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naam:
datum:

2013

plaats:

JAGEN
LEESVOER

Jagen route: in dekking
Gids: Eduard van Adrichem (jager)

JAGEN

HUNNIE JAGEN
ZONdag 22 september 05.30 - 08.00
Kruipen door het riet, dekking zoeken
achter landhekken en aanleggen in
een geriefhoutbosje. Met jager Eduard
van Adrichem en schutter Jitske van
Adrichem als gidsen krijgen we tijdens
deze fictieve jacht toegang tot de
jachtvelden van het gebied. Een taaltoets en lokroepoefening laten ons
kennis maken met het jachtjargon
van deze anders zo besloten wereld.

Nodig: gedekte kleuren, eigen mok,
open geest
Plaatsen: 10
Locatie: land van Arie

In de tijd dat de mens nog jaagde was hij
nauw verbonden met de natuur. Met de
dieren deelde hij dezelfde bronnen:
water, voedsel, beschutting, enzovoorts.
Nu moeten we niet denken dat de jager/
verzamelaar steeds op het randje van de
hongersnood leefde. Of dat hij zich
uitsloofde om aan voedsel te komen.
Het zal eerder zo geweest zijn dat hij tijd
overhield. Volgens archeologen moet de
vroege mens vrij gelukkig geleefd hebben
en zich geen zorgen gemaakt hebben
over de dag van morgen. Welvaart en
bezit waren alleen maar lastig, omdat hij
die moest meeslepen.
Van de middeleeuwen tot en met de zeventiende en achttiende eeuw kende de jacht
spektakeljachten voorbestemd voor
adellijken die elkaar probeerden te overtreffen in hun uitspattingen. Uit deze tijd
stamt ook het jagerslatijn. De Franse revolutie
maakte een einde aan de jacht-excessen;
het jagen kwam weer in handen van
de burgers die gingen jagen voor voedsel.

afbeelding omslag:
Bewerking van De hazenjacht
Johannes Frederik ‘John’ Hulk jr.
Olie op paneel, 27,1x21,5 cm
Amsterdam Vreeland 1855-1913
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Toch liepen de jachten af en toe uit de hand.
Dit leidde tot weerstand tegen de jacht,
niet alleen onder burgers, maar ook onder
jagers zelf. Het gevolg was dat jagers
verenigingen gingen oprichten die tot doel
hadden de jacht weer tot een verantwoord
gebruik van het landschap te maken en
niet-verantwoorde vormen tegen te gaan.
In Nederland zijn deze ontwikkelingen ver
doorgevoerd. De jacht is hier aan strikte

regels gebonden. De jacht is opgedeeld
in faunabeheereenheden en jachtvelden
en er worden verplichte wildtellingen
gehouden. Is de jager een natuurbeheerder geworden?
De jacht is niet alleen een specifieke manier
om je tot de natuur te verhouden en ermee
samen te vallen (soms letterlijk, als de
jager verdekt het wild opwacht); de jacht is
ook een hele specifieke, besloten cultuur,
met eigen gebruiken en een eigen taal.
Jagerslatijn is een soort geheimtaal.
Volgens de Vlaamse taalwetenschapper
Guy Janssens had die geheimtaal aanvankelijk een duidelijke functie. De goden
zouden het niet toestaan dat dieren
werden gedood als ze onverbloemd bij
hun naam werden genoemd. En dus
werd een haas ‘lepelman’ genoemd, een
vos ‘roodrok’ en een hert ‘geweidrager’.
Veel uitdrukkingen in het Nederlandse
jagersvocabulaire komen uit het Frans of
Duits; anders dan in de algemene
spreektaal zijn in de jagerstaal nauwelijks
woorden uit het Engels overgenomen.
Dat komt vermoedelijk doordat de
Engelse jachtschool hier nooit veel
weerklank heeft gevonden; men vond de
Britse jachtgewoonten een beetje vreemd.
Socioloog J. van Ginneken vergelijkt het
leren van het jachtjargon met een ritueel
– een ceremonie waarmee “de overgang
van de eene menschengroep in de andere
gevierd wordt”.

Afschot
Een zekere hoeveelheid wild, die van een bepaalde stand kan worden geschoten.
Aanbersen
Het wild sluipend naderen.
Aanleggen
Het geweer richten op het wild. Bij elke dier hoort een bepaalde beweging.
Aanzitten
In zittende houding het dier opwachten.
Acteon
Figuur uit de Griekse mythologie en uitmuntende jager. Volgens de mythe was hij samen
met zijn vijftig honden op jacht toen hij dorstig werd en bij een stroom ging drinken.
Daar zag hij de naakt badende Artemis, godin van de jacht. Vertoornd over het feit dat
hij haar bespiedde veranderde Artemis hem in een hert. Daarop merkten zijn jachthonden
Acteon op; ze herkenden hun meester niet en gingen hem achterna. Acteon sloeg op
de vlucht maar werd ingehaald en verscheurd (Ovidius, Metamorphosen, III 138-152).

Afschotschrift
Balboekje van de jager, ook wel jachtboek genoemd, waarin jagers bijhouden wat ze
in een veld hebben geschoten en met wie ze op jacht gingen.
Apporteren
Het wild naar de jager brengen door de jachthond.
Apporte!
Commando aan de hond, afkomstig uit het Frans: breng hier!

Binnen
Het wild is ‘binnen’, de jager heeft bezit genomen van het wild.
Biotoop
Leefomgeving van dieren.
Biotoopbeheerder
Beleidsterm - het beheer van de fauna en flora in een gebied.
Bladschot
Het schot waardoor het wild van ter zijde, in het schouderblad en aldus dodelijk, wordt
getroffen.
Bed
De plaats waar korhoenders, fazanten of patrijzen in het zand hebben gelegen.
Boonsel
Uitwerpselen.

Coup double
In één schot twee stuks wild schieten, wordt niet gezien als weidelijk.
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Dekking
Een in dichte dekking geworpen stuk wild. Uit de dekking komen.
Dood blazen
Ter afsluiting van de jacht wordt traditioneel door jachthoornblazers rond het tableau
een aantal liederen gespeeld: eerst het lied ‘Einde jacht’, dan het ‘Halali’, waarmee de
jacht als geheel wordt gevierd. Vervolgens komt het wild aan de orde. Elk dier heeft
zijn eigen melodie: hazen eerst, dan fazanten, eenden, konijnen, duiven en – indien
geschoten – ‘Vos dood’.
Drift
Een perceel, dat bij een klopjacht, door drijvers wordt afgezet.
Drijfhond
Drijfhonden worden gebruikt om het wild op te sporen, uit de dichte dekking te jagen
en voor het geweer uit te drijven. De drijvende hond jaagt voornamelijk op vossen en
konijnen. De hond is de gehele tijd ‘binnen schot’, in de nabijheid van de jager.
Drijfjacht
De drijfjacht heeft plaats met meer jagers. Behalve door de jagers wordt aan de
drijfjacht ook door een aantal honden en de nodige ‘drijvers’ deelgenomen. De dieren
worden uit een bepaald gebied gedreven door hond en mens en ‘opgewacht’ door de
jagers aan de rand van het perceel.

Soortenregister telde (in 2009) 35578 diersoorten waarvan er 925 als exoot zijn
aangemerkt, samen goed voor 1,3 miljard schade per jaar. (Let wel, niet alle exoten
zijn invasief oftewel schadelijk). Voorbeelden van exoten in Nederland zijn de Amerikaanse rivierkreeft, de muskusrat, de Japanse oester, de Canadese gans en de
Nijlgans.

Flora- en Faunawet
De Flora- en Faunawet is een bundeling van oude wetten en regels. Zo zijn de Vogelwet, de Jachtwet en de Wet bedreiging uitheemse diersoorten er in ondergebracht. De
wet gaat uit van bescherming van de inheemse flora en fauna, waarbij het ‘nee - tenzij’principe een belangrijke rol speelt. De wet neemt als uitgangspunt de intrinsieke
waarde van het dier: de waarde van een dier schuilt niet in het nut voor de mens, maar
in het bestaan van het dier op zich. Dit beeld verschilt van het nuttigheidsdenken uit de
tijd van Aristoteles tot Descartes en Spinoza, waarin het dier werd gezien als inferieur
en gevoelloos. De wet maakt een onderscheid tussen jacht (op de vijf bejaagbare
soorten hazen, wilde eenden, konijnen, fazanten, houtduiven) en vrijstelling, aanwijzing en ontheffing (voor afschot van reeën, zwijnen, kraaien, vossen en ganzen,
waarvoor tussenkomst van de overheid nodig is).

Groene taal
Zo noemen jagers hun eigen taal.

Drijver
‘Voorjager’ die bij de drijfjacht het wild opdrijft in de richting van de geweren.

Gans
De gans heeft in Nederland een beschermde status en is alleen bejaagbaar met
ontheffing (als vorm van schadebestrijding via een compensatieregeling – in 2007 goed
voor 17,4 miljoen euro). Op grote delen van de Nederland is de gans verjaagbaar
maar niet bejaagbaar; ganzen beschikken over ca 80,000 hectare veilig fourageergebied.

Drukken
Van wild gezegd: het blijven liggen door zich plat tegen de grond te drukken.

Geweide
De ingewanden van het lopend wild.

Dubbelloops
Zie juxtaposé

Geweren
Hoektanden in de onderkaak van een wild zwijn.

Drijfstok
Stok waarmee het wild wordt opgejaagd door ermee in struiken en op de grond te slaan.

Glazen
De ogen van hazen en konijnen, ook spiegels genaamd.
Exoot
Een dier dat door menselijk handelen in zijn nieuwe omgeving is terecht gekomen, in te
delen in klimaatgedreven soorten en transportgedreven soorten. Het Nederlandse
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Grondgebruikersverklaring
Verklaring van de grondgebruiker dat de jager op zijn terrein wildschade kan bestrijden.
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Hagel
Korrels van ijzer, bismut, zink of wolfraam voor het schieten van kleinwild.
Halali
Frans voor ‘Ha La Lit’, ‘daar ligt hij’.
Heerlijke (jacht)recht
Rechten afkomstig uit de zeventiende eeuw die de privileges van de adel in stand
hielden. In Frankrijk bleven deze rechten tot lang na de Franse Revolutie bestaan. Pas
in de negentiende eeuw kwamen de belangen van de burgers en centraal te staan, en
nog later die van de natuur.

Inschot
Plaats waar de kogel het lichaam treft.

Jachtakte
Om in Nederland te mogen jagen dient een jager sinds 1923 in het
bezit te zijn van een jachtakte. Deze wordt tegenwoordig verstrekt
als aan vier voorwaarden is voldaan. De aspirant-jager moet in het
bezit zijn van het jachtdiploma, een WA-verzekering hebben
afgesloten, van onbesproken gedrag zijn en hij moet aantonen te
kunnen jagen op een terrein van minimaal veertig aaneengesloten
hectaren.
Jachthouder
Elke bezitter van grond is volgens het Burgerwetboek jachthouder
van die grond. Dit wil niet zeggen dat hij of zij ook jager is of dat er
een jachtdoelstelling is. Wat de wet bedoelt is dat de eigenaar
“gerechtigd” is het wild te bemachtigen naast andere doelstellingen
zoals bijvoorbeeld agrarische, natuur- en recreatieve doelstellingen.
Jachthuurovereenkomst
Een overeenkomst voor de huur van een jachtgebied.
Jachtkoning
Degene die door de jagers onderling als meest weidelijke of succesvolle jager wordt betiteld.
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Jachtrecht
Het recht om onder strenge voorwaarden met een geweer een bepaald gebied te
mogen betreden.
Jagen
Jagen: bemachtigen, doden of het met het oog daarop opsporen van wild alsmede het
doen van pogingen daartoe.
Jagermeester
Leider van het jachtgezelschap.
Jachtritueel
Rituelen geven vorm aan dat wat we wel kunnen voelen, maar niet in staat zijn om te
verwoorden. Vanwege haar verbondenheid met leven en dood, kent de jachtcultuur
veel rituelen. Wie bijvoorbeeld in Duitsland of Spanje na de jacht met de rechterhand
een proost uitbrengt, moet het hele gezelschap trakteren. Dit omdat de meeste jagers
met rechts schieten. De rechterhand hoort dus bij de dood, de linker bij het leven. Wie
het leven viert heft de glas met het linkerhand.
Jachtsentiment
De bewogen geschiedenis van het imago van de jacht is niet eenvoudig te achterhalen.
Het loopt in ieder geval ver terug: in de klassieker Utopia (1516) bekritiseerde schrijver
Thomas More al de jacht als een wrede sport waarbij men onschuldige dieren doodde.
Dergelijke anti-jachtsentimenten wortelden sterk in het gedachtengoed van filosofen als
Ovidius en Seneca en beïnvloeden nog steeds de huidige beeldvorming rond de jacht.
Jachtstuk
Ook in de muziek sprak de jacht tot de verbeelding van generaties componisten: Bach
(Jagen is der Lust der Götter, Schäfe können sich sicher weiden, Jachtcantate BWV
208), Haydn (De herfst, Die Jahrezeiten), Mozart (Die Jagd, KV458), Liszt (Wilde
Jagd, Études d’Éxécution Transcendante, No 8) Schubert (Die Liebe Farbe, Jägers
Abschied, Jäger, Ruhe von der Jagd), Mahler, Berlioz, Bartok (Catana Profana), Rossini
(Rendez-vous de Chasse), Brahms, Puccini en Verdi.
Jachttafereel
Heroïsch geschilderde jachttaferelen kenden in Nederland hun hoogtepunt in de 17e
en 18e eeuw met Rubens, Frans Snyders en Paul de Vos. In de 19e eeuw kwam een
interessante groep schilderende jagers of jagende schilders op waaronder Hendrik van
Mastenbroek (1875-1945), Jan van Essen (1954-1936), Piet van der Hem (1885-1961)
en Piet Wiegman (1885-1963), waarbij de jagers als onderdeel van de natuur werden
geportretteerd, aan het werk.

Jachtwet
De eerste officiële jachtwet in Nederland dateert uit 1923. Alle oude jachtrechten en
-wetten kwamen met de wet van 1923 te vervallen. Niet langer kon de grondeigenaar
zijn jachtrecht aan jan en alleman verhuren. Wie wilde jagen moest over een akte
beschikken. De belangen van de landbouw stonden in de wet van 1923 centraal. In
1953 werd de wet herzien, met meer oog voor de belangen van het dier en de natuur.
Deze wet telde nog steeds vierendertig bejaagbare wildsoorten. Onder invloed van
maatschappelijke discussies over natuurbeheer en dierenwelzijn verdwenen steeds
meer soorten van de lijst. In 1999 volgde een verbod op schadeveroorzakende
trekwild soorten zoals de kolgans, grauwe gans, rietgans, smient en meerkoet.
Juxtaposé
Over de geweerlopen gezegd, als ze naast elkaar liggen.

Kegelen
Het zich op de achterlopers verheffen door het(!) haas om beter te kunnen rondkijken.
Korfbuiging
Een jager laat zijn geweer op maat inmeten: links of rechts, op lengte en op korfbuiging. ‘Schieten doe je met een geweer, richten doe je met de korf’.

Lampe of Lepelman
Haas. ‘Kijk heer Lampe eens kegelen’
Lokinstrumenten
Voornamelijk fluitjes en andere blaasinstrumenten. Lokinstrumenten mogen niet
elektronisch zijn.
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afbeelding:
Petites Chasses et Pièges (kleine jacht en vallen), Encyclopédie Diderot d’Alembert, 1740.

Jachtveld
Veruit de meeste jagers hebben geen eigen (kostbaar) jachtveld. Er zijn verschillende
mogelijkheden om toch aan de jachtakte te komen. Allereerst kan een jachtveld
worden gepacht. De jager kan dat alleen doen of met anderen in een jachtcombinatie.
Vooral jachtcombinaties komen veel voor. De vereiste minimale grootte van het
jachtveld is gerelateerd aan het aantal personen in de combinatie. Met acht personen
dient het veld minimaal 8 maal 40 hectare groot te zijn. De kosten van de pacht kunnen
sterk verschillen. De een compenseert de boer met een aantal stuks geschoten wild. De
ander betaalt, in het uiterste geval, ongeveer honderd gulden per hectare grond voor
een contract van een jaar.

JAGEN ROUTE

tijdstip: voor zonsopgang het veld in
seizoen: bij voorkeur in het jachtseizoen (herfst / winter)
temperatuur: onder 5 graden

LEGENDA
Hier mag uitsluitend gejaagd worden op soorten die schade veroorzaken bij boeren. In de Bovenlanden zijn dat veelal overzomerende ganzen.
Verhuurd aan Wildbeheereenheid Vecht en Venen.
= Schadebestrijding en wildbeheer
Hier mag gejaagd worden door jager E. op soorten die in de jachtwet zijn
genoemd: in de Bovenlanden gaat het vooral om eenden en hazen. Dit huurcontract
tussen jager en eigenaar loopt nog tot 2014. = Benuttingsjacht
wilde eend, jachtseizoen: 15 Augustus t/m 31 Januari
ʻhet haasʼ, jachtseizoen: 15 Oktober t/m 31 December

brandgans (niet schieten)

nijlgans

kolgans

rietgans (niet schieten)

grauwe gans (enige overzomerende gans in de Bovenlanden),
schadebestrijding richt zich vooral op de grauwe gans

canadese gans

Je moet zorgen dat je in het weiland ligt voordat de zon opkomt. Denk
eraan, gedekte kleuren! Daarna is het wachten.Ik doe vaak ook een
gelaatsmasker, want dan kun je als je stil zit gewoon zo blijven kijken.
Een bivakmuts, maar ook vitrage of modder kan. Of je gooit wat riet
over je heen en je blijft helemaal gecamoufleerd in de baan liggen.
Doen. Doen. En kijken! Dus is niet alleen luisteren met je oren maar ook
luisteren met je ziel, want ze vertellen je hoe het werkt. Je moet je
proberen te verstoppen in hun wereld. Het dier in jou loslaten. - Jager E.

Brandgans

Nijlgans

Kolgans

Rietgans

Grauwe gans

Canadese gans
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Lont
Staart van de vos.
Loop
Het meest opvallende deel van een geweer oftewel de gladde stalen cylinder waar de
kogel of de hagel door loopt. De lengte van de loop ligt bij de meeste geweren tussen
de 66 en 71 centimeter. Een langere loop betekent meestal grotere reikwijdte van het
schot.
Lopers
Poten van haas, konijn en grote hoefdieren.
Loskomen
Als hazen uit hun gelegerde positie in een veld wegrennen.

Moerhaas
Vrouwelijk haas.

Lucht hebben
Zegt men van een hond die wild ruikt.

Mummelen
Het nuttigen van de traditionele borrel na de jacht uit respect voor een geschoten stuk
grofwild, vroeger ook wel ‘dooddrinken’ genoemd.

afbeelding: Jagdscheibe (1669), olieverf op hout,
diameter 116 cm, afgebeeld in de catalogus “Cibles”, Annie Lebrun
& Gilbert Titeux, Musée de la Chasse et de la Nature, 2013, p. 40
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Maartensgans
De heilige St Maarten, schutspatroon van de armen, wordt vaak afgebeeld met een gans.
De Maartensgans zou bescherming bieden tegen dreigend onheil. De kleur van het
borstbeen voorspelde het weer voor de komende winter. Wie het grootste deel van de
‘furcula’ (het wigvormig bot in de borst) in hand had nadat twee personen elk aan een
uiteinde ervan hadden getrokken, mocht een wens doen. En een gans genas: zo kon jicht
bestreden worden door het invrijwen met ganzenvet, en zou het nuttigen van een paar
druppels ganzenbloed een koortsverlagend effect hebben. De Maartensgans is in onze
contreien een vergeten traditie maar volgens schrijver en jager Oswin Schneeweisz zou het
mooi zijn om dit gebruik in ere te herstellen en op 11 november opnieuw gans te serveren.

Nabrander
Schot dat later afgaat dan op het moment waarop de slagpin het slaghoedje raakt.
Natuur
Wat de mens om zich heen ziet (en in wezen nog niet door hem is veranderd).

Ontweiden
De ingewanden van gedood wild uithalen.

Pair
Twee geweren die bij elkaar horen.
Partout
Roepsignaal voor lopend wild. Betekent ‘overal’ in het Frans.
Pekelen
De urine uit de blaas van een haas drukken om de kwaliteit van het vlees te behouden.

Pluim
Start van haas of konijn.

Rammelaar
Mannelijk haas.

Tekenen
Van wild gezegd, dat op het schot een beweging maakt, die aanduidt dat het getroffen is.
Tiro
Waarschuwing om het opstaand van vliegend wild aan te duiden. Verbastering van het
Franse ‘tire haut’ (schiet hoog).
Trigger-happy
Amerikaanse term voor een (onweidelijk) schietgrage houding.

Schoontijd
De tijd, dat het niet geoorloofd is zeker wildsoort te schieten (zie wildlijst kalender).
Het traditionele jachtseizoen loopt van 15 oktober tot en met 31 januari.
St Hubertus
Patroonheilige van de jacht, waarvan de legende herinnert aan de weidelijkheidsplicht
van de jager: “Schiet omdat je jaagt, jaag niet om te schieten”. Hubertus ging op
Goede Vrijdag op jacht – een oneerbiedige jachtdag, bespeurde een groot hert en
joeg er achteraan toen het dier zich plots naar hem toekeerde en er een lichtend kruis
verscheen tussen de ‘stangen’ (de takken van het gewei). Hubertus kwam tot inkeer,
schopte het tot bisschop in Luik en keerde de jacht de rug toe. Op zijn naamdag (3
november) vindt nog steeds jaarlijks de St Hubertusviering plaats in een kapelletje van
een paar vierkante meter in Strijbeek, als inzegening voor het nieuwe jachtseizoen.
(Zie ook het drankje Jägermeister, dat als logo het beeld van het hert met een kruis
tussen het gewei heeft als verwijzing naar de legende.)
Stropen
Illegaal jagen, zonder jachtakte of op terreinen waarvoor geen grondgebruikersverklaring of jachtrecht is verkregen.
Superposé
Over geweren gezegd, als de lopen boven elkaar elkaar liggen.

Uitschot
Plaats waar de kogel het lichaam verlaat.
Uittreden
Uit de dekking tevoorschijn komen.

Vangschot
Genadeschot.
Veer
Stuk vliegend wild – ‘We hebben vandaag geen veer geschoten.’
Verwaaiing
Geur die een levend wezen verspreidt: lichaamsgeur of zweet.
Vleugelspiegel
Tekening over de vleugels.
Vliegvlug
Al kunnen vliegen.

Tableau
De totale hoeveelheid geschoten dieren van een jachtdag. Een traditioneel tableau
wordt na een jachtdag volgens bepaalde regels neergelegd: het kleinste gevogelte
bovenaan gelegd, op de eerste rij de duiven, dan de eenden en de fazanten; op de
tweede rij konijnen en hazen en het laatst komen de vossen. De oorsprong van het
tableau-leggen ligt vermoedelijk in oeroude offerrituelen. Bij het bekijken van het
tableau hoort het ‘dood blazen’ van het wild.
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Weidelijkheidsregels
Jachtetiquette voor respectvolle behandeling en omgang met wild, omgeving en medemens. In 2000 vastgelegd door de KNJV (Koninklijke Nederlandse Jacht Vereniging).
Weidman
Jager. In Nederland zijn er ongeveer 29,000 jagers.

Weidmansheil
Jagersgroet na het bemachtigen van wild.
Weidmansdank
Dankzegging voor de jagersgroet.

Wild, Klein
Tot het kleinwild worden hazen, fazanten, korhoenders, patrijzen en houtsnippen
gerekend.
Wild, Grof
Tot grofwild worden de volgende soorten gerekend: edelherten, reeën, damherten,
moeflons en wilde zwijnen. De jacht op al deze soorten is gesloten: ze mogen allen op
vergunning worden bejaagd.
Wildbraad
Gebraden wild.
Wildstand
Aantal stuks wild in een bepaald gebied en telperiode. De jager streeft in het gebied
naar een wildstand die enerzijds geen bedreiging vormt voor onder meer land- en
bosbouw en openbare veiligheid en anderzijds de dieren een optimaal leven verschaft.
Wildseizoen
Periode waarin wild (vers) verkrijgbaar is. Per dier geldt een aparte seizoen: Haas en
fazantenhen van 15 okt tot 31 dec, fazantenhaan en houtduif van 15 okt tot 31 jan,
wilde eend en konijn van 15 augustus tot 31 januari.
Wildlijst
De zes dieren die daarop staan zijn nog altijd goed voor 1,9 miljoen stuks potentiële
jachtbuit.
Wissel
Paadje waar dieren regelmatig overheen lopen.
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Zweet
Het bloed van al het wild; ook het bloed van jachthonden.

afbeelding:
Ganzen ‘buiten’ (boven) en ‘binnen schot’ (onder). Bron: www.eduardsjagenenvissen.nl

Wildbeheereenheid (WBE)
Een rechtspersoonlijkheid bezittend samenwerkingsverband van jacht(akte)houders en
anderen van minimal enkele duizenden hectaren, liefst een landschappelijke eenheid.
Een WBE heeft tot doel te bevorderen dat jacht, beheer en schadebestrijding, al dan
niet ter uitvoering van het door de Faunabeheereenheid opgestelde faunabeheerplan,
wordt uitgevoerd mede in samenwerking met en mede ten dienste van grondgebruikers
of terreinbeheerders. Nederland telt ongeveer 330 WBE’s.

Zekeren
Het stilstaan en scherp in een bepaalde richting kijken door een dier om te weten te
komen wat er aan de hand is.

stempel:					

TAAL
TOETS

CAMOU
FLAGE

SCHIETVAAR
DIGHEID

JAGERS
PORTRET

JACHTPASPOORT

paraaf:

Bronnen:
Handboek der Nederlandse Taal,
Jac.van Ginneken (1914)
De Jacht in Nederland en Vlaanderen,
Oswin Schneeweisz en Martijn van Dooren,
Atheneum–Polak en Van Gennep (2011)

Colofon
Hunnie Jagen is mede mogelijk gemaakt
door restaurant Meet ’n Eat, Het Nederlands
Jachtmuseum, de KNJV, SBB, Wild Beheer
Eenheid De Aarlanden en Wildbeheer
Eenheid Vecht- en Veenstreek, Zorgboerderij
Amstelkade, boerderij Oudervrucht / Arie
van Oosterom, schilder Nico van Oosten.

Mens & Dier, Amanda Kluveld
Het Edele Vermaak, Liesenborghs
KNJV-PBNA Jachtcursus
Wikipedia & internet
Jagers en experts Eduard, Jitske,
René, J-J, Kees, Maarten, Teun

Hunnie is een project van ontwerpers
Henriëtte Waal & Sophie Krier, ontwikkeld
in opdracht van Centrum Beeldende Kunst
Utrecht (Ella Derksen) en mogelijk gemaakt
door Programmabureau Utrecht-West /
Provincie Utrecht, Stichting DOEN, Fonds
voor Cultuurparticipatie en Prins Bernhard
Cultuurfonds. Hunnie is per 1-1-2013
ondergebracht bij Landschap Erfgoed
Utrecht. Hunnie dankt dit avontuur mede
aan Zorgboerderij Amstelkade, SBB,
Museum de Ronde Venen, De Kweektuin
en alle gidsen.
www.hunnie.nu
ontwerp:
hunnie & studio auke triesschijn
fotografie:
hunnie & auteurs (zie bronnen)

JACHTPASPOORT

afbeelding:
zelfportret van jagende schilder
Hendrik van Mastenbroek (1875-1945)

JACHTPASPOORT

Dit paspoort laat je naar de Bovenlanden kijken door de ogen en kennis van een jager.
Door een andere lens op te zetten ervaar je andere dingen. Hunnie legt met deze route een vergrootglas op het gebied om het landschap anders te leren lezen.

afbeelding:
Niki de Saint Phalle shooting with
a .22 rifle in the Impasse Ronsin

