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Balkenbrij en toepen om het haas

Een jachtdag in Noord-Limburg

‘Jagen op je geboortegrond. Dat geeft echt een gevoel van romantiek en nostalgie’, vertelt Willem Heldens 
(47). De jagers uit het Noord-Limburgse kerkdorpje Hegelsom knikken elkaar toe. De 81-jarige Jan Craenmehr 
bevestigt in dialect: ‘Als het loat licht wurdt, en vruug donker... Das den moiste tied van ‘t joar.’

REPORTAGE REPORTAGETekst en foto’s: Douwe Anne Verbrugge

Zware wolken hangen boven de jachthut Sint Joris. 

Rookpluimen uit de schoorsteen verraden de warmte die 

binnen heerst. Voor deze herfstige jachtdag hebben vijf 

jagers zich klaargemaakt. De koffie geurt en de telders (gebaks-

borden: Duitsland is niet ver weg) worden uit de kast getrokken 

om de Limburgse vlaai te serveren. Gemoedelijkheid troef.

Sint Joris

Negen jagers maken deel uit van de Hegelsomse sectie die 

onderdeel is van WBE Horst. Hun jachthut Sint Joris is ver-

noemd naar het kapelleke dat voor aan het bospad staat. De 

kapel herrees een paar jaar geleden op de oude fundamenten 

van een in het verleden afgebroken bedehuisje. Het onderko-

men van de jagers kent een soortgelijke geschiedenis. Nestor 

Jan Craenmehr vertelt dat de jagers vroeger een hut in het bos 

hadden. ‘Maar de jeugd maakte er ook gebruik van… daarna 

begonnen we de jachtdagen bij elkaar thuis, aan de keukentafel. 

Dankzij de handige handen van Mart hebben we sinds een half 

jaar dit prachtige onderkomen. Beter kun je het niet krijgen.’ De 

tot nu spraakzame jager Mart Roeffen (64) glimlacht even licht 

verlegen bij dit compliment. En neemt vervolgens een gretige 

laatste hap uit de Limburgse vlaai die voor zijn neus staat. ‘Kom 

mannen, op pad.’  

Eenmaal buiten wordt eerst een praatje gemaakt met de twee 

dames uit het dorp die het kapelleke een zaterdagse schoon-

maakbeurt geven. Het Noord-Limburgse dialect viert even 

hoogtij bij dit samenzijn. ‘Zal ik het even voor je vertalen?’ 

biedt Willem aan. ‘Die mevrouw vertelde dat van de week het 

as wordt uitgestrooid van iemand die hier altijd in de buurt heeft 

gewoond. En dan moet Sint Joris er toch netjes bijstaan!’

Duitsland

De jacht voert in de ochtend over de uitgebloeide bloemenvel-

den van een lokale kweker. Zonder drijvers, maar met honden. 

Hazen, konijnen en fazanten worden verwacht. Het Noord- 

Limburgse landschap rond Hegelsom typeert zich door een 

afwisseling van bos en velden. Qua geografie maar ook qua 

mentaliteit voelen deze jagende Noord-Limburgers zich meer 

verbonden met de Oost-Brabanders dan met Zuid-Limbur-

gers, laat staan Maastricht. ‘Maar ook met Duitsland is er een 

verbondenheid’, legt de 33-jarige Robert Janssen uit. ‘De grens 

is hemelsbreed maar tien kilometer verderop en ze spreken er 

hetzelfde dialect.’ Robert gaat er graag jagen. ‘Je voelt je daar 

als jager meer gewaardeerd. Natuurlijk, regelgeving is goed en 

nodig, maar toch. In Nederland heb je het gevoel dat er heel 

wat mensen over de loop van je geweer met je meekijken om 

te checken of je je ook daadwerkelijk aan alle regels houdt. In 

Duitsland wordt niet getwijfeld aan de integriteit van de jager.’ 
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Pannekoekies

De jagers uit Hegelsom beheren een gebied van 366 hecta-

re. Robert: ‘Voor de jacht op reeën legt de provincie ons een 

quotum op aan de hand van tellingen. Voor de hazen leggen 

we onszelf voor aanvang van het jachtseizoen een gelijksoortig 

quotum op. Gebaseerd op onze waarnemingen in de herfst. Dit 

jaar mag iedere jager drie hazen schieten. Niet meer dan 27 

hazen worden er hier dus geschoten. Voor reeën ligt dit aantal 

op zes.” Jan Hoeijmakers (56) heeft sinds vorig jaar zijn jachtak-

te, maar had dit jaar maar twee uur nodig om zijn eerste ree te 

schieten. ‘Van de oude Jan heb ik begrepen dat je ook wel eens 

50 uur in de hoogzit kan vertoeven, voordat je een schot lost.’ 

De Hegelsommers benadrukken dat zij geen vleesjagers zijn. 

Jan Hoeijmakers: “Het jagen is bij ons echt een sociale gebeur-

tenis. De gezelligheid en kameraadschap is het belangrijkste. Bij 

het op pad zijn, gaat het om het jagen en niet om het schieten.’ 

Mart Roeffen luistert naar Jan met gekrulde mondhoeken. Mart 

is routinier. Hij jaagt al 40 jaar. ‘Wej woare thuus mit zien 

vieftienen. Goed rooms zijn we hier hè. Mien vader jaagde 

veur het vleis, om het gezin te onderhouden. Maar 

wat Jan zegt klopt wel heur. Ook toen was het jagen 

gezellig. Een keer in het jaar gingen we met z’n 

allen met vader mee. Moeders stond om 4 uur op, 

om een patattekist vol met pannekoekies te bakken. 

Picknicken in het bos. Zie je ‘t veur je!’ 

Mila

Ondertussen hebben de vijf jagers de bloemenvelden verla-

ten en zijn ze aangekomen bij een aantal kleine velden die 

omgeven zijn door bosschages. In de bloemenvelden is geen 

schot gelost. ‘Maar het kan niet anders dan dat hier fazanten 

omhoogkomen, overziet Willem het gebied dat hij kent als zijn 

broekzak. Het veld met het lange gras blijkt eigendom van Jan 

Hoeijmakers. ‘Ik heb het met opzet niet gemaaid zodat fazan-

ten zich kunnen verschuilen.’ Even verderop begroet Jan zijn 

schoonheden, twee karaktervolle werkpaarden. Maar dan… 

gefladder en het typische keelgeluid van de fazant. Een aantal 

lopen gaat omhoog, tegelijk klinkt er een dwingend advies van 

de andere jagers: ‘Een hen, een hen!’ Met dezelfde snelheid 

dalen de lopen in ruststand. Bij de bosschages is het dan toch 

raak, een haan lanceert zichzelf. Robert legt aan en schiet. De 

haan wordt gewiekt, landt 50 meter verderop en loopt door. 

Robert dirigeert Mila, zijn cesky fousek, achter de fazant aan die 

inmiddels in de bosjes is verdwenen. Acht tellen later komt Mila 

met de fazant de bosjes uit. ‘Dit geeft mij de meeste voldoening. 

Dat ik Mila zo heb afgericht dat zij de opdracht goed uitvoert.’ 

Na een tikkie op de kop, verdwijnt de haan in de achterzak van 

Robert. 

‘Tja, die achterzak. Handig hoor’, grinnikt nestor Jan. Maar 

hij kan het niet nalaten om te melden dat de tijden toch wel 

veranderd zijn. ‘Ik ben niet de persoon met grote verhalen dat 

het vroeger allemaal beter was. Maar de tijd dat kinderen naar 

je toekwamen om te kijken als je een paar hazen met je mee-

droeg, is heel ver weg.’ 

Linnenkast

Er wordt op de horloges gekeken. Het is bijna twaalf uur en ‘de 

oude Jan’ krijgt een paar grappen naar zijn hoofd geslingerd 

in een zwaar Noord-Limburgs dialect. Willem tolkt: ‘Jan was 

onlangs niet op tijd thuis voor het middageten met zijn vrouw. 

Dat leidde hier nogal tot wat hilariteit.’ Jan kan er zelf het hardst 

om lachen: ‘Ik heb thuus gezegd dat ik vanmiddag in de jacht-

hut eet, dus we kunnen nog wel even het bos in. Ik heb dit jaar 

nog geen haas geschoten…’ Onderweg naar het bos verhaalt 

Jan over zijn jagersleven. ‘Als kind ging ik al mee het veld in. 

Thuis oefende je met een windbuks op blikjes en vogels die op 

de elektriciteitsdraden zaten. Het geweer stond gewoon in de 

linnenkast en de patronen lagen ernaast. De regelgeving is ver-

anderd, daar is niets mis mee hoor. Wat ik wel eens een beetje 

jammer vind is dat de mentaliteit ook zo is veranderd. Vroeger 

was het jagen gewoon onderdeel van het plattelandsleven. Het 

hoorde er bij. Maar ik geloof dat die acceptatie wel weer terug-

keert.’ Mart luistert mee en reageert. ‘Voor het verkrijgen van 

een jachtakte, hoefde je geen opleiding te volgen. “Als je kunt 

roken, kun je ook schieten”, zei mijn vader. Ik kreeg mijn akte 

van dezelfde man die mij een geweer verkocht. Later hoorde ik 

dat hij die aktes gewoon uit zijn duim zoog. Er klopte juridisch 

niets van, maar het was voor hem de ideale manier om zijn 

geweren aan de man te brengen, haha!’

Memmen van een verke

In het bos klinkt het tweede schot van de dag. Robert schiet een 

haas kikdood. Willem komt kijken. 

‘Goed schot’, complimenteert hij Robert. 

‘Maar ehhh… heb jij nog kans gehad, Willem?’ 

‘Ik kon er een schieten, maar het was mij te onzeker of ik ‘m 

goed kon raken. Dus dat heb ik gelaten.’ Willem is opgegroeid 

in het huis naast de jachthut. ‘Ik woon nu ergens anders, maar 

we komen terug. Niets is mooier dan te zijn waar je thuis bent. 

En als je er ook nog kan jagen… dat maakt heel wat bij mij los. 

Een gevoel van nostalgische verbondenheid. Anders kan ik het 

niet noemen.’ 

Op de weg terug zijn al van ver buiten de jachthut, de bakluch-

ten van Marts kookvaardigheden op te vangen. Balkenbrij met 

Limburgs roggebrood staat op het menu. ‘Je mot er een flinke 

smeer appelstroop opdoen! Het is typisch een gerecht van hier’, 

weet Mart. Naast de balkenbrij wordt er zure zult en mama’s 

spek geserveerd. Oude Jan: ‘Mama’s spek is van de memmen 

van een verke.’

Niets is mooier dan te zijn 

waar je thuis bent



22 De Nederlandse Jager  24/2014

REPORTAGE

Lang niet lelijk

Tijdens de lunch wordt er flink geouwehoerd. Over van alles 

en nog wat. Zwijgzaam zijn de Noord-Limburgers allerminst. 

Willem wordt nog even geplaagd door Mart. ‘Konien Willem, 

konien!’ Willem had in het bos moeten schieten volgens Mart. 

Willem lacht erom: ‘Die plagerijtjes horen erbij, dat is onder-

deel van hoe we hier zijn.’ Maar als Willem de Noord-Limburg-

se mentaliteit vergelijkt met bijvoorbeeld die van het westen van 

het land zijn de verschillen niet heel groot. ‘Hier zijn we iets 

minder confronterend, maar dat zit ‘m vooral in het taalgebruik. 

In het westen zeggen ze over een mooi meisje ‘dat is een knap 

ding’ en hier zeggen we ‘die is lang niet lelijk’. 

Na een tweede portie balkenbrij wordt het middagprogramma 

besproken. Een aantal eigenaren van boomkwekerijen heeft te 

kampen met konijnen die de jonge bomen beknagen. Eenmaal 

ter plaatse is het flink zoeken naar de konijnen. ‘Een aantal 

weken geleden stikte het hier nog van de konijnen’, vertelt Jan 

Hoeijmakers, ‘maar de myxomatose heeft toegeslagen. Kijk hier 

ligt er weer een.’ Mart schiet een haas, die zich net buiten de 

kwekerij begeeft. ‘Mijn derde dit jaar, de hazenjacht zit er voor 

mij op dit seizoen!’ De jagers keren terug naar de auto’s, op 

naar de volgende kwekerij. Jan Craenmehr: ‘Wat een luxe hè, 

vroeger stonden we bij het krieken van de dag op en liepen we 

tot het donker werd, er kwam geen auto aan te pas... het was 

ook allemaal wat kleinschaliger. Hier een veldje rogge, daar een 

veldje graan. Wist je… bij die gestapelde korenschoven liepen 

heel wat patrijzen. Tjonge, dat was mooi hoor!’

Toepen om het haas

Het einde van de jachtdag nadert, de brak van Mart vangt nog 

een konijn, maar dan wordt de aftocht geblazen voor soep en 

een borrel in de Sint Joris. Mart: ‘Café ’t Kruuspunt was in een 

ver verleden het eindpunt na een dag jagen. Daar hielden we 

tussen Kerst en Oud en Nieuw ook altijd ons jagersmaal. Het is 

nog een keer voorgekomen dat we met het haas - dat met het 

kaartspel toepen kon worden gewonnen - in een kinderwagen 

door het dorp zijn gereden. Dronken van geluk vierden we daar 

ons eindejaarsfeest. Maar tijden veranderen. Nu houden we 

voor het eerst in Sint Joris ons eigen kerstmaal met zelf gescho-

ten wild. Een mooi moment om het einde van het jachtseizoen 

te vieren.’ 


