Loo woonde en veel tijd in de natuur doorbracht. In 1959 
heeft Wilhelmina haar privébezit aan de Staat der Nederlanden verkocht, onder de voorwaarde 
dat de drager van de kroon het gebruiksrecht zou behouden. Een kleiner deel, 3000 hectare, 
is Staatsdomein en valt onder de dienst Domeinen van het Ministerie van Financiën. Dit 
zuidelijke deel, met de Hoog Soerensche Bosschen en de Asselsche Heide, werd in 1684 door 
stadhouder Willem 111 aangekocht en viel al in de Franse tijd aan de Staat. 

Aan het hoofd van de Koninklijke Houtvesterij staat de opperhoutvester, welke door de 
kroondrager wordt benoemd en is belast met het beheer over het koninklijk bezit. In 2005 is 
afgesproken dat de opperhoutvester tevens als  rentmeester aan het hoofd van Kroondomein 
Het Loo staat, waardoor hij nu ook verantwoordelijk is voor het Staatsdomein.    
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Paleis Het Loo 
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Wat de grofwildjachten betreft, herinner ik mij nog het door houtvester Beijer ingerichte 
‘Eingestelltes Jagen’ in het Doorngat. Het was uitsluitend voor de wilde zwijnenjacht bestemd. 
Deze werden op diverse plaatsen opgevangen en in kisten geladen en naar het Doorngat 
gebracht. Voor de arena werden van de spoorwegen afgekeurde spoorbielzen gekocht. Het 
geheel werd omrasterd met stevig gaas en de standen in het rond, ongeveer dertig meter van 
het raster verwijderd, opgesteld. Telkens werden den zwijnen door opentrekken van schuiven 
vrij gelaten en mocht alleen in de richting van het gaas geschoten worden. Het gemiste zwijn 
kwam dan bij de buurman, geheel in het rond. Foxterriërs deden hun plicht en keften de 
zwijnen voorwaarts. Eén en ander werd op zekere keer bij het dagblad de Telegraaf bekend en 
stond er een groot artikel over deze jachtwijze, met de nodige foto’s, in deze courant. Dit was 
nu niet bepaalt geschikt voor anti-jachtlieden en werd aan dit systeem een einde gemaakt. Op 
deze manier van jagen was men wel overtuigd van een groot aantal zwijnen te verkrijgen. 
Thans wordt op de jachten zo gehandeld, dat een mis geschoten zwijn, zijn vrijheid heeft 
verkregen. De wildboeken berichten nog van het groot aantal zwijnen, die in het Doorngat 
geschoten werden.  

Toen Z.K.H. in 1901 zijn intrede deed op Het Loo, trof hij nu niet een bepaald sterk soort 
roodwild aan. Zwijnen waren er niet en werden de eerste uit Mecklenburg, later uit 
Bûckeburg, naar hier verzonden. Bij het loslaten was ik als kleine jongen wel eens 
tegenwoordig. Wat waren die Mecklenburger herten veel groter dan onze. De geweistangen 
waren afgezaagd anders konden de herten niet in de kisten. 
Houtvester Beijer stelde de prins voor een spitser te kopen uit een wildpark te Greiz in 
Vogtland. Deze werden in een Jagdzeitung aangeboden. Deze spitzer werd losgelaten op de 
Soerense Heide. Hij werd in zijn ontwikkeling goed gevolgd door de jachtopziener G. Spek Sr. 
Die woonde in de woning tegenover de Echoput.  De spitzel werd gevoerd aan de Halve Maan. 
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Hij heeft het vele jaren uitgehouden. De serie stangen hangt in het paleis. Alleen het 
spitsergeweitje is niet echt. Kon niet gevonden worden, is dus nagebootst. Dit hert was 
afkomstig van een kruising Europees roodhert en een Mapoti. Aan de geweien is dit alles 
merkbaar te zien. Het echte, dus afgekookte, laatste gewei bracht enige ontstentenis te weeg. 
Jachtopziener Spek zag een troep kraaien op de heide opvliegen, ging er heen en zag de Greizer 
dood met een schotwond. Hij had een dag tevoren jhr. Backer, de adjudant van de prins, over 
de hei zien rijden en daarvoor ook een schot gehoord. Bij navraag wist de heer Backer echter 
van niets. Toch bleef steeds het vermoeden bestaan dat hij zijn fout niet heeft durven mede 
delen. Bron: Berry Meester. 

  

 

Endelst erve  
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‘Endelst erve’ staat er op een bord dat tegen de gevel is gespijkerd. Het betekent zoiets als: het 
eind van alles. 

Oorspronkelijk stond de boerderij te midden van heidevelden. De bomen waarop de bewoners 
nu uitkijken, liet prins Hendrik, de man van koningin Wilhelmina, begin twintigste eeuw 
aanplanten. Zo had hij meer plaats voor zijn liefhebberij: jagen.  

In juli 1672 werd Prins Willem III, tijdens de oorlog tegen Frankrijk, Engeland, Munster en 
Keulen, door de Staten benoemd tot stadhouder en Kapitein en Admiraal-Generaal voor het 
leven. Reeds in de eerste jaren van zijn bewind keerden de kansen ten gunste van de 
Republiek. De macht van de Prins breidde zich spoedig sterk uit en in 1674 werden zijn titels 
erfelijk verklaard in de mannelijke lijn. In datzelfde jaar werd de hoeve Soestdijk door de 
Staten gekocht en aan de prins opgedragen. Uit zijn vaders nalatenschap bezat hij al 
jachtgronden te Dieren en in 1677 kreeg hij van de Staten van Gelderland een jacht bij Hoog 
Soeren ten geschenke, met bijbehorende ‘commoditeiten’. Zijn groeiende waardering voor deze 
uitstekende jachtgronden moeten bij hem het plan hebben doen rijpen op de Veluwe een 
jachtslot te bouwen. Na de vrede van Nijmegen in 1678 begonnen zijn plannen vastere vormen 
aan te nemen. Zijn huwelijk met de Engelse prinses Mary Stuart betekende bovendien dat het 
nieuw te bouwen jachtslot een aantrekkelijk en representatief verblijf voor zijn echtgenote en 
de hofhouding moest worden, waarbij de nieuwste denkbeelden over de bouw- en tuinkunst 
toegepast dienden te worden. Zo moest er ook een uitgestrekte siertuin worden aangelegd, 
naar Frans voorbeeld uitgerust met fonteinen en andere waterwerken. De mogelijkheden om 
op een natuurlijke wijze deze waterwerken te voeden bepaalden in hoge mate de uiteindelijke 
situering van het paleis. Daarnaast werd ook bewust voor een afgelegen plek gekozen om het 
drukke Den Haag te kunnen ontvluchten. Voor gasten waren slechts beperkte faciliteiten 
beschikbaar, en alleen de kleine kring van vertrouwensmannen kreeg een eigen vertrek. In 
1684 slaagde de Prins er tenslotte in om het oude ‘Huys Loo’ te verwerven, een in de zestiende 
eeuw verbouwd kasteel dat sterk was vervallen en sedert 1656 in bezit van Johan Carcelis 
van Ulft, Heer van Laeckhuijsen.  
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De motieven voor de aankoop zijn door Romeyn de Hooghe, hoficonograaf van Willem III 
enigszins toegelicht in zijn Korte en nette beschrijvinge van het Konings Loo:  

Deze vorstelijke Lustplaats, die van ouds is verkoren geweest van de Hertogen van Gelder voor 
hare Residentie, wanneer sy van de Oorlogen vry of Lands-bestier vermoeid waren, schijnt ten 
aansien van hare schoone gelegenheid van de natuir tot het vermaak der Jagt geschikt te zijn. 
Sy leid op het bergachtigste en boschrijkste deel der Veeluw, van de Zuyder Zee, de Rijn en den 
Ysel, by na gelijkmatig afgelegen, die om so te seggen haar Jacht-perk als een graft sluiten, voor 
de rest ganschelyk ruym in sijn Heyen, Velden, Bergen en Bosschen, so rijkelijk opgeciert, dat 
men ’t elkens op nieuwe hoogtens koomende, onuitsienlyke Landstreeken opdoet, vanwaar de 
raamen en keeren, van het Wild, wonderbaarlijk de oogen voeden. 

 Andere schrijvers waren iets minder enthousiast. De Zweedse architect Nicodemus Tessin, 
die in 1687 een bezoek aan Het Loo bracht beschreef de omgeving: ‘auf einer grossen heijde 
wor fast kein wald zu sehen ist’, terwijl de Duitse architect L.C. Sturm het als een ‘recht 
sandigen und heszlichen Gegend’ bestempelde. Walter Harris, de Engelse hofarts van Willem 
III noemde de omgeving:‘Excellent for hunting: Staggs, Roe-bucks, Wild-baar, Foxes, Hares, 
Wolfs and excellent for fowling: Woodcock, partridges, pheasants, etc.’  

Volgens de koopakte van 27 november 1684 verkreeg de Prins ’t oude adelijcke Huys Loo ende 
alle nieuwe ende oude daertoe gehorende getimmeren, grachten, hoven, boomgaerden, bouw- 
ende weylanden, holtgewas, plantagien ende wateren voor 90.000 Karolusguldens, ad 20 
stuivers Hollands. Hiertoe behoorde tevens het ‘recht op water’ van tal van sprengen, beken 
en wateren uit de omgeving. De laaggelegen positie ten opzichte van de omliggende gronden 
en vooral ook de bijbehorende rechten op water, wat de aanleg van waterwerken mogelijk 
maakte, zijn waarschijnlijk van doorslaggevende betekenis geweest voor de aankoop van Het 
Loo. Bron: commissie MER.nl. 

 



 

 

121 

 

 

 

De boerderij is in de buurtschap Niersen, niet ver van het Gelderse Vaassen. Het is ergens 
midden in het bos. En dan nog een stukje verder. Een zandweg, een rond bord met rode rand, 
een weg die dood lijkt te lopen. Maar toch, daarachter, komt een huis in zicht. Een heuse 
boerderij, met een enorm stuk land eromheen. En daarachter weer bos. Het huis is eigendom 
van het kroondomein Het Loo. De boerderij werd in 1720 al vermeld. De boerderij was een 
periode het bezit van een begijnenklooster in Elburg. Het heette toen Begijnenhofstede. Later 
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woonden er ook medewerkers van het kroondomein, waarschijnlijk boeren die meehielpen als 
bosarbeider of als drijver bij de jacht.  

Zowel buiten als binnen is de oude sfeer  vastgehouden. Het ossenbloedrood, dertig jaar 
geleden nog geen standaardkleur, op de oude deuren en balken, de nepworsten aan de 
zoldering, het emaillen serviesgoed en de schoolplaten van Koekkoek zijn maar enkele 
voorbeelden.  De oude Bruynzeelkastjes in de keuken zijn een indirect geschenk van koningin 
Wilhelmina. Zij vond dat alle medewerkers van het kroondomein een eigen wc en keuken 
moesten hebben. Dus liet ze die bij hen thuis inbouwen.  
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Het edele vermaak 

Slechts weinig dieren boezemen de jager zoveel angst in als het everzwijn. Zowat alle 
jachtmanualen vertellen over de brute kracht en het boosaardige, haast wrede karakter van 
het dier, wat in de schilderijen van Paul de Vos, Frans Snyders en Pieter Paul Rubens te zien 
is. Volgens Du Fouilloux is het dier vooral te vrezen wanneer het gewond is of in het nauw 
gedreven wordt. Niet te verwonderen dat hij afraadt om het everzwijn met honden te 
bejagen. Het is deze angst die de everjacht zo uitdagend en legendarisch maakte. Hoewel het 
everzwijn in staat is om lange afstanden te lopen, was de achtervolging niet het aangenaamste 
moment van de jacht. Het spoor van een everzwijn was bovendien makkelijk te vinden door 
diens weinig verborgen levenswijze. Het meest geprezen moment van deze jacht was daarom 
het ogenblik waarop het wilde zwijn zich tegen zijn belagers keerde en de strijd aanknoopte. 
Het was de ultieme proef voor de edelman om zijn krachten met die van de natuur te meten. 
Meestal werd het dier met de lopende jacht bejaagd, al werden er best een aantal 
voorzorgsmaatregelen genomen. Zo moesten de honden een speciaal lederen harnas en 
halsband dragen om bestand te zijn tegen de beruchtste wapens van het everzwijn, de 
slagtanden. Dit lederen harnas is heraldisch links te zien op de everjacht uit 1628 van Frans 
Snyders. 

 

 
Naast de tengere windhonden koos men daarom liever voor de robuustere doggen, die op de 
voorgrond van bovenstaand schilderij van Snyders te zien is. Getuige van het gevaar op 
kneuzingen bij de jachthonden zijn de vele remedies die ondermeer Du Fouilloux vermeldt. Zo 
gebruikte men een zalf op basis van allerlei kruiden, waaronder symphitum of smeerwortel, 
die men op de plek van de wonde uitsmeerde. Charles Estienne weet te vertellen dat: “La 
chasse du sanglier est beaucoup plus difficile et dangereuse que celle du cerf, parce que le 
sanglier ne craint aucunement les chiens mais les attend: et souventesfois luy mesme les 
poursuit iusques dans leur meute, pour les tailles et mettre en pieces avec ses dêts, desquelles 
la morsure principalamêt au coffre du corpset quasi incurable”. Het everzwijn kon echter niet 
alleen de honden maar ook de paarden zwaar toetakelen. Men moest daarom de paarden op 
ruime afstand van het everzwijn houden. 

Wanneer de honden het everzwijn uiteindelijk in het nauw hadden gedreven, was de jachtspies 
het meest gebruikte wapen om het dier te doden. Op zich getuigde het gebruik van een zwaard 
van meer moed maar dat was natuurlijk veel riskanter. Het zwaard of de spies die men bij de 
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everjacht hanteerde kende een aantal aanpassingen; op het einde van het wapen bevond zich 
op de lemmet een ronde schijf of enkele weerhaken. Hierdoor vermeed men dat het zwaard te 
diep in het everzwijn zou worden geduwd en men de controle over het gevecht verloor. Niet 
alle everzwijnen werden bejaagd; enkel deze die ouder dan vier jaar, volgroeid en in de kracht 
van hun leven waren, verdienden het om de strijd tegen de honden en jagers aan te gaan. Het 
was een strijd die zowel van hond als jager veel krachten eiste. Niet verwonderlijk dat men 
ook hier reservehonden gebruikte, die niet al te jong en onervaren mochten zijn. Terwijl de 
hazenjacht een soort opleiding voor de jongere honden was, kon de everjacht het best met de 
meer ervaren, oudere honden gebeuren. Daarnaast was deze jacht geschikt voor de 
soldatenopleiding. Een echte soldaat moest in staat zijn om een haas te vangen, een wolf te 
verschalken maar bovenal zich succesvol verdedigen tegen de woeste aanvallen van een 
everzwijn. Vaak waren het jonge knapen die deze leerschool moesten doorstaan. Pas hierna 
was men een volwaardige soldaat. Verder schijnt het beloningsritueel voor de honden aan het 
einde van de everjacht in continentaal Europa minder verspreid te zijn geweest dan op de 
Britse eilanden. Zo geeft Julians Barnes, in tegenstelling tot de andere geraadpleegde 
bronnen, wél een korte beschrijving van de “Curée”. Hieruit blijkt dat het ritueel niet veel van 
de anderen verschilt, al werd de beloning van de honden niet op de plaats van de jacht gegeven 
maar eerder bij de terugkomst op het jachtslot.  

Naast de parforce jacht gebruikte men tijdens de everjacht eveneens zeilen om de dieren in 
een soort van arena te drijven. Vanaf de tribunes kon men de ultieme doodstrijd gadeslaan. 
Op die manier kon men het moment van de confrontatie vervroegen omdat het achtervolgen 
van het everzwijn niet van primair belang was, de strijd tussen mens en dier was dat wel. 
Naast deze lakenjacht kon men met houten palissades de dieren naar een valkuil toe drijven 
of de everzwijnen tijdens een stofbad met speren overvallen. Net zoals bij het edelhert maakt 
Henri de Ferrières trouwens een onderscheid tussen de jacht op het mannelijke en vrouwelijke 
everzwijn, waarbij men vooral de jacht op de sterkere beer verkoos. Opvallend is het gebruik 
van vuurwapens tijdens de everjacht, waarvan men ondermeer tijdens de lakenjacht gebruik 
maakte. Aan het einde van de zeventiende eeuw zien we, zoals eerder vermeld, een steeds 
frequenter gebruik van het geweer tijdens de jacht. In de Middeleeuwen was het jagen als 
fysieke proef veel belangrijker dan in de Nieuwe Tijd, toen men het zware werk steeds vaker 
aan de jachthonden overliet en men enkel nog de genadeslag toediende. Al vanaf de zestiende 
eeuw was er een sporadisch gebruik van vuurwapens toen de eerste efficiënte voorladers 
ontstonden. Deze kregen prachtige versieringen, afhankelijk van het gezag en 
machtsbewustzijn van de eigenaar. Het was een tijd van kunstig gesneden of met inkervingen 
versierde handvaten, vaak met inlegwerk van ivoor. Al snel werd het voor de gegoeden een 
populair jachtwapen, hoewel het veel tijd kostte om het geweer, tussen twee vuurbeurten, te 
herladen. Bijkomend was het zo log en zwaar dat men ondersteuning bij het richten nodig 
had. Geleidelijk werden de vuurwapens steeds hanteerbaarder en veiliger zodat ze vanaf het 
einde van de zeventiende eeuw ook van op een galopperend paard kon worden gebruikt 

Men ving de everzwijnen ook levend met netten. Zo bezat de Opperjagerij in Brabant zelfs een 
speciale kar om de wilde zwijnen naar de verschillende warandes te vervoeren. Ondermeer in 
het park van Tervuren werden er in 1648 everzwijnen uitgezet, die afkomstig waren van het 
nabijgelegen Meerdaalwoud. Deze jacht met netten wordt in het Frans aangeduid als ‘déduit 
royale’, wat er op duidt dat deze jachtmethode zeker niet alleen door stropers werd gehanteerd 
maar in sommige streken zelfs uitsluitend aan de adel of vorst toekwam. 

 



 

 

126 

 

 

Philips 1V schiet op een hert 

Het vlees van het everzwijn was volgens Charles Estienne smaakvol, al zou het niet aan 
hertenvlees kunnen tippen. Getuige hiervan is het veelvuldige voorkomen van 
everzwijnkoppen in de jachtstillevens van Frans Snyders en Jan Fyt. Het vlees had eveneens 
een helende werking en men kon de urine als een ontsmettingsmiddel gebruiken. 

Al vanaf de twaalfde eeuw zou het everzwijn in grote delen van het huidige Vlaanderen 
zeldzaam geworden zijn, al was het steeds ruimer verspreid dan het edelhert. Zo kon het zijn 
toevlucht in de kleinere boscomplexen vinden, zoals in 1614 in het Kluisbos en in 1702 in het 
Wijnendalebos. In de negentiende eeuw zou de soort, een enkele zwerver niet meegerekend, 
in Vlaanderen uitgestorven zijn al kan de soort zich tot op heden in de Ardennen en Voerstreek 
handhaven.  
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Het konijn, dat pas in de Middeleeuwen werd heringevoerd, zou doorheen de eeuwen een veel 
gevraagde leverancier van vlees en bont worden. Van de pels werden lange mantels, 
buishoeden en bedspreien gemaakt. Wellicht kan de populariteit van het konijn vooral door 
zijn culinaire succes verklaard worden. In de Middeleeuwen was konijnenvlees een 
delicatesse, in tegenstelling tot het vlees van de haas, dat een bron van melancholie zou 
zijn. In talloze parken waren er de zogenaamde konijnenwarandes waar de dieren werden 
gekweekt tot ze oud genoeg waren om op de grote adellijke banketten te worden geserveerd. 
Omdat konijnen, zeker in de beginfase van hun herintroductie, niet aangepast waren aan het 
klimaat in west Europa zorgde men voor kunstmatige broedkamers. Deze bestonden uit 
hoekige of afgeronde heuveltjes, waarin gangen en holen werden aangebracht. In het 
Nederlands duidde men deze broedkamers aan als een coninenberch. Geregeld namen deze 
heuveltjes echter grotere proporties aan. Zo was er te Ename één met een lengte van wel 30 
meter, een breedte van 25 meter en hoogte van 1,40 meter. Deze konijnenheuvels werden 
geregeld verpacht voor een som die afhing van het aantal koppels konijnen die erin verbleven. 
Zo leverde in het begin van de veertiende eeuw de Brabantse domaniale warandes wel 2000 
konijnen op. Nu nog kan men in verschillende parken duidelijke glooiingen vaststellen die 
waarschijnlijk overblijfselen zijn van zulke konijnenheuvels. Ondanks de verwoede pogingen 
om de konijnen binnen de warande te houden en ze tegen vossen en marters te beschermen 
kon men natuurlijk niet vermijden dat er geregeld dieren ontsnapten en er plaatselijk wilde 
konijnenpopulaties ontstonden. Deze moeten vooral in de omgeving van de duinen succesvol 
geweest zijn. 

 

In de warandes kon men moeilijk over een konijnenjacht spreken, vermits men ze maar 
gewoon uit hun omheinde kweekruimte moest vangen. Toch werd er in de grotere warandes 
met fretten op de konijnen gejaagd. Deze al bij de Romeinen gebruikte jachttechniek werd 
vanzelfsprekend ook op de verwilderde konijnen toegepast. Hierbij was het de bedoeling dat 
men een fret of bunzing in de konijnenburcht liet binnensluipen waarna de konijnen via de 
andere pijpen zouden trachtten te vluchten. Aan deze vluchtwegen stond een jager hen op te 
wachten of bedekte men de uitgangen met netten. Af en toe werden fretten ook echt opgeleid 
om de konijnen zelf uit de burchten te halen. Het aandeel van de konijnenjacht in de 
jachttractaten hangt samen met het al dan niet veelvuldig voorkomen van het konijn in de 
streek waar het werk werd geschreven. Zo is er een uitgebreide beschrijving van de jacht op 
konijnen in het Jacht-Bedryff dat geschreven werd in het westen van het huidige Nederland 
waar steeds een overvloed aan konijnen in de duinen aanwezig is geweest. Du Fouilloux 
daarentegen besteed er slechts enkele bladzijden aan. Eigenlijk kan men stellen dat de 
aandacht in het Jacht-Bedryff eerder een uitzondering dan regel was, voornamelijk doordat 
edelen neerkeken op deze jachtvorm. Het was een te gemakkelijke en te weinig opwindende 
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jacht. De weinige technieken die in de jachtboeken voorkomen behandelen varianten op de 
eerder beschreven jachtvorm met fretten. 

Charles Estienne haalt aan wat de voornaamste redenen voor de konijnenjacht moeten zijn: 
‘la chasse est profitable, non seulement pour la viande qui en est fort bonne: mais aussi pour 
le dommage que ce petit bestail apporte aux grains, arbres et herbes’. Konijnen waren niet 
enkel berucht voor de ravages die ze aan de akkers konden aanrichtten maar ook voor de 
vernielingen die ze veroorzaakten aan de dijken. Zo waren er in 1403 dijkbreuken in Knokke-
Heist en Blankenberge en dreigde in 1411 de abdij van Ter Duinen zelfs te verzakken als 
gevolg van de onderliggende konijnentunnels. Reden genoeg dus om er jacht op te maken, al 
werd deze strikt gereglementeerd. Zo werd de vrije konijnenvangst in 1613 in de buurt van de 
duinen opnieuw verboden, al kwam men hier in 1698 gedeeltelijk op terug om zeedoorbraken 
te voorkomen. Naast fretten kon men tijdens de konijnenjacht ook spaniëls of andere 
speurhonden inzetten die het konijn, nadat het uit zijn burcht was gevlucht, naar enkele 
opgespannen netten moesten opjagen of gewoon zelf moesten vangen.  

De beste netten hout men niet die met ruijten zijn gebreijt, maer met ladders, als de 
snoecknetten, vermits daer in beter als in d’ andere blijven steecken oft haer verwerren, ende 
oock soo licht niet weer uijt bersten, als se wel doen uijt d’andere. 

Verder raadde men aan om de konijnenjacht ’s morgens of in de late namiddag aan te vatten 
omdat de dieren dan het meest actief zijn. Vanaf midden september lijken de omstandigheden 
hiervoor ideaal: “Nae half September, is de conijn jacht met honden op sijn plaisierightste 
vermits datse dan op haer sterckste zijn. Om het konijn uit zijn burcht te krijgen hanteerde 
men naast fretten en honden ook een methode waarbij men een stuk stof, dat gedrenkt was 
in zwavelzuur, in brand stak. De rook dwong het konijn om zijn burcht te verlaten. Al deze 
jachtmethodes vereisten volgens Liger een grote stilte omdat, zoals bekent; ‘le lapin qui à 
l’oreille fine, prend tout d’un coup l’epouvante quand il entend du bruit’. 

Duijndieven, stropers dus, maakten ook gebruik van allerlei soorten strikken, die men ’s 
avonds op de loopsporen van de konijnen plaatste. Deze methode wordt in de jachtliteratuur 
regelmatig afgekeurd omdat ze ongepast en te gemakkelijk is, maar ook omdat men met deze 
vallen de oudere zogende konijnen vangt waardoor de jongen in de burcht ten dode 
opgeschreven zijn. Eerder anecdotisch is de methode waarbij men een duif, die aan een touw 
was vastgemaakt, één van de konijnenholen liet binnengaan. Bedoeling was om het konijn 
hiermee zoveel angst aan te jagen dat het uit z’n hol trachtte te vluchten, waar het dan met 
netten door enkele jagers werd gevangen. 

Veel meer dan het konijn was de haas een veel geprezen jachtwild. Zijn snelheid en listigheid 
maakten de haas haast legendarisch. Ondermeer Du Fouilloux wees er op dat hij nauwelijks 
de sporen van mannetjes- en wijfjeshazen uit elkaar kon houden en dat jachthonden moeilijk 
het geurspoor van het dier konden volgen, ondermeer omdat de haas er niet van terugdeinsde 
om in het water te springen om op die manier aan de jagers te ontsnappen. Het is deze 
onvoorspelbaarheid die de hazenjacht zo spannend en afwisselend maakte. Zo schreef Du 
Fouilloux: 

La chasse du lièvre estre plus plaisante et de plus grand esprit, pour les gentils hommes, que 
de nulle autre beste, et aussi que c’est grand plaisir de veoir l’esprit de ce petit animal, et des 
ruzes qu’il fait pour se deffaire des chiens. 

Er moet worden opgemerkt dat men niet zozeer voor het vlees op hazen jaagde maar veeleer 
omdat de hazenjacht algemeen werd beschouwd als een ontspannende en tegelijk opwindende 
activiteit. Toch moet het vlees enigszins in de smaak gevallen zijn want Charles Estienne wijst 
erop dat het vlees van de mannetjes hazen te verkiezen valt boven dat van de vrouwtjes en 
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dat vooral jongere dieren een ware delicatesse kunnen zijn. Het vlees zou ondermeer een 
remedie zijn tegen dysenterie en allerlei andere vormen van buikloop. De uitwerpselen zouden 
zelfs de vruchtbaarheid kunnen verhogen. 

De hazenjacht gebeurde volgens Jacques Du Fouilloux het beste tussen september en april, 
waarbij men door middel van de lopende jacht het dier trachtte uit te putten om het daarna 
met een zwaard of mes te doodden. Men koos voor deze par-force jacht omdat hazen, in 
tegenstelling tot konijnen, zelden in burchten leven en dus veel gemakkelijker met honden in 
het open veld konden worden bejaagd. De jager moest er wel op voorbereid zijn dat een 
opgejaagde haas vaak in het dichte struikgewas wegvluchtte. Samen met enkele honden moest 
het jachtgezelschap dit trachtten te vermijden. De onbekende auteur van het Jacht-Bedryff uit 
1635 maakt duidelijk dat dit zeker geen eenvoudige jacht is voor de honden: 

‘t Is gebeurt dat een haes soo langh liep, ende honden soo lange vervolghden dat d’een noch 
d’ander meer en mocht jae dat de honden de macht niet en hadden, den haes doot te bijten, 
datse dan anderen bleven liggen aensien tot dat den jager quam, ende den haes opnam, ’t leven 
schonk (als een recht weijman altoos behoort te doen) ende in eenen goeden acker stelden, om 
met gemack te laveijen, ende van sijn vermoeijtheijt hem te ververschen, ’t welck een schoon 
schouspel moet zijn. 

Uit dit citaat blijkt een respect voor het wild. De jacht was in een zekere zin een spel, een strijd 
tussen dier en mens waarbij deze laatste, wanneer het wild het echt verdiende, het leven kon 
terugschenken. Het idee als staat de mens boven de natuur komt hier naar voren. 

Toch werd er ook met minder edele methodes op de hazen jacht gemaakt. De dieren werden 
gestrikt, met netten gevangen of gewoon in hun leger doodgeknuppeld. Ondermeer Gaston 
Phoebus wijst op een drijf- of klopjacht waarbij jagers met stokken, eventueel te paard, de 
hazen uit het veld jaagden en hen in een net lieten lopen. Bij varianten hierop gebruikte men 
belletjes, die men aan een koord had opgespannen, om de hazen uit de velden te drijven. Bij 
de ketel- of kringjacht maakte men gebruik van een steeds kleiner wordende kring van jagers 
waardoor de hazen geen kant meer op konden.  

Opmerkelijk is dat men vaak jonge honden tussen september en december aan de hazenjacht 
liet deelnemen waardoor ze, vaak voor het eerst, met het jachtgebeuren in aanraking 
kwamen. Men richtte tijdens deze opleiding de aandacht op de ontwikkeling van het 
loopvermogen en de wendbaarheid van de hond. De hazenjacht was uitermate geschikt om de 
honden deze technieken onder de knie te laten krijgen, die dan later bij andere soorten wild 
van pas zouden komen. Vooral bij de jacht op mannelijke hazen, en niet bij de vrouwtjes, 
waren de honden erg gretig. Charles Estienne geeft hiervoor de verklaring: ‘Ils desirent une 
beste qui fuye devant eux pour courir à leur force.’ Net zoals bij herten volgde er na deze jacht 
een beloning voor de honden, de zogenaamde ‘Curée’. Ook hier werden de ingewanden en het 
vlees met brood en kaas vermengd, hoewel men bij een goede vangst soms een hele haas aan 
de hondenmeute gaf.  

Zowel hazen als konijnen konden ook met haviken worden bejaagd. Een vrouwelijke havik, 
die ongeveer één kilogram weegt, kan gemakkelijk een konijn dat vier keer zwaarder is in 
bedwang houden. Bij deze jacht mocht men nooit twee haviken tegelijk op dezelfde prooi laten 
jagen. Het gevaar bestond dat een onderling gevecht met een dodelijke afloop zou eindigen. 
Wanneer de roofvogel de haas of het konijn beet had, was het de gewoonte om de prooi 
onmiddellijk te doden en de havik enkele warme stukken vlees als beloning te geven. 

Het hazenbestand heeft zich in de Zuidelijke Nederlanden steeds op een hoog peil weten te 
houden. Zo kwamen er in de tweede helft van de achttiende eeuw in de twintigduizend 
hectaren grote Vrije Warande ongeveer vierduizend hazen voor, wat een gemiddelde dichtheid 
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betekende van één haas per vijf hectaren. Tegenwoordig bedraagt dit nauwelijks nog de helft 
en blijven de aantallen door de steeds intensievere landbouw achteruitgaan.    

 

Oorspronkelijk werd dit roofdier in vele oude beschavingen gerespecteerd. Zo was het dier bij 
de Romeinen verbonden met de ontstaansmythe en was het bij de Egyptenaren zelfs een heilig 
dier dat in de stad Lycopolis werd vereerd. Vanaf de vroege Middeleeuwen, voornamelijk door 
toedoen van het christendom, werd de wolf gediaboliseerd. Al het kwade werd met dit dier in 
verband gebracht. Men zag de wolf als een echte menseneter die zich af en toe ook aan vee 
tegoed kon doen. Oorzaak hiervan waren de steeds grotere bevolkingsdichtheden en een 
biotoopverlies voor de wolvenpopulaties. Hierdoor waren ze haast genoodzaakt om op vee te 
jagen. Dit alles maakte dat de mens haast panische angsten voor de wolf kreeg. Deze 
paranoïde voor de wolf werd soms zo sterk dat men z’n naam niet uitsprak en dat men allerlei 
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mechanismen vond om ze uit de dorpen te houden. Zo beschermde men de gemeenschappen 
door er muren rondom te bouwen of liet men, bijvoorbeeld in het Centraal Massief van 
Frankrijk, in de schouwen vier gaten maken. Wanneer de wind er doorging was er een zwaar 
loeiend geluid te horen, die de wolven op afstand hield. Wel moet worden opgemerkt dat een 
wolventand vaak als amulet door kinderen werd gedragen, om sterke tanden te 
wensen. Opvallend is dat men in het volksgeloof ook andere magische krachten aan de wolf 
toekende. Zo zou een gedroogd rechteroog, dat men op de arm hield, tegen de koorts helpen 
en zou het vet van een wolf een uitgedroogde huid opnieuw hydrateren. Toch kan men stellen 
dat de wolf vooral negatieve eigenschappen toebedeeld kreeg. Zo schreef Du Fouilloux: 

le loup est le plus meschant, qui plus fait de mal et de nuisance, et qui plus merite d’estre questé, 
couru, chassé, et halé des chiens et des hommes. 

Het is dan ook niet verwonderlijk dat zowat alle middelen legitiem waren om deze discipelen 
van de duivel te vervolgen. Wolven waren zeker geen graag geziene gasten. Het aloude 
volksgeloof als zouden wolven menseneters zijn lijkt volgens recent archiefonderzoek te 
kloppen. ’s Winters tijdens een lange sneeuwperiode wanneer het vee op stal stond en het 
voedselaanbod steeds schaarser werd konden wolven zich aan mensen tegoed doen. In 
ongeveer 75 procent van de gevallen hadden de wolven het vooral op kinderen gemunt. Tussen 
juli 1582 en oktober 1588 vielen er in de kasselrij Oudenaarde maar liefst 151 menselijke 
slachtoffers. Deze aantallen zijn haast ongeloofwaardig groot, hoewel er geen reden is om aan 
te nemen dat men met deze cijfers knoeide. Recent onderzoek wees uit dat wolven in een 
overbevolkt gebied wegens voedsel- en plaatsgebrek haast genoodzaakt worden om ook 
mensen als prooien te zien. In een gezond, evenwichtig ecosysteem zal een wolf eerder mensen 
ontwijken dan ze opzoeken.   

 



 

 

132 

 

De wolvenjacht was in de Spaanse Nederlanden lange tijd verboden. In de zestiende-eeuwse 
plakkaten over de jacht hield het jaagverbod op rood en zwart wild ook een verbod op de 
wolvenjacht in. Lange tijd werd er daarom op grote schaal illegaal op deze dieren gejaagd, al 
werden er in verschillende kasselrijen regelmatig georganiseerde klopjachten gehouden. Pas 
bij het Plakkaat over de jacht op 31 augustus 1613 kwam er een duidelijke reglementering. 
Kandidaat-jagers moesten de toestemming van de officieren van de Opperjagerij verkrijgen. 
Wie deze verkreeg kon, zonder hiervoor jachtrecht te betalen, de wolvenjacht 
aanvatten. Oorzaak hiervan was de plotse stijging van het aantal wolven na de 
godsdienstoorlogen aan het einde van de zestiende eeuw. Jean Clarmorgan geeft hiervoor een 
verdere verklaring: ‘Ce qui attire aussi quantité de loups en un pays, ce sont les guerres, car 
les loups suyvent un camp pour les carnages qu’ils trouvent d’hommes morts, chevaux et 
autres bestiaux tuez et occis.’ Dit had grote economische en psychologische gevolgen voor de 
al zwaar geteisterde Spaanse Nederlanden. Tegen 1612 was de toestand zo ernstig dat de 
Albrecht en Isabella niet langer passief konden blijven. Elke stad moest volgens een 
ordonnantie een wolvenjager aanstellen waarbij voor elke gevangen wolf een premie aan de 
jager werd uitgereikt. De steden moesten eveneens een register bijhouden van alle wolven die 
waren gevangen of afgeschoten. De onkosten voor deze klopjachten werden betaald door een 
rondgang met een wolvenkop te organiseren. In tegenstelling tot andere dieren mochten 
wolven heel het jaar worden bejaagd. Deze jachtwetgeving bereikte al snel zijn doel: het 
platteland werd voor de boeren en hun vee opnieuw veilig, waardoor de handel kon herleven. 
De wolvenpopulatie in de Zuidelijke Nederlanden, en eigenlijk in heel Europa, ging pijlsnel 
achteruit en waren nergens meer in grote aantallen aanwezig. Waar de wolf het in Engeland 
slechts tot in 1500 uithield, is hij in Frankrijk nooit helemaal verdwenen. In de Spaanse 
Nederlanden werden in 1687 de laatste wolven in de omgeving van Antwerpen geschoten. In 
het Zoniënwoud werden er tot in 1790 nog enkele wolven gesignaleerd waarna de wolf in 1842 
definitief uit het huidige Vlaanderen zou verdwijnen. In de Ardennen kon het dier zich steeds 
in veel hogere concentraties schuilhouden hoewel ook daar in het bos van Blanchampagne in 
december 1891 het laatste wolvenmannetje werd doodgeschoten.  

Veelal was de lopende jacht de populairste jachtmethode. Jean Clarmorgan geeft een 
uitgebreide beschrijving van het opsporen van de wolven met enkele speurhonden, waarbij 
vooral de verschillen tussen de afdrukken van wolven en honden wordt benadrukt. Op zich 
verschilde dit niet veel met technieken die men bij de hertenjacht hanteerde al raadde men 
wel aan om de honden zes tot acht dagen geen eten te geven en slechts weinig te laten slapen. 
Bedoeling was om de honden zo furieus te maken dat ze een kans hadden tegen de sterkere 
wolven. Het was verder van belang om minimum drie goed getrainde reukhonden, veertien 
loophonden en acht reservehonden tijdens de wolvenjacht in te zetten. Deze reservehonden 
waren nodig omdat de jacht gemakkelijk acht tot tien uur kon duren. In de omgeving van 
Versailles werd in januari 1686 een wolf zelfs 48 kilometer lang achtervolgt vooraleer men het 
dier kon vangen. Door deze uitputtingsslag was het: ‘une de plus belles chasses qu’il est 
possible de voir.’ Liger weet ons verder te vertellen dat een jager steeds moest vermijden dat 
een wolf in de kreupelbosjes verdween. Dit kon men bereiken door ruiters op strategisch 
plaatsen op te stellen. Het was immers de bedoeling om de mooie achtervolging tussen honden 
en wolven steeds goed te kunnen bekijken. Niet alleen het doden van een schadelijk dier was 
van belang maar bovenal het aangenaam verdrijven van de tijd. Bij de lopende jacht op wolven 
gebruikte men ook krengen om de wolven te lokken. Hierdoor kon de jager de wolvengroep 
van op afstand op hun gezondheid beoordelen en bepalen waar hun verblijfplaats was. Deze 
plaats werd, zoals eerder beschreven, met gebroken takken gemarkeerd, waarna het 
jachtgezelschap naar deze plek terugkeerde om de wolven bij dageraad te verschalken. Voor 
het overige leek deze jachtmethode sterk op de eerder beschreven parforce jacht.  



 

 

133 

 

 

1682, de hangende wol van Marcus Gerards 

Gebruikmakend van een kadaver kon men de wolven lokken en met kruisbogen of andere 
vuurwapens neerschieten. Hierna kon men als training enkele jachthonden, die niet ouder 
dan één jaar waren, loslaten om de gewonde wolven af te maken. Verder maakte men ook hier 
gebruik van strikken die men langs de gekende wolvenroutes plaatste. Wanneer de wolf 
passeerde werd het dier ondersteboven opgestrikt. Vaak liet men uit wraak het dier nog enkele 
dagen hangen, iets wat tot in de negentiende eeuw algemeen verspreid was. Deze taferelen 
treft men geregeld op zeventiende-eeuwse gravures aan, zoals blijkt uit de 
bovenstaande afbeelding. 

Naast de jacht met netten, de zogenaamde wolvengarens, werd ook de lakenjacht gehanteerd, 
al werden de dieren zelden naar een ‘arena’ gedreven. Deze technieken zijn ondermeer op één 
van de gravures in La chasse du  loup van Jean Clarmorgan verbeeldt en werden in de 
Spaanse Nederlanden geregeld tijdens de wolvenjacht gebruikt. Zo werd er op 16 februari 
1608 in het Oud-Moregembos van Wortegem een volwassen wolf met wolvengarens gevangen 
genomen. 

Waarschijnlijk minder toegepast maar toch door Gaston Phoebus beschreven, was de methode 
om een wolf in een labyrint te lokken. Hierin bevond zich, buiten het bereik van de wolf, een 
lam. Wanneer de wolf het bouwwerk binnensloop werd achter hem de toegangspoort 
afgesloten. De jagers konden hierna de wolf met kruisbogen of geweren doodden. Bij varianten 
hierop werd de wolf naar een levend dier gelokt. Vlak voor dit dier bevond zich een afgedekte 
valkuil met daarin houten spiezen, de zogenaamde wolscuijl. Deze val moest wel met de 
opening naar een bos met veel ondergroei gericht worden, op een plaats waar men eerder 
wolvensporen had aangetroffen. Deze jachtmethode werd niet alleen op wolven maar ook op 
vossen en dassen toegepast. 
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 Een wolskuil 

Eerder werd al aangetoond dat de middeleeuwse jachtboeken met een kritisch oog moeten 
worden benaderd. Ondermeer bij de beschrijving van de leefgewoontes van wolven bemerkt 
men vaak in onze ogen vreemde redeneringen. Zo dacht men eeuwenlang dat een wolf een 
zeer rigide nek had waardoor hij zijn kop niet kon omdraaien. Bij de jachttractaten aan het 
einde van de zestiende eeuw zien we al enige kritische zin tegen dit soort van redeneringen. 
Ondermeer Jean Clarmorgan wijst er op dat een wolf zonder veel problemen zijn kop 180° kan 
draaien. Deze vernieuwde inzichten zouden op termijn hun doorgang vinden in de iconografie. 
Waar Stradanus, alias Jan van der Straeten (1523- 1605), de wolf vaak nog enigszins houterig 
weergaf, beklemtoonde Pieter Paul Rubens de ware dynamiek tijdens deze jacht.  

Al in de Middeleeuwen bespotte men de vos. Alom bekend is het dierenepos over Reynaert de 
Vos. In het verhaal wordt het dier als sluw, listig en verraderlijk getypeerd. Tot op vandaag 
wordt de vos nog steeds gewantrouwd en blijft men zich aan de gekende stereotiepe beelden 
vastklampen. Waar de wolf in vele landen nu strikt beschermd wordt, bejaagd men de vos 
vaak nog even fervent als vroeger. De vossenjacht neemt in vele landen, en dan vooral in 
Groot-Brittanië, een speciale positie in. Niet verwonderlijk dat het recent afschaffen van de 
vossenjacht in Groot-Brittanië een storm van protest veroorzaakte.  
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Afhankelijk waar de bron werd uitgegeven zal er in de jachtmanualen meer of minder 
aandacht worden besteed aan de vossenjacht. Ondermeer Jacques Du Fouilloux gaat op de 
par-force jacht even in. Hij raadde het gebruik van bassethonden en niet van terriërs aan 
omdat deze laatste te groot waren om in de vossengangen te kunnen keren. Vanaf hun achtste 
levensmaand kregen de honden hiervoor hun opleiding. Wachtte men hier te lang mee dan 
zou de honden niet meer in de vossenholen durven kruipen. De training had daarom vooral 
tot doel om de jonge honden aan deze tunnels gewend te laten worden door ze te vergezellen 
met de oudere, meer ervaren bassets. Er waren volgens Charles Estienne twee soorten 
bassethonden; de ene had krom staande poten en een korte vacht die men voor de vossenjacht 
gebruikte, terwijl men voor de dassenjacht eerder het ras koos met de rechte poten en lange 
vacht. 

Vele Franse tractaten misprijzen de vossenjacht als ‘une chasse d’Anglais.’ Ondermeer 
Charles Estienne schreef: ‘La chasse des renards n’apporte aucun plaisir non plus de profit 
aux chasseurs, j’entends profit quâd à la viande’. Henri de Ferrières leek er anders over te 
denken: ‘Il est très amusant de prendre le renard aux mois de février et de mars.’ Over het 
vlees schreef Estienne: ‘la chair de renard, n’est aucunemêt p’aisante à manger, d’autant 
qu’elle a un goust fade, vireux et aggreste.’ Toch zou het vlees in de herfst wel lekker zijn door 
het tijdelijk vegetarische dieet van de vos. Ondanks het bij momenten lekkere vlees was en is 
de vos nog steeds, zoals de wolf, geen graag geziene gast. Vooral door de ravage die hij in een 
konijnenwarande kon aanrichtten werd hij tot het ‘schadelijck wilt’ gerekend. Gaston Phoebus 
noemde hem zelfs: “Le grand chapardeur des campagnes”, vrij vertaald de grote dief van het 
platteland. Net zoals bij de wolf was die vijandigheid echter tweezijdig. Zo kende men aan 
verschillende organen helende eigenschappen toe. De longen zouden tegen astma en andere 
ademhalingsaandoeningen helpen. Vossenbloed had dan weer een zuiverende werking die 
galstenen kon oplossen. 

De vossenjacht zou vrij gemakkelijk zijn, zeker in vergelijking met de dassenjacht. Wanneer 
de vos de honden rook zou die al snel zijn hol verlaten en op die manier met de lopende jacht 
makkelijk te vangen zijn. Charles Estienne schreef over dit moment: ‘Quand les bassets ont 
une fois acculé les renards, ils se deffendent quelque peu, mais c’est n’est pas de telle 
hardiesse et vigueur que les tessons, et n’ont pas la morsure si dangereuse’. Enkel wanneer 
de vos jongen had bleef ze langer in het hol waarbij ze zich hevig kon verdedigen. Door de 
gelijkende jachtmethode, waarbij men met bassethonden de dieren uit hun hol trachtte te 
jagen, werd de vossen- en dassenjacht in de handboeken vaak in eenzelfde hoofdstuk 
behandeld en vergelijkt men geregeld de jachten onderling. Deze jachtmethode had wel een 
keerzijde; door de nauwe vossen- en dassentunnels zat de vacht van de honden na de jacht 
vol met aardekluiten. Om schurft te vermijden moest men daarom de honden onmiddellijk 
met water en zeep wassen.  

Veelal spoorde men tussen januari en maart naar vossenholen waarna, op één na, alle 
uitgangen met houten deksels werden afgesloten. Deze uitgang moest wel tegen de wind in 
liggen zodat de vos de jagers en honden niet kon ruiken. Vervolgens liet men de bassethonden 
de vossen uit hun holen verjagen waarna men, net zoals bij de konijnen, de dieren met 
knuppels, kruisbogen of geweren doodde. Op zich kon men de dieren evengoed zonder honden 
uit hun hol krijgen door in één van de tunnels kabaal te maken of door zelf de burcht uit te 
graven om eventuele jongen te vangen. Omdat de vos vooral in dicht kreupelhout te vinden 
was had de jager te paard steeds een korte stok of ‘destortoire’ mee om te voorkomen dat er 
takken in zijn aangezicht zouden komen. Ook knechtten die te voet waren maakten hiervan 
gebruik.  

De vos, die zich van nature in de zoomvegetaties van bossen ophoudt, is in de Spaanse 
Nederlanden steeds vrij algemeen geweest. Een bewijs hiervan kan men vinden door de 
premies voor gevangen vossen te bekijken. Zo werden er tussen 1586 en 1783 maar liefst 
1.900 premies in de kasselrij Oudenburg uitgedeeld, zevenmaal meer dan voor wolven en zelfs 
negen keer meer dan voor dassen. Tijdens een klopjacht in de kasselrij Oudenaarde in 1607 
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werden op één dag negentien vossen gedood. De dieren werden gedurende heel het jaar door 
individuele jagers of groepen bejaagd waarbij men meestal gebruik maakte van honden maar 
soms ook van garens (touwen). Op termijn konden de gevolgen niet uitblijven. De vos 
verdween in de negentiende eeuw uit west en oost Vlaanderen, waar hij pas rond 1980 zou 
terugkeren. Bron: ethesisnet.nl. 

 

Einde jachtrechten 

Op 3 april 2018 nam de Tweede Kamer een motie van de Partij voor de Dieren aan waarin 
Kroondomein Het Loo het hele jaar voor bezoekers wordt opengesteld. Hiermee komt ook een 
einde aan de exclusieve privileges voor koninklijke jachtgezelschappen om het rijk alleen te 
hebben in dit natuurgebied tussen 15 september en 25 december. 

In 1959 schonk Koningin Wilhelmina het Kroondomein aan het Nederlandse volk. Dit 
natuurgebied op de Veluwe werd in de jaren die volgden een geliefde bestemming om te 
wandelen en te fietsen. Maar elk jaar, tussen 15 september en 25 december, werd het gebied 
gesloten voor het publiek. Ten faveure van de hofjagers, die daar hun drijfjachten op wilde 
zwijnen en bersjachten op edelherten organiseerden met veelal buitenlandse jachtgasten en 
grofwildjagers uit de top van het bedrijfsleven. Ook vormden de jachtpartijen een interessante 
huwelijksmarkt voor leden van koninklijke en adellijke families. 
 
In deze periode kon de koninklijke familie buiten het zicht van het publiek jagen op onder 
andere edelherten, reeën en zwijnen. De Partij voor de Dieren verzette zich al vanaf haar komst 
in de Kamer tegen de sluiting voor het publiek van het Kroondomein. De Nederlandse Staat 
betaalt immers jaarlijks honderdduizenden euro’s voor onderhoud van het meer dan 10.000 
hectare grote landgoed en voor het Koninklijk jachtdepartement. Daarnaast wordt meer dan 
een half miljoen euro door het ministerie van EL & I uitgekeerd aan de beheerder als 
tegemoetkoming voor het deeltijds openstellen en om agrarisch natuurbeheer mogelijk te 
maken. 
 
De Partij voor de Dieren vond het absurd dat deze financiële middelen mede werden gebruikt 
om de jaarlijkse jacht van de koninklijke familie te faciliteren en maandenlang 
natuurliefhebbers de toegang tot het terrein te ontzeggen. Met het aannemen van de motie 
van Kamerlid Femke Merel Arissen wordt er eindelijk maximale openheid betracht in en rond 
het Kroondomein. 

Marianne Thieme: ‘We hebben jarenlang gestreden voor openstelling van Kroondomein Het 
Loo, een van de mooiste natuurgebieden van ons land. Het was voor ons onbestaanbaar dat 
publiek bezit meer dan drie maanden per jaar ontoegankelijk was voor wandelaars en 
natuurliefhebbers, louter om jachtprivileges van een kleine groep hofjagers en hun gasten 
buiten het zicht te laten plaatsvinden. Een belangrijke stap in het uitbannen van de 
hobbyjacht.’ Bron: partij voor de dieren.nl. Zo is er een einde gekomen aan de jachtrechten 
van het koninklijk huis. De adel ging hen in 1795 al voor.  De zeventiende eeuwse baroktuin 
van paleis Het Loo is wereldberoemd. Een symmetrische tuin met indrukwekkende fonteinen 
en tuinbeelden. Er is een rondleiding met een wandeling door het stallencomplex waarbij de 
gids vertelt over het gebouw, de voertuigen en de rol van koninklijk vervoer. 

Jachtslot het Oude Loo is een jachtslot op het Kroondomein Het Loo te Apeldoorn. Het Oude 
Loo wordt gebruikt door de Koninklijke familie als buiten- en logeerverblijf. Het Oude Loo is 
een rijksmonument en is sinds 1968 eigendom van de Nederlandse Staat. De koning huurt 
het Oude Loo van de Nederlandse Staat. 
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Het Oude Loo wordt voor het eerst genoemd in 1439, als bezitting van Udo Talholt. Stadhouder 
Willem III kocht het jachtslot in 1684 van Johan van Ulft, om op het terrein een nieuw paleis, 
Paleis Het Loo, te bouwen. In de Franse tijd werd het slot nationaal bezit en werden er Franse 
soldaten ondergebracht. Toen Lodewijk Napoleon koning van Nederland werd, dempte hij de 
gracht rond het Oude Loo. Als kind was hem voorspeld dat hij zou verdrinken, dus deed hij 
alles om de kans te verkleinen. 

Na de Franse tijd was koning Willem 111 vaak op het Oude Loo. Koningin Wilhelmina liet het 
kasteel door dr. J.P.H. Cuypers in 1904 restaureren. De gedempte gracht liet zij weer openen. 
In 1968 kreeg C.W. Royaards een opdracht tot restauratie, waarbij hij veel werk van Cuypers 
ongedaan maakte. Ir. J.B. baron Van Asbeck voltooide na het overlijden van Royaards de 
restauratie van zowel het Oude Loo als paleis Het Loo.  Bron: het koninklijk huis.nl.  

 

 

Het oude Loo 

 

Twentse jager  

Er loopt op dit moment een strafrechtelijk onderzoek tegen hem, maar hij is geen moment 
bang voor eventuele juridische gevolgen. Sterker, de 68-jarige jager uit Twente die in 
Duitsland een wolf doodschoot, is op dit moment alweer aan het jagen in de buurt van Berlijn: 
“En als ik niet correct had gehandeld, hadden de Duitse autoriteiten mijn jachtakte wel 
ingenomen. Maar het was overduidelijk dat ik handelde uit noodweer.  

Eerder deze week (25 januari 2019) ontkende hij nog toen hem de vraag werd voorgelegd of 
hij degene was die de wolf had doodgeschoten. ‘Tja, ik kon weinig anders dan ontkennen. Het 



 

 

139 

 

ligt namelijk allemaal supergevoelig. Ik ben ook heus niet trots op wat ik heb gedaan. Maar 
op dat moment kon ik niet anders dan schieten.’ 

De Twentenaar, gepokt en gemazeld in de wereld van de jacht, maakte deel uit van een grote 
groep jagers, die twee weken geleden in de buurt van Berlijn bezig was met een drijfjacht. ‘We 
waren met een grote groep. Een stuk of tien jagers uit Twente en Gelderland en een stuk of 
veertig Duitse drijvers. Met een tiental speciaal getrainde jachthonden. Zelf zat ik circa twee 
meter hoog op een hoogzit toen die wolf dichterbij kwam. Hij passeerde op een afstandje van 
een meter of tien. Hij was echt hondsbrutaal. Keek me aan, maar trok zich totaal niets van 
me aan. Pas toen ik zwaaide, liep hij weg. Op dat moment kwam ook de hond van een van de 
drijvers dichterbij. De wolf werd ineens enorm agressief en opende meteen de aanval op een 
kleine jachtterriër van een van de Duitse drijvers. Op een kleine honderdvijftig meter afstand. 
Het was één schot en hij was meteen dood. Daarop drong het besef door: Ik was totaal 
overdonderd door wat er zojuist was gebeurd.’  

Volgens de Twentse jager had hij echter geen keus. ‘Het was de hond of de wolf.’ De hond werd 
zwaar toegetakeld. Hij heeft alle spuiten gehad. De Duitse eigenaar heeft bij de dierenarts 
elfhonderd euro kosten gemaakt.  

Omdat de wolf beschermd is, meldden de jagers het incident bij de jachtleider en de pachter 
van de jachtgrond, die vervolgens de Duitse autoriteiten inlichtten. 

De gemoederen laaiden in Duitsland vervolgens hoog op. Duitse dierenliefhebbers spreken er 
schande van, vooral toen bleek dat er een Nederlandse jager bij betrokken was. Intussen loopt 
er een officieel strafrechtelijk onderzoek tegen de Tukker. Op verzoek van de Duitse 
jagersvereniging staat een Duitse advocaat, gespecialiseerd in het jachtrecht, de Twentse jager 
juridisch bij. Juist omdat de jagersvereniging  wel eens duidelijk wil hebben wat jagers nu wel 
of niet mogen tegen agressieve wolven. 

‘Het loopt daar in Duitsland echt de spuigaten uit’, zegt de Tukker. ‘Die wolven 
vermenigvuldigen zich in rap tempo en ze richten slachtingen aan onder veestapels. Ook in 
Nederland zitten al veel meer wolven dan we denken. Dat wordt hier nog wat met al die boeren 
en hun vee.’ 

Het gaat vermoedelijk nog maanden duren voor de Twentse jager weet waar hij juridisch aan 
toe is. Hij is echter niet bang voor de Duitse justitie. ‘Ik heb een getuige die precies heeft gezien 
wat er is gebeurd en we hebben foto’s van de toegetakelde hond. Kijk, we hadden die wolf ook 
weg kunnen slepen, maar we hebben alles keurig gemeld bij de autoriteiten.’ 

De Duitse agenten, die na het schietincident werden gealarmeerd, waren volgens de jager geen 
moment onder de indruk. ‘Er worden daar regelmatig wolven doodgeschoten. Het nieuwe is 
alleen dat het deze keer is gedaan door een Nederlandse jager. Maar weet je, ik ben niet eens 
meegenomen naar het politiebureau of zoiets. Alles werd ter plaatse afgehandeld.’ 

Hij vervolgt: "Als ik niet juist had gehandeld, hadden ze mijn jachtakte heus wel ingenomen. 
Ja, die heb ik nog steeds. Sterker, op dit moment ben ik in de buurt van Berlijn weer aan het 
jagen. Als er ook maar enige twijfels waren over mijn optreden, was dat natuurlijk totaal 
ondenkbaar. Het was overduidelijk dat ik handelde uit noodweer.’ Bron: Jan Colijn, journalist 
RTV Oost.  
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Kritiek na bewegingsjacht op wilde zwijnen 
in Twente  
 

Een mager resultaat - één wild zwijn - en een grote aanslag op de natuur. Dat is volgens critici 
het resultaat van de bewegingsjacht op wilde zwijnen die de Wildbeheereenheid Zuidoost-
Twente (WBE) begin dit jaar (5 januari 2019) hield. Een intern jachtverslag werd openbaar 
gemaakt, waarna er een storm aan reacties losbrak. De WBE zegt niettemin volledig achter de 
jacht te staan. ‘Het was een groot succes’. 

k heb een enorme bak stront over me heen gehad”, zegt een verbouwereerde Henk-Jan 
Schuurink, bestuurslid van de Wildbeheereenheid Zuidoost-Twente (WBE). De eenheid is een 
samenwerkingsverband van jagers, grondbezitters en andere geïnteresseerden. Zaterdag 5 
januari werd een ‘unieke’ bewegingsjacht gehouden, waarbij een kleine tachtig man langs de 
Twents-Duitse grens op wilde zwijnen joeg 

In een bewegingsjacht sturen drijvers de dieren in de richting van hun jagers. Eerder was zo'n 
wilde vorm van jacht verboden, maar afgelopen najaar gaf minister Schouten van Landbouw 
een ontheffing. Belangrijkste reden daarvoor is de dreigende uitbraak van de zeer 
besmettelijke Afrikaanse Varkens Pest (AVP). In België is de ‘ontwrichtende ziekte’, zoals 
minister Schouten de AVP schetst, al uitgebroken. 

Het resultaat na urenlang jagen en wandelen door vele hectare Twentse natuur: één 
afgeschoten wild zwijn. Een mager resultaat voor zo'n grote aanslag op de natuur, schetsen 
critici. Voorzitter Jan Oude Nijeweme van de WBE kan zich niet vinden in die kritiek. „We 
hebben in groepjes van twee of drie man over een oppervlakte van duizenden hectares gejaagd. 
Dan kan van een grote verstoring van de natuur geen sprake zijn.  
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Oude Nijeweme spreekt zelfs van een ‘perfect verlopen bewegingsjacht’. „We hebben goed in 
beeld kunnen brengen hoeveel wilde zwijnen zich in deze regio bevinden”, vertelt hij. 
„Bovendien hebben we ons aan alle regels van de provincie gehouden. Sterker nog, we zijn 
zelfs iets onder die regels gaan zitten. We hebben niets strafbaars gedaan.” In totaal werden 
er ruim dertig wilde zwijnen gespot. 

De voorzitter van de WBE betreurt dat er zoveel ophef is over de bewegingsjacht. Dat de 
Nederlandse Organisatie voor Jacht en Grondbeheer het interne jachtverslag ongevraagd 
online heeft gezet, zegt Oude Nijeweme niet te deren. ‘Er staan geen onjuistheden in. We 
hebben ook niets te verbergen.’ De WBE zegt door te gaan met de bewegingsjachten, ‘maar 
uiteraard alleen nog zolang de ontheffing geldt.’ Bron: Rutger Borgerink.  
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Zeventien jachtvelden, negenzeventig jagers met geweer, eenenzestig drijvers. Het is de 
ochtend van 5 januari 2019, de dag waarop de Wildbeheereenheid Zuidoost-Twente voor het 
eerst aan de ‘bewegingsjacht’ op wilde zwijnen gaat beginnen, toegestaan vanwege angst voor 
de zeer besmettelijke Afrikaanse varkenspest (AVP). Op landgoed Zonnebeek worden de van 
ongeduld popelende jagers op deze ‘unieke’ dag met koffie en Twentse krentenwegge 
ontvangen. Als de jachthoorn heeft geklonken, sluiten ze met erwtensoep en een drankje de 
dag af. En op het jachttableau: welgeteld één wild zwijn. 

In oktober 2018 gaf minister Carola Schouten (landbouw) dispensatie voor de in Nederland 
verboden bewegingsjacht. Ze deed dit nadat de AVP vanuit Oost-Europa België had bereikt. 
‘Ter voorkoming van een ernstig ontwrichtende dierziekte’ voor de Nederlandse 
varkenshouderij wilde ze de kans op verspreiding voorkomen door de populatie zwijnen 
preventief te verkleinen. En dus stond de minister, mede op hun verzoek, de provincies 
Gelderland, Limburg, Noord-Brabant en Overijssel deze wildere vorm van jacht toe voor zolang 
als de dreiging van de pest aanhoudt. 

Was dat ene zwijn die onrust in de natuur wel waard? Bij bewegingsjacht sturen drijvers de 
dieren in de richting van jagers, die ze vanaf hun vaste plek beschieten. De ontwrichting voor 
de natuur is beperkter dan bij de eveneens verboden drijfjacht, omdat honden worden 
aangelijnd en de zwijnen niet worden opgejaagd. Toch is de kans op ecologische schade, 
verstoring en verwondingen bij dieren groter dan bij de ‘aanzitjacht’, waarbij in een bakje op 
een paal wordt afgewacht tot het dier uit zichzelf verschijnt.  

‘Het toestaan van grootschalige jacht op gezonde wilde zwijnen is in deze fase niet alleen 
buitenproportioneel, maar ook ineffectief’, reageerde Natuurmonumenten vorig jaar op het 
besluit van Schouten. De opbrengst van het werk van 140 man in Twente bevestigt hun gelijk. 
Henk-Jan Schuurink, bestuurslid van Wildbeheereenheid Zuidoost-Twente, moet dit ook 
toegeven. ‘Het was inderdaad veel gedoe voor weinig opbrengst.’ Nog geen reden voor het 
ministerie om nu te stoppen met de bewegingsjacht; de verstoring zou meevallen door de grote 
omvang van de jachtvelden.  

De Brabantse wildbeheereenheid Zuidoost-Kempen ging 16 november als eerste op 
bewegingsjacht en had met tien geschoten wilde zwijnen meer succes. Mag zo zijn, in 
Zuidoost-Twente geloven ze niet meer in bewegingsjacht. Schuurink: ‘Gezien het resultaat 
gaan we het daarom dit jaar niet nog een keer doen. Het is toch een aanslag op de natuur en 
we willen de zwijnen niet te veel verstoren.’  

Het verbaast Schuurink wel dat hun interne jachtverslag ongevraagd door de Nederlandse 
Organisatie voor Jacht en Grondbeheer online is gezet. Want met opzet had hij de pers niet 
benaderd. ‘Niet dat we iets stiekems doen hoor’, zegt hij. ‘Maar we liggen als jagers toch onder 
de loep met dat hoge bambi-gehalte in ons land. Kijk maar: in Nederland worden miljoenen 
dieren geslacht voor consumptie. Wij schieten één wild zwijn en de Volkskrant belt mij direct 
op.’ Bron: Volkskracht.nl. 

Bewegingsjacht is een beproefde jachtstrategie op grofwild, vooral op wilde zwijnen. In het 
Duits wordt bewegingsjacht ook wel ‘druckjagd’ of ‘ansitzdruckjagd’ genoemd. Bij deze 
jachtvorm lopen enkele drijvers door de dichte dekking waar het wild zich verschuilt, waardoor 
het wild in beweging komen om via hun vaste routes een andere dekking op te zoeken. 
Strategisch opgestelde jagers kunnen één of meerdere stuks wild schieten als deze rustig 
voorbij komen lopen. Bewegingsjacht is een actieve en effectieve vorm van bejaging in 
aanvulling op de reguliere strategie van het jagen vanaf een hoogzit. Dat is momenteel de 
gangbare en enige toegestane jachtvorm. In Limburg is hierop een uitzondering 
namelijk  de één op één drijfjacht op wilde zwijnen. Hierbij mag maar één drijver zonder hond 
in het uit te drijven perceel zijn, maar kunnen meerdere jagers om het bos staan mits deze 
voldoende onderlinge afstand houden dat een zwijn altijd binnen het schootsveld van één jager 
zal komen. In de praktijk betekent dit dat jagers minimaal  honderd meter uit elkaar moeten 
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staan. Bij een bewegingsjacht wordt het wild door een klein aantal mensen verontrust in de 
dekking waar zij zich overdag verschuilt. Daardoor kunnen in een korter tijdsbestek, met 
minder verstoring in het veld, meer stuks wild geschoten worden. 

 

Daar staat ie dan, trots poserend richting de fotograaf. De man die iedereen kende als Kamp 
Graads. In zijn linkerhand een net geschoten haas. Aan zijn voeten de Weimaraner die hem 
tijdens de jacht in de omgeving van Lonneker vergezelde. Kamp Graads was een bekende 
Twentse jager en stierf rond 1912.  Foto: Vereniging Oudheidkamer Twente.  
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De jager in het Aamsveen 
 
Langs de rijksgrens, onder Enschede, strekt zich het Aamsveen uit. Dat is een verlaten vlakte, 
waarin het water van de poelen en kuilen blinkt. Vroeger kwamen overdag de boeren uit de 
es om turf te steken. 's Nachts echter waagden zij zich daar niet want het was er niet pluis in 
het veen. De 'hè-mannekes' zwierven er rond; als dwaallichten dansten ze over de moerassen 
en riepen voortdurend hun eentonig "hè hè! hè!". En bij het Grondeloze Meer zat een oud 
gerimpeld wijf, dat helemaal in het wit gekleed was, te spinnen. Uit de verte hoorde je al het 
rrr! rrr! rrr! van haar spinnewiel. 

Bij het Grondeloze Meer doolt ook een geest. Die was daarheen verbannen omdat hij op alle 
zondagen en heilige dagen had gejaagd. Elke nacht is hij bezig om met een vingerhoed het 
meer leeg te scheppen en pas wanneer hem dat gelukt is, zal hij rust vinden. Hij heeft het 
vooral op jagers en stropers voorzien. Vandaar, dat er maar weinigen de moed hebben om diep 
in het veen te jagen, hoewel er veel wild zit. 

Een keer zwierf er een stroper uit Lonneker in het Aamsveen met zijn geweer in de hand. 
Plotseling werden de rietpollen vlak bij hem terzijde geschoven en een klein zwart kereltje 
kwam te voorschijn, die zei: "Wat heb je daar een mooie pijp!" Voordat de stroper het in de 
gaten had, had hij hem het geweer ontrukt en de loop in de mond gestoken. Daar begon hij 
te dampen omdat de rook uit het geweer omhoog kronkelde. De stroper liet zijn geweer in de 
steek en liep wat hij lopen kon. Nooit, bij nacht of dag is hij meer in het Aamsveen 
teruggeweest. 

Op dankdag ging een jager eens met een drijver op jacht bij het meer. Nauwelijks waren zij 
daar of hij kreeg een dikke haas voor de loop. Aanleggen, mikken, schieten, het was het werk 
van een ogenblik. Hij was een goed schutter; de haas tuimelde om en om en bleef liggen. De 
drijver liep erop af, maar toen hij de haas bij zijn lange oren wilde pakken, zag hij dat er alleen 
maar een eikentak lag, die rats door midden was geschoten. "Mijnheer, mijnheer," riep hij uit, 
"het is hier niet pluis. Laten we gauw maken dat we wegkomen, anders moeten wij de jager 
van het Meer nog gezelschap gaan houden." 

Er zaten wel meer vreemde hazen in het veen. Een heel oude baas die altijd bij de haard zat 
van zijn neef, de boer van het Aamsveen, wist daarvan te vertellen. Hij had zelf wat 
meegemaakt. Op een keer, toen hij aan het turf steken was in een veenkuil, keek hij op en 
zag een haas, die recht op hem af kwam lopen. "Wat is dat nu," dacht hij, "heeft het dier er 
dan geen erg in dat ik in de kuil sta?" Maar nee, de haas kwam steeds dichterbij. En toen hij 
aan de rand van de kuil stond, zag oom dat de haas aan ieder oor een kannetje had hangen. 
Net zo een zoals die over de grens in Ochtrop gebakken worden. De kannetjes klikten en tikten 
tegen elkaar terwijl het dier al maar sneller om de kuil heen begon te lopen. Oom schrok er 
van zoals je wel begrijpen kunt. Hij nam zijn turfspaan in beide handen: "Als je dichter bij 
komt, beest," dacht hij, "dan sla ik erop." Plotseling nam de haas een sprong en vloog tegen 
oom op met zo'n vaart, dat hij de turfspaan liet vallen en achterover viel. Toen hij weer bijkwam 
lag hij in de bedstee, want de boer en zijn knechts waren hem 's middags gaan zoeken. Ze 
hadden hem bewusteloos in de kuil gevonden en naar huis gedragen. Pas na acht dagen 
mocht hij weer opstaan, zo had de ontmoeting met de haas hem aangegrepen. 

Op een andere boerderij in de Enschedese es diende eens een knecht die voor dood noch 
duivel bang was. Het was een Hollander, die de streek niet kende en zich daarom niets aantrok 
van de vele geesten die er ronddoolden. Eens was hij aan het werk in de veenkuilen, toen het 
'hè-manneke' begon te roepen: "Hè, hè, hè!" Wat niemand anders gewaagd zou hebben, deed 
de knecht. Hij begon het manneke na te bouwen: "Hè, hè, hè!" Al driftiger riep de geest en hij 
kwam steeds dichterbij. Opeens was hij er. Een trillende blauwe vlam vloog om de kuil. Toen 
zweeg de knecht, maar het was al te laat. De vlam flakkerde door de lucht en zette zich vast 
in zijn nek. De jongen begon om zich heen te slaan en zich te verweren met zijn armen en 
benen. Hij wierp zich languit op de grond en sprong uit de kuil, maar het hielp niets. Het 
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vlammetje zat er en bleef er zitten. Ten einde raad vluchtte de jongen naar de boerderij, maar 
ook daar konden ze hem niet helpen. In zijn benauwdheid kroop hij over de deel en door de 
keuken en altijd maar zat het vlammetje in zijn nek. Toen kwam gelukkig de boerin uit de 
kamer met een gewijde kaars in de hand. Het helse vlammetje kon dat stille klare licht niet 
verdragen. Het vloog op, zweefde langs de zolderbalken en verschool zich in de grote zeef, die 
aan de wand hing. De zeef maakte zich los en vloog door de open deur naar buiten in de 
richting van het Aamsveen. Een tijdje later werd zij daar teruggevonden en op de dag van 
vandaag wordt ze nog gebruikt op de boerderij om de rogge te wannen. 

Het Aamsveen is een veengebied op de Nederlands-Duitse grens aan de westzijde van een lage 
stuwwal ten zuiden van Enschede. Tussen Overijssel en de Duitse deelstaat Noordrijn-
Westfalen. De naam is waarschijnlijk terug te voeren op de Oudgermaanse stam ama, hetgeen 
zoveel als waterloop betekent. De Duitse naam is Amtsvenn. 

Het Nederlandse gedeelte wordt sinds 1967 beheerd door het Landschap Overijssel en is 
honderdvijfenzeventig hectare groot. Hiervan bestaat zestig hectare uit heide met plassen en 
moerassen. Het Duitse gedeelte is ruim zevenhonderd hectare groot. Drie kerngebieden 
genieten sinds 1983 de status van natuurgebied (Duits: Naturschutzgebiet): het Amtsvenn 
(133 ha), het Hündfelder Moor (184 ha) en het kleinere Graeser Venn. 
 
Over de blauwe vlam gaat het verhaal dat in de omgeving van Enschede de pest rondwaarde 
in de gedaante van een blauw vlammetje. Het vlammetje kwam de huizen binnen door 
schoorsteen of deur en  moordde het gehele huis.  Bron: beleven.org.   

 

Geweermakers aan de Luttekestraat, de 
firma H. J. Bremer 

 

In de gevel van Luttekestraat 46 staat nog altijd het opschrift 'Wapenfabriek' te lezen. Deze 
betiteling is weliswaar niet meer van toepassing op de huidige situatie. Maar geeft wel, zij het 
met een wat weidse benaming, de activiteiten in de beginperiode van de firma Bremer weer. 
De eerste Bremers waren geweermakers en hielden zich daarnaast voornamelijk bezig met de 
handel in schiet- en jachtbenodigdheden. 
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In 1865 kwam de geweermaker Heinrich Joseph Bremer (1837-1908) in Zwolle wonen. Bremer 
was afkomstig uit Bensberg bij Keulen. Aanvankelijk verbleef hij in een koffiehuis in de 
Diezerstraat. In een 'Berigt aan Heeren Jagers' in de Zwolsche Courant van 30 augustus 1865 
beval hij zich van daaruit minzaam aan tot 'het leveren, repareren en al wat verder tot het 
Geweermaken behoort, bij de Heeren Jagtliefhebbers'. Vervolgens vestigde Bremer zich in 
Zwolle en begon hij onder zijn eigen naam een geweermakerij aan de Nieuwe Markt. Blijkbaar 
bestond er in Zwolle een goede markt voor zijn producten, want in 1878 verhuisde hij naar 
een groter pand in de Luttekestraat. Dat is de locatie waar de firma anno 2002 nog steeds is 
gehuisvest. Bremer trouwde met de Zwolse Hermanna Tenthof (1834-1906). Hun oudste zoon 
Theodoor (1872-1933) trad in de voetsporen van zijn vader. Hij werd eveneens geweermaker 
en nam rond 1900 het bedrijf over. 

Tot de vuurwapenwet van 1919 waren wapens in Nederland vrij verkrijgbaar. Weliswaar moest 
men een jachtakte bezitten, maar die was makkelijk te krijgen. De firma Bremer richtte zich 
dan ook in de eerste plaats op de jagers. Een catalogus van de firma uit 1910 voor 
'Jachtgeweren, jachtbuksen, schijfbuksen, automatische pistolen en munitie' toont een keur 
aan geweren en jacht-, schijf- en windbuksen. De geweren varieerden in prijs van twintig 
gulden tot vijfhonderd gulden. Naast schietgerei en -benodigdheden verkocht Bremer ook alle 
mogelijke accessoires voor de jacht, zoals patroonkoffers, -tassen en -gordels, beenkappen, 
jachttassen, rugzakken, kniebeschermers, wildlokkers, veldflessen, vingerbeschermers, 
slobkousen, jacht- en zakmessen, aluminium bekers en broodtrommels, rijkarwatsen, en 
dergelijke. Voor de jachthonden werd ook van alles geleverd: halsbanden, muilkorven, 
kettingen, borstels, dog cakes, enzovoort. De echte 'Münchener Loden Regenjassen 
(waterdicht)' completeerden de uitrusting van de jager. In het assortiment waren verder nog 
automatische pistolen, revolvers, klewangs, politiesabels, handboeien, wapenstokken en 
allerlei accessoires.  

Heinrich J. Bremer en zijn zoon Theodoor waren zelf nog echte geweermakers. Zij bewerkten 
ruwe onderdelen tot hanen en bovenstukken (toplevers) van een geweer en maakten de kolven 
en lopen zelf. De door hen gebruikte onderdelen kwamen vooral uit België en Duitsland. Door 
de firma verkochte kant-en-klare wapens kwamen ook uit die twee landen en uit Engeland. 
Dat waren landen met meer wapen- en jachttraditie dan Nederland. 

In de twintigste eeuw werd het onder invloed van het toenemende industriële aanbod al snel 
te duur om zelf nog lopen te maken. Ze werden vervolgens geïmporteerd. In de tweede helft 
van de twintigste eeuw werden de diverse onderdelen steeds nauwkeuriger gemaakt en werd 
steeds minder nabewerking vereist. Theodoor Bremer was toen al lang overleden, hij stierf in 
1933. Zijn enige zoon, ook Theodoor (Theo) genoemd, was op dat moment nog maar vijftien 
jaar. Om de periode tot zijn volwassenheid te overbruggen werd een Duitse geweermaker 
ingehuurd om het bedrijf draaiende te houden. Deze Seibold werd kort voor de Tweede 
Wereldoorlog het land uitgezet vanwege vermeende verdachte activiteiten. Theodoor jr. nam 
zo al op jonge leeftijd de leiding van de zaak over. 

Het pand aan de Luttekestraat was in 1908 ingrijpend verbouwd en van een nieuwe voorgevel 
voorzien door de bekende Jugendstilarchitect G.G. Post. De familie Bremer, die aanvankelijk 
boven de zaak woonde, verhuisde in 1918 naar Prins Hendrikstraat 4. Dat was toen een 
nieuwbouwhuis dat nog steeds door de familie bewoond wordt. In de Luttekestraat werd de 
eerste verdieping daarna gebruikt als werkplaats en kantoor, de tweede verdieping werd 
bewoond en op de derde verdieping was de kruitopslag. Voor deze kruitopslag bezat de firma 
een vergunning, waarin uitvoerig de condities waaronder het kruit bewaard moest worden 
beschreven stonden. In de vergunning uit 1908 stond:  

In de bewaarplaats mag nimmer meer dan zeven en dertig en een half kilogram buskruit 
voorhanden zijn, dat daarin moet zijn geborgen in koperen, messingen, zinken of goed vertinde 
blikken bussen of trommels of in houten vaatjes, welke van een houten deksel voorzien en met 
haren of wollen kleeden omwikkeld moeten zijn; op niet meer dan anderhalve meter van de 
bewaarplaats moet steeds een ton met tenminste honderd liter water geplaatst zijn, waarin de 
voorwerpen met buskruit bij brand moeten kunnen worden ondergedompeld. 
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Theodoor Bremer junior, 1918-1998, als kind. Afbeelding: Beeldbank HCO, fotograaf: 
Eelsingh.  
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Ondanks de nog vele paragrafen doorgaande voorschriften, maakt het idee van de opslag van 
zevenendertig kilo buskruit op de derde verdieping in een betrekkelijk smal pand midden in 
een dichtbevolkte stad, tegenwoordig toch een minder verantwoorde indruk. Gelukkig is er 
nooit brand uitgebroken. Op de begane grond waren tot de oorlog nog munitiekasten in 
gebruik. In de jaren twintig gebruikte de firma een extra munitieopslagplaats op Hofvliet, het 
toenmalige eiland in het Zwarte Water, tegenover het Rodetorenplein. 

 

Gezicht vanuit het zuiden op de Luttekestraat ter hoogte van de afsplitsing van de kleine 
Luttekestraat. Uiterst links is op de etalageruit te lezen: Th. Bremer, geweermaker. Het betreft 
het pand Luttekestraat 46 in Zwolle. Afbeelding: Beeldbank HCO. 

Door de boven al geschetste ontwikkeling in de fabricage van geweren en door de terugloop 
van de populariteit van de jacht begon de firma Bremer in de jaren zestig naast het vertrouwde 
assortiment met de verkoop van ruitersportbenodigdheden, toen een sport in opkomst. Tevens 
begon men met de verkoop van klassieke Engelse kleding. Een goede zet; deze twee pijlers 
maken nu een belangrijk deel van het aanbod uit. Kleine reparaties aan geweren worden nog 
wel gedaan maar ingewikkelde zaken worden uitbesteed aan een specialistisch bedrijf in 
België. 

De firma heeft tegenwoordig twee panden in de Luttekestraat in gebruik, het oorspronkelijke 
pand nummer 46 en nummer 48. Nummer 46 valt onder Monumentenzorg, de gevel is onlangs 
gerestaureerd. De zaak wordt nu geleid door de vierde generatie, J.C.Th. Bremer is geboren 
in 1956. Sinds het honderd vijfentwintigjarig bestaan in 1990 mag de firma het predikaat 
'Hofleverancier' voeren. Bron: Mijn Stad Mijn Dorp. 

 

 



 

 

151 

 

Laatste woorden  

Tegenwoordig is de jacht niet meer voorbehouden aan de adel en de heren uit de stad. Wie 
een jachtacte heeft en kans ziet voldoende jachtgronden te pachten van de grondeigenaren 
mag, binnen bepaalde regels, op jacht gaan. Meestal gebeurt dat gezamenlijk in combinatie 
met andere jagers die aansluitende gronden hebben kunnen pachten. 

Het gebied rondom Markelo heeft heden ten dage nog een redelijk goede wildstand. Wandelend 
door de natuur zie je geregeld vrijwel tamme reeën. Tot de jachtbuit van de huidige Markelose 
jagers horen haas, konijn, fazant, patrijs, snip en verschillende soorten eenden. Er worden de 
jagers wel steeds meer beperkingen opgelegd onder groeiende druk van de tegenstanders van 
de jacht. De jager ziet zichzelf steeds meer als jachtveldbeheerder in plaats van ‘plezierjager’.  

In de middeleeuwen wordt de jacht gekenmerkt door symboliek, ridderlijkheid en sportiviteit, 
met het accent op drie begrippen: opsporen, opjagen en doden. Bij de aanvang van de 
zestiende eeuw worden de jachtpartijen grootser, roekelozer en decadenter. De schade die de 
jacht in de navolgende eeuwen aan landerijen en oogst aanricht, neemt voor de boeren 
onacceptabele vormen aan. De uitvinding van het buskruit en de komst van de eerste 
vuurwapens echter, betekenen meteen het einde van de middeleeuwse jacht. 

Het wilde zwijn is al jaren bezig aan een opmars in West-Europa. Met name in de provincies 
Limburg, Noord-Brabant en in toenemende mate ook Gelderland en Overijssel ziet men de 
schadecijfers in de landbouw en het aantal verkeersincidenten met wilde zwijnen toenemen. 
De afgelopen jaren is in de grensstreek buiten de leefgebieden Veluwe en Meinweg een 
‘nulstandbeleid’ gehanteerd. Dit heeft er echter niet toe geleid dat de opmars van het wild 
zwijn is gestopt. Op 9 maart 2018 verklaart Jaco Geurts dat in het belang van de weidevogels 
er weer op vossen moet worden gejaagd. Daar heeft CDA woordvoerder Jaco Geurts voor 
gepleit tijdens een algemeen overleg over de natuur. ‘Ik was er gevoelsmatig al van overtuigd, 
maar nieuw onderzoek bewijst het, legsels worden opgevreten door met name de vos. Als je 
logisch nadenkt dan is het duidelijk dat jacht op de vossen noodzakelijk zal worden. Zonder 
jacht zal de weidevogel verdwijnen.’ Geurts verwees hierbij ook naar de Jagersvereniging, die 
onlangs een soortgelijke oproep heeft gedaan. Helaas reageerde minister Schouten (CU) van 
Landbouw terughoudend op het voorstel van Geurts. 
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Klopjacht in najaar 1961. Staand: J.W. Welmer, W. Kistemaker, B.J. Oonk, G.J. Altena, H.W. 
Udink, A.J. Oosterkamp en B.H. Straalman. Zittend de kloppers: G.J. Welmer, J.W. Bolink, 
E.J. Oonk en W. ten Hove. 

 

 

Enter, 14 september 2019  


