JAGENDE
DAMES

Als je voor het
eerst een dier
hebt doodgeschoten,
smeren de
andere jagers
bloed op je
gezicht. “Dat
is traditie.”

l
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MIRIAM TEN VELDE (43),
parttime boerin
“Mijn vader was altijd in de bossen
te vinden en als kind ging ik elke
zaterdag met hem mee. We schoten
kraaien en konijnen die de oogst van
buurtboeren aanvraten. Op school
vonden kinderen mij raar omdat ik van
jagen hield. Op een gegeven moment
hield ik geen vriendinnetje meer over.
Ik heb altijd geweten dat ik later niet
met een stadse jongen zou trouwen.
Mijn man en ik wonen in Twente op
een idyllische boerderij uit 1869. We
runnen een zoogkoeienhouderij. Onze
drie kinderen gaan af en toe mee het
jachtveld in. We brengen ze respect
voor dieren bij. Vorige week hebben
we nog een gewonde egel opgevangen. En een aangereden ree hebben we uit de sloot gered en onder
een dekentje voor de kachel gelegd.
Toen duidelijk werd dat hij het niet
zou redden, vonden we dat allemaal
verdrietig.
Als onze varkens worden opgehaald
voor de slacht, zwaaien we ze samen
met de kinderen uit. Een week later
liggen zij in reepjes op ons bord en
dan zeggen de kinderen: ‘Wat hadden ze het leuk bij ons, hè mam?’
In tegenstelling tot veel andere jagers
geef ik niets om de buitenlandse jacht
of dure kleding. Ik brei mijn eigen wol-

‘EEN
WEEK
LATER
LIGT-IE
OP ONS
BORD’

len jachttrui.”
jasje en broek ESCADA blouse MONKI
shirt ISABEL MARANT ETOILE bij DE
BIJENKORF jas BARBOUR riem YOUASME
pet THE ENGLISH HATTER ketting PANDORA
laarzen HUNTER
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FEMKE DE JONG (30),
marketingmanager en moeder
“Als mijn vader vroeger verhaalde

‘ZIJN
GEWEI
HANGT
BOVEN
DE
HAARD’

over het achtervolgen van hertjes,
luisterde ik ademloos. Later ging ik
ook jagen, dat wist ik zeker. Ik vond
het niet zielig. Vriendinnetjes hadden
een konijn op schoot, maar bij ons
hingen ze aan een haak in de schuur,
het hoofd naar beneden.
Elk najaar gaat onze familie jagen in
Schotland. Ik was acht toen ik voor
het eerst mee mocht. Wat vond ik het
heerlijk om met de mannen door de
modder te stampen. Lekker ravotten,
slootjespringen en af en toe muisstil zijn, anders joeg je de beesten
weg. ’s Avonds zit iedereen nat, moe
en voldaan met een glas whisky bij
de knetterende haard. In het charmante landhuis wanen we ons in de
negentiende eeuw: we dragen traditionele kleding en genieten van ons zelf
geschoten wild.
Ik zal nooit vergeten hoe ik in Schotland mijn eerste hert schoot. Ik lag
op mijn buik te bibberen in het gras,
een prachtig hert keek mij recht in de
ogen. Ik schoot en het hert viel neer.
Ik was in de zevende hemel en mijn
vader was zo trots. We sneden hem
ter plekke open en ik kreeg – geheel
volgens de traditie – een bloeddoop.
We braken het bekken en lieten de
ingewanden achter voor de vossen
en andere roofdieren. Zijn prachtige gewei hangt als een trofee thuis
boven de haard.”
jasje en shorts TOMMY HILFIGER shirt
ISABEL MARANT ETOILE bij DE BIJENKORF
jas MINT & BERRY bij ZALANDO maillot
FALKE oorbellen PANDORA kettingen PETRA
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ELISE DE MAN (53),
bestuursassistent bij de
Vereniging Particuliere
Historische Buitenplaatsen
“Dankzij mijn man ben ik gaan jagen.
Hij nam me mee het veld in, waar we
om vijf uur ’s ochtends het wild observeerden. De sfeer is magisch als je de
natuur ziet ontwaken. Ik krijg nog altijd
kippenvel van het geluid dat herten
maken tijdens de bronsttijd. Vijftien
jaar geleden haalde ik mijn jachtakte.
Ik probeer altijd one of the guys te
zijn, maar dat is moeilijk met al die
galante mannen om me heen. Als ze
een haas zien, roepen ze: ‘Die is voor
jou, Elise.’ Of ze houden het prikkeldraad voor me naar beneden. Het zal
altijd een mannenwereld blijven denk
ik, maar het is in elk geval gezellig.

‘EN DAN
ETEN
WE HEM
OP’

Sommige mensen snappen niet dat
ik dieren dood, maar jagen en liefde
voor dieren gaan uitstekend samen.
Als jager heb je een verantwoordelijkheid. Je wilt het beest goed raken,
zodat het niet lijdt.
Als je zo stoer bent om te jagen, moet
je de beesten ook zelf schoonmaken.
Je trekt de huid eraf en zoekt naar de
mooie stukken vlees. Ik maak er pakketjes van, plak er stickers op en leg
alles netjes in de vriezer. We nodigen
graag vrienden uit voor uitgebreide
wilddiners. Ik voel me rijk als ik een
achterbout op tafel zet, die ik serveer
met mijn zelfgemaakte vossenbessensaus.”
blouse BARBOUR broek NOVEMBER bij
SPRMRKT ketting en armbanden PANDORA
hoed REISS bij DE BIJENKORF
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VANESSA VAN RAPPARDBRANDT (37), fysiotherapeute
“Ik was zeven toen ik voor het eerst
met mijn vader en grootvader mee op
jacht ging. De honden en ik moesten
de geschoten eenden ophalen en

maakten mijn vader en ik de geweren
schoon. Daarna genoten we van een
feestontbijt. Toen ik ouder werd, wilde
ik leren hoe ik het wild moest villen en
schoonmaken. Van het geld dat ik
verdiende met mijn eerste baan, gaf
ik mezelf de jachtopleiding cadeau. Ik
werd zo blij van die waanzinnige hoeveelheid informatie over de natuur.
Iedere jager doodt een dier bij voorkeur met één schot. Als dat niet lukt,
wil je het zo min mogelijk laten lijden.
Bij een eend blokkeer je de luchtweg,
een haas geef je een tik in de nek en
een ree schiet je een tweede keer.
Dat is altijd even slikken.
Ik vind het gaaf om in deze wereld
mijn mannetje te staan. Ook is het fijn
dat de mannen je tijdens een jacht
met zo veel egards behandelen. Je
voelt je heel vrouwelijk. In het dagelijks
leven mis ik die mannelijke charme

‘ÉÉN
SCHOT’

weleens.
Het sfeertje van de jacht past bij mij.
Ik draag klassieke kleding, luister naar
klassieke muziek, doe aan klassiek
ballet en heb ook nog eens een klassiek hoofd. In ons huis vind je geen
geweien, maar de wc-rol hangt wel
in de bek van een door mijn man
geschoten vosje.”

SHOP VIA LAYAR TEKST CHARLOTTE VAN DRIMMELEN FOTOGRAFIE CORNELIE TOLLENS STYLING LIDEWIJ MERCKX VISAGIE LISELOTTE VAN SAARLOOS

dan voelde ik me heel dapper. Thuis

blouse MEXX jas en tas BARBOUR
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ASTRID VERGEER (36),
administratief medewerker
“Laatst hebben mijn man en ik in
Duitsland zes wilde zwijnen doodgeschoten. Daarna voelde ik me

‘OMDAT
IK ZO
VAN DE
NATUUR
HOUD’

heel voldaan. We doen het voor
een gezonde wildstand. Wij beheren
meerdere jachtvelden in en om Het
Groene Hart. Jagen is voor ons een
manier van leven. Ik vind het heerlijk
om na mijn werk het veld nog even in
te gaan, om te kijken hoe het erbij ligt.
In Nederland leven geen roofdieren
die de zwakkere dieren uitselecteren,
daarom moeten de jagers dat doen.
Het is een dure hobby. Je betaalt voor
je akte, je bijscholing, je uitrusting
en het onderhoud van je jachtveld.
De Partij voor de Dieren verspreidt
foto’s van reeën met de tekst ‘Stop
de jacht!’. Flauw, want iedereen vindt
die reebruine ogen toch lief en zielig? Ik ben naar een partijbijeenkomst
geweest om me te verdiepen in hun
gedachtegoed. Het beeld dat de
PvdD van de jacht schept is leugenachtig en slap. De partijleden worden
door emotie gedreven, hun standpunten zijn vrij zwart-wit: alle jagers
zijn slecht. Marianne Thieme moet
weten dat elke professionele jager
van zijn wild houdt, hij schiet vanuit
respect voor de natuur. Helaas heb
je ook stropers die alle regels aan
hun laars lappen. Zij zetten de jacht in
een negatief daglicht, maar gelukkig
zijn de straffen voor deze rotte appels
hoog.”
jas REISS bij DE BIJENKORF jurk A.F.
VANDEVORST bij SPRMRKT maillot FALKE
ketting PANDORA hoed DE BIJENKORF
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