	
  

Zaterdag 25 februari 2012. De dag begon met potdichte mist, maar desondanks gaven de vele tot in de
bebouwde kom hoorbare geweerschoten er blijk van, dat de Maas en Waalse jagers hun belangrijke taak van
schadebestrijders alweer met verve ter hand hadden genomen. Het leek potjandorie Sicilië, Kreta of Malta wel.
Zelfs onder de wol steeg het schaamrood me naar de konen!
Toen het voldoende licht was voor een geslaagde fotoshoot toog ik dan ook broodnuchter te veld en zag in het
e

Leeuwense Veld bij het hutje dat op vrijdag de 10 door de roodharige muskusrattenvanger als fusilladehinderlaag
werd benut, een onmiskenbaar tweebenig voetspoor in het berijpte gras langs de wetering in de mist verdwijnen
(1). De bijbehorende witte Peugeot –bestelauto trof ik aan op het erf van de naburige melkveehouderij. Omdat
dikke mist -opnamen weinig verhelderend zijn besloot ik mijn gelukt te beproeven in de Ulanden, waar immers
kort geleden de, van een nog eerdere shoot bekende hobbymatige faunabeheerder, bij zijn Grand Vitara
vereeuwigd kon worden. Toen ik vanaf de N329 de Ulandse Straat in draaide, doofde ik intuïtief de koplampen en
reed stapvoets veder. Dat was maar goed ook, want al binnen een halve minuut verscheen er uit
tegenovergestelde richting een modderkleurige suv, die zonder dralen de inrit naar het perceel met de drie
hardblauwplasticgevoerde hutten opreed en op de duiker stopte. Omdat ik een sociaal bewogen mens ben die
een kaalhoofdige medemens met dit kille weer graag het nodeloos in- en uitstappen wilde besparen, was ik met
een bliksemsnelle acceleratie ter plekke om virtueel de benodigde informatie op te slaan. Dat hoefde niet per
definitie fotografisch perfect te zijn, want geen zinnig mens wenst immers een afbeelding van een lelijk gebutste
auto met een onesthetisch hoofd erin aan te schaffen. Toen ik daar na een kwartiertje weer passeerde bleek hij
dan ook te zijn verdwenen. Dat was misschien wel mijn bedoeling?
Intussen trok de mist heel langzaam op en leek het mij raadzaam om eerst wat brandstof bij te tanken. Op weg
naar Texaco langs de N322 herinnerde ik me echter de zilvergrijze Ford C maxi langs de Bobbertse Straat, die
blijkens het routinematig vastgelegde kenteken uit Venray -Boxmeer afkomstig was. Omdat op de plek waar die
auto stond blijkens mijn informatie nergens een hutje aanwezig was en het zicht slechts amper 100 meter
bedroeg, ging ik er gemakshalve van uit dat het de geparkeerde auto van een wandelaar of jogger betrof. Vanaf
de N322 zag ik daar echter drie kwartier later in het langsrijden luid en duidelijk een jager tegen het talud in de
perceelscheidingssloot liggen. Dat soort modderkruipers trekt mij altijd het meest aan, omdat ik er veel van mijzelf
in herken. Niet gericht op luxe en niet bang voor kou en natte voeten, bedoel ik dus.
Nadat ik via de afrit Druten- Horssen en het Scharenburg de Bobbertsestraat was ingereden en de jager met de
telescoop op de korrel nam, duurde het niet lang voordat er een groepje Canadese Ganzen kwam aanvliegen, die
ongemoeid passeerden. Ook hoog overtrekkende (>50 m.) kollen werden ongemoeid gelaten. Van een groepje
van drie lage grauwe ganzen moest echter een doublet het ontgelden en stortte kickdood ter aarde. De
overgebleven vogel keerde zoals gebruikelijk terug en werd wel in de wiek geschoten, maar kon ontkomen. Daar
wilde ik echter helemaal niet over lullen, want zo zit ik niet in elkaar. Maar de drie als lokkers omhoog gezette
dode Kolganzen sneden me wel door de ziel. Hoe kan iemand die weet dat hij formeel en feitelijk volstrekt
onwettig beschermde dieren aan het afschieten is, zich verlagen tot zulk een bestialiteit jegens beschaving en
goed fatsoen? Enfin: het antwoord was mij gevoeglijk bekend.
Dus belde ik 144, informeerde de meldkamer en liet meteen weten dat ik hetgeen ik visueel waarnam, ook
fotografisch zou gaan vastleggen. Uiteraard zonder provocatief op confrontatie aan te sturen. Want ook zo zit ik
niet in elkaar.
Zodra ik het perceel betrad waarop zich naast de als lokkers opgestelde kadavers ook het gros van de
afgeschoten ganzen bevond (in casu: de Plaats Delict), kwam de jager in actie en begon mij tegemoet te lopen.
Daarbij wuifde hij zelfs met zijn pet. Maar zulk volstrekt misplaatst joviaal gedrag wordt door mij nooit beantwoord!
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Hij begon dan ook met mij aan te spreken op het betreden van verboden terrein, maar bij ontstentenis van een
wettelijk voorgeschreven Artikel 421 bordje, beriep ik mij op het fotografisch veiligstellen van bewijs. Sinds Guusje
ter Horstʼs ministeriële oproep tot het desnoods met de gsm vastleggen van bewijsmateriaal kan zulks immers
bezwaarlijk als overtreding opgevat worden. Alras bleek echter, dat het de jager niet lekker zat dat ik focuste op
de drie dode stelten en hij probeerde mij dan ook voortdurend het fotografische zicht daarop te verhinderen. Dat
zou vandaag dan ook het enige zijn dat hem gelukte. Enfin: ik maakte mijn fotoreportage (zie de selectie), legde
alles vast wat relevant kon zijn als bewijsvoering en betoonde me zelfs niet te beroerd om op verzoek de
helpende hand uit te steken en de helft van de loodzware jachtbuit het land uit te sjouwen. Daarvan was zelfs een
juist als burger met hond en te voet passerende wijkagent van het korps Gelderland Zuid Team Maas en Waal
getuige. Het spreekt voor zich dat door mij voor deze versjouwdienst een bescheiden wederdienst verlangd werd.
Een simpele foto! Dat de jager zich achteraf op portretrecht beriep kan dan ook slechts als een bewijs te meer
gelden, dat jagers nooit te vertrouwen zijn. Maar ook dat was allang bekend! Daarom ging ik ook niet in op zijn
uitnodiging om bij hem thuis op de koffie te komen. Ik maal mijn eigen bonen wel! .
Ook het wachten op de surveillancedienst van de politie Gelderland Zuid bleek vergooide tijd. Want in plaats van
ordentelijk beëdigde doch volstrekt ondeskundige dienders verscheen er na bijna een uur de aan de Karnheuvel
te Bergharen woonachtige jachtopziener, die in zijn boa- hoedanigheid geen enkele handhavende controle of
naspeuring deed, doch in plaats daarvan mij sommeerde om de jagers met rust te laten. Anders zou hij
maatregelen nemen! Het lijkt mij zaak dat er wordt bewerkstelligd, dat de minister van Justitie en Veiligheid het
boa- dom ten spoedigste van deze wormstekige vrucht ontdoet. Belangenverstrengeling bij handhaving is één
juridisch halsmisdrijf, het uitspreken van dreigementen tegenover jachtcritici moet de ambtshalve neerdalende
guillotine betekenen!
Wordt dus zeker vervolgd!
Want als toegift reed ik nog snel even langs de Laarstraat tussen Afferden en Deest om te zien of het was zoals ik
verwachtte. Niet voor niks liet ik me namelijk tegen die koddebeier ontvallen, dat ik vorige week melding maakte
van het als lokker gebruiken van een aangeschoten levende Kolgans door die jagers. En niet voor niets begon die
Buitengewoon Opsporing Ambtenaar meteen daarna in zijn auto te bellen. En dus trof ik ter plekke dezelfde vier
jagers aan, die juist hun laarzen aan het uittrekken waren en naast hun autoʼs aan de borrel bleken te zijn. Maar
het was ver beneden mijn stand om daar via Meldt Alcoholisme Anoniem melding van te maken.

Nieuw Amsterdamseweg 45 | 7764 AN Zandpol | (0591) 553 295 | info@ganzenbescherming.nl | www.ganzenbescherming.nl

Fotobijlage t.b.v. artikel.

Fotobijlage t.b.v. artikel.

Fotobijlage t.b.v. artikel.

