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Slimme Friese hazen
en Oude Dijkstra
Een winterse namiddagzon schittert over het Friese platteland. ‘Mien heitelân’, 
fl uistert de 78-jarige Johannes van IJs terwijl hij een druppel onder zijn neus 
wegveegt in de opgewarmde auto van zijn jachtmaatje Herman Hilarides. Ze zijn 
vertrouwd met de kronkelweggetjes tussen de kerkdorpjes en buurtschappen met 
kenmerkende namen als Arum, Sopsum, Lollum, Grauwe Kat, Pingjum en 
Witmarsum. Het riet wuift een oranje gloed. ‘Wat is het toch prachtig hier. 
Je hoeft niet eens een haas te schieten. Gewoon er te mogen zijn. Met vrienden 
op pad, wat is er nou mooier?’
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Tekst en foto’s Douwe Anne Verbrugge

B ij Hitzum stuurt Herman (46) zijn Landrover een 
boerenerf op. Aan een puberig boerenknechtje 
vraagt hij of de boer ook thuis is. ‘Bedoel je Japie 
of Lammert?’ vraagt de jonge Fries hem. ‘Oh kijk 
aan, daar zul je Lammert net hebben.’ Een 

blonde reus met blauwe ogen stapt van de trekker af en gaat 
een gesprekje met Herman aan. Ook de hoogzwangere boerin, 
eveneens blond, blauwogig en gezegend met een gulle Friese 
lach, sluit zich aan voor een praatje. ‘Lammert weet hoe wij 
jagen’, bezweert Johannes. ‘Nooit met meer dan vier man. Dat 
wil hij niet en dat willen wij niet. Zo heb je nooit malheur.’ Om in 
de auto vervolgens gemoedelijk zijn arm om de 44-jarige junior 
jager Marcel Touwslager heen te slaan. ‘Heb je er een beetje zin 
in, Marcel?’ De junior jager gaat voor het eerst mee op 
hazenjacht: ‘Jaoh… maar ik voel wel een gezonde jachtspanning.’

Doutzen
Het trekkerpad naast de ijsbaan van Hitzum wordt gebruikt als 
parkeerplaats. Johannes: ‘Les één, plaats de auto nooit in het 
weiland, en zeker niet op een dam. Je zult altijd zien dat de boer 
er door moet met z’n trekker.’ De wildbeheereenheid De Marne, 
waar de drie jagers onderdeel van uitmaken, beschikt over zo’n 
16.000 hectare. Johannes is de voorzitter van de club. Herman: 
‘We doen veel aan schadebestrijding. Zo hebben we in 2016 
700 kraaien geschoten.’ De Duitse Staande Langhaar mag 
eindelijk los als de achterdeur van de Land Rover opengaat. 
‘De mooiste hond van Friesland, vandaar dat ik haar Doutzen 
heb genoemd.’

Mollenvanger
Een vlucht wulpen strijkt neer. Johannes leunt over het hek. 
‘De Oude Dijkstra – de man is al jaren weg, maar ik zal straks 
laten zien in welk huisje hij woonde – hee�  mij heel lang 
geleden eens verteld dat die wulpen heerlijk blank vlees 
hebben. Tja, dat zijn verhalen uit een andere tijd.’ Herman tuurt 
met de verrekijker over de velden. ‘Wacht even, daar ligt een 
drietal reeën. Ze vinden mooi dekking in de struwelen langs het 
spoorbaantje.’ Johannes neemt Marcel bij de arm en wijst hem 
zijn post, op schootsafstand van een dam. Terwijl Johannes 
langs de rietkraag van de brede vaart loopt, komen de 
herinneringen bovendrijven. ‘Ik kwam hier een keer een 
mollenvanger tegen. Hij vroeg mij of ik al wat hazen had gezien. 
Gezien wel ja. Waarop ik hem vertelde dat ik alleen de 
rammelaars eruit haalde. “Hoe kun jij nou zien of het een 
rammelaar is?”, vroeg hij mij. Ik zei dat die rammelaars bij mij 
altijd hun pootje omhoog tillen om hun piemeltje te laten zien… 
Maar zonder gekheid. Als je veel in het veld bent, leer je het 
onderscheid wel maken. Rammelaars zijn meer macho, die 
dartelen meer en zijn springerig. Een moer hee�  wat minder 
lef, die sluipt weg. Als je dat weet, en je bent er alert op, kun je 
nog gerichter selecteren.’ Marcel zit inmiddels op zijn post. 
Johannes dekt als keerpost een vluchtroute af, terwijl Herman 
en Doutzen zigzaggend het weiland doorkruisen. Drie meter 

voor de voeten van Herman schiet een volle haas uit zijn leger. 
Niet de kant op waar Marcel met zijn geweer zich ophoudt. 
‘Fijne Kerstdagen’, groet Herman de wegspurtende haas toe. 
‘Maar moet je zijn leger eens zien. Die is nat en baggerig. 
Het vreemde is dat de hazen zelf er altijd piek¡ jn uit zien. 
Hoe dat kan? Een van de wonderen der natuur.’ 

Pure liefde
Een volgend stuk weiland wordt afgestruind. Marcel hee�  zich 
opnieuw geposteerd bij een dam. Herman drij� . Johannes ligt 
in de slootkant even verderop. Het is stil daar in de slootkant. 
De zon schijnt op het kerktorentje van Hitzum en in de verte is 
Herman verworden tot een stipje aan de horizon. 

Het vreemde is dat de hazen zelf er 
altijd piekfi jn uit zien

Van links naar rechts: Marcel 
Touwslager, Johannes van IJs 
en Herman Hilarides
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‘Ja jong, in deze streek ben ik groot geworden’, zegt Johannes. 
‘Iedere boer ken ik en zij kennen mij. En ze kennen mijn Fetsje, 
mijn grote liefde. Twee jaar geleden is ze overleden. We waren 
altijd samen.’ Johannes’ ogen worden licht waterig. Is het de 
wind of de gedachten aan zijn lief? Het deert niet. ‘Zij was 16 en 
ik 19. Nooit eerder hadden we een ander gehad. Pure liefde. 
Dat is mooi hoor, als je zo goed bent met elkaar…’ 
Plots verschijnt uit het niets een haas. Hij stopt recht voor de 
neus van Johannes. Met een armbeweging jaagt de oude Fries 
het beest richting Marcel. ‘Dat is een ferme joekel, no! Ja hij gaat 
richting Marcel.’ Het beest remt af, maar zet vervolgens weer 
aan om de dam over te gaan. Vanuit het riet komt de junior 
jager omhoog. Met de loop volgt hij de gang van het haas. 
Op het schot gaat het haas over de bol.

Gespannen
‘Dit is niet te vergelijken met de cursus’, vertelt Marcel met een 
verlossende lach als hij de handdruk van Herman in ontvangst 
neemt. ‘Op de schietbaan wordt je een kunstje geleerd. Je leert 

Ik was eerlijk gezegd ook wel 
meer gespannen dan ik van 

tevoren toegaf 

er natuurlijk wel goed schieten, maar na een tijdje weet je 
wel hoe de kleiduiven door de lucht komen. Dit is echt heel 
anders. En ik was eerlijk gezegd ook wel meer gespannen 
dan ik van tevoren toegaf.’ Terwijl Marcel de blaas van het 
haas leeg drukt krijgt hij nog wel een paar tips van Herman: 
‘Ik kon vanuit het veld zien dat je nog iets te onrustig bent op 
je post. Je beweegt teveel en zit iets te hoog. Het is beter om 
je langer stil houden en je nog wat meer verdekt op te stellen. 
Pas als de haas op 15 tot 20 meter van je is, kom je omhoog. 
De haas zal dan linksom of rechtsom van je gaan, waardoor 
je ‘m mooi in de flank kan raken. Dan heb je de meeste kans 
op een succesvol schot.’

Als geen ander kent Johannes 
van IJs het Friese land en de 
bewoners met hun verhalen
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Leermeester
De zon zakt langzaam richting de Friese kimme. De laatste 
dri�  wordt ingezet. Richting het treinspoortje ontdekken de 
mannen een hazenspoor. Johannes: ‘Bij nat en winderig trekken 
veel hazen naar het talud bij het spoor. Het is daar droger en 
ze hebben meer beschutting. Maar bij dat weertype gaan we 
met opzet dus juist niet jagen langs het talud. Dat is nergens 
voor nodig.’ 
Marcel en Johannes zetten zich nog eenmaal op hun posten. 
Tijdens het drijven vertelt Herman dat Johannes een ideale 
leermeester is. ‘Hij leert je beheerst te schieten. Johannes kan 
zelf heel goed niet de trekker overhalen, dat is een kunst op 
zich. Je inhouden.’ Een haas schiet weg. En nog een. Het geweer 
van Herman gaat omhoog. Ten teken aan de twee geweren dat 
er hazen aankomen. Nog een haas vertrekt met grote snelheid 
uit zijn leger. Een eerste schot klinkt. Marcel hee�  zijn tweede 
haas binnen. Van schrik zet het andere haas koers richting 
Johannes. ‘Wedden dat Johannes ‘m laat gaan’, knipoogt 
Herman. Het haas maakt inderdaad rechtsomkeert als hij 
binnen schootsafstand van de WBE-voorzitter is om vervolgens 
terug te keren om het duel met de drijver aan te gaan. Het 
verwarde beest komt recht op Herman afgelopen. Doutzen 
wordt strak aangelijnd gehouden. Herman richt, het haas komt 
voorbij… dan zakt zijn geweer. Met een grote glimlach kijkt hij 
het haas na. 

Witte buik
Op de terugweg schiet Herman alsnog een haas. Johannes 
drij� : ‘Bij de hazenjacht komt het voor negentig procent aan 
op goed drijven.’ Samen met Doutzen houdt Herman zich 
verscholen in de slootkant. De Duitse staande langhaar 
beweegt geruisloos mee met de houding van zijn baas. 
Dan komt er een haas aangerend. Een knal klinkt waarop een 
kruitdamp voorbij dwarrelt. Herman raakt ‘m vol op de kop. 
Als een kip zonder kop tolt het haas nog even heen en weer. 
Dan zijgt het ineen. Doutzen mag een apport uitvoeren. 
Wandelend door het weiland gee�  Johannes aan Marcel het 
advies om de hazen altijd dusdanig vast te houden dat de 
rugkant naar voren zit. ‘Het is gewoon minder netjes om met 

Junior jager Marcel Touwslager 
heeft zojuist zijn eerste twee 
hazen geschoten
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de witte buik van het haas vol in het aangezicht te lopen. 
Mensen kunnen daar aanstoot aan nemen. Dan moet je niet 
willen.’ Bij de auto wordt er een borrel genoten en een Friese 
kruid  nagelworst aangesneden. Geen zelfgemaakte worst, maar 
dat gaat er volgens Herman wel van komen. ‘De spullen heb ik 
al in huis.’ De hazen gaan naar een toprestaurant in de buurt. 
Herman: ‘Vroeger brachten we de hazen naar buurtslager 
Wietze Piemel. Maar die is niet meer onder ons. En waarom ie 
Piemel heette… weet jij dat Johannes?’
 ‘Tja, dat was zo’n bijnaam hè. Ik geloof dat ie enorme lange 
worsten kon draaien van één darm. Zoiets moet het geweest 
zijn. Mooi he, no.’

Brommer
De invallende schemer brengt een eindeloze stilte over de 
uitgestrekte landerijen. De dag loopt naar zijn einde als de weg 
terug naar Hitzum wordt ingeslagen. Het rustieke dorpje met 
eeuwenoude kerkje is het dorp van de Oude Dijkstra. ‘Een 
prachtvent en jager van het ouderwetse soort.’ Johannes draait 
het raampje van de auto open. ‘In dat arbeidershuisje woonde 
hij. Echt zo’n uniek dorps� guur. Vol verhalen zat hij. En veel 
verhalen gingen over hem. Zoals die keer dat Dijkstra hier was 
aangereden door een brommer. Die jongen jammerde dat zijn 
brommer stuk was. Waarop Dijkstra hem er op wees dat zijn 
been stuk was en hem wijselijk vroeg of de jongeman misschien 
met hem wilde ruilen.’ Herman stuurt behendig langs de vele 
slootjes in het landschap. Vertrouwd als hij is met het land waar 
hij groot geworden is. ‘Vorig jaar toen er wat ijs lag, zat ik hier in 
de slootkant met mijn geweer. Een haasje kwam langs. 
Duidelijk op de vlucht. Hij had mij niet in de gaten zodat ik ‘m 
even goed kon observeren. Hij wilde de sloot over, maar wist 
niet goed hoe. Vervolgens tikte hij met zijn pootje op het ijs om 
te checken of het dik genoeg. Net als die polderjochies dat 
doen; even met de hak van je laars een tikkie op het ijs geven. 
Machtig mooi gezicht was dat. Het haas schatte het goed in, het 
ijs was dik genoeg. Hij ging erover en weg was-ie. Zo slim is het 
haas dus!’ •

De Duitse staande langhaar 
beweegt geruisloos mee met de 
houding van zijn baas
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