
JAGERS  
KRIMPENER  WAARD  
OP WEG NAAR EEN 

KERSTTABLEAU

Er zijn slootjes in de Krimpenerwaard. Best heel wat slootjes 
zelfs. In alle soorten en maten. ‘Een typische waterwild-

biotoop’, bevestigt jager Harm Koelewijn. Samen met zijn 
broer Dirk beheert hij een veld in polder de Nesse, in de buurt 

van Lageweg. ‘De Jager’ ging mee op reportage.

Tekst en foto’s Douwe Anne Verbrugge

reportage

22 De Jager #12 - december 2019  #12 - december 2019 De Jager 23

reportage



‘I n de weken voor kerst zit ik hier veel 
te “peuteren”. Lekker met de hond 
en een geweer de polder in 
drentelen en maar kijken wat er op 
ons pad komt. In de kerstvakantie 

ben ik hier iedere dag. De mooiste tijd van het jaar.’

Schaatsen
Lichtjes gevroren heeft het op deze ochtend. Maar 
geen krakend ijs op de slootjes rond het erf van 
boer Hoogendijk. Harm: ‘En daar baalt boer 
Hoogendijk wel van. Zijn schaatsen staan klaar 
om uit het vet te worden gehaald.’ Zo gek is dat 
niet; een leek kan zien dat je hier prachtige 
toertochten kunt maken. Harm wijst over de 
polder als hij aan zijn jachtmaat William Terlouw 
en buurtjager Gerrit Burger de spelregels voor de 
komende jacht meegeeft. Een koppel eenden 
scheert over het gezelschap en onderbreekt voor 
een kort moment Harms uitleg: ‘Geen grauwe 
ganzen, geen terugslaande hazen, geen 
fazantenhennen en ja… het liefst alleen woerden.’ 

Plas-dras
Omdat Dirk niet meekon heeft Harm een ander 
familielid opgetrommeld. Dochterlief Anne 
Christine (9) vergezelt het jagerstrio. Ze is er 

duidelijk mee in haar nopjes: ‘Mijn juf is ziek. Mooi 
even geluk voor mij. Mijn broers balen wel, zij 
willen ook altijd met papa mee.’ Zo’n 110 hectare 
aan jachtgronden pachten Harm en zijn broer. 
Daarnaast nog een terrein van 200 hectare waar 
ze schade bestrijden. ‘De weilanden hier zijn 
grotendeels in bezit van de provincie en het 
Zuid-Hollands Landschap. Tien jaar geleden zijn 
zij gestart met het creëren van plas-dras gebieden 
en is er op sommige plekken verruiging 
toegestaan. De natuur leeft er echt van op. Geen 
strakke biljartlakens meer. De diversiteit neemt 
toe, zo zitten hier talloze watersnippen.’ 

Actie
De eerste actie van de dag vindt plaats vlak om 
het boerenerf: eenden die zich ophouden op de 
sloten. William en Gerrit vinden een stekkie in de 
slootkanten. Harm maakt met zijn labrador Storm 
een omtrekkende beweging om de eenden in het 
schootsveld van beide geweren te krijgen. Dan is 
het wachten. De tractor van boer Hoogendijk komt 
voorbij getuft, kuilgras wordt voor de koeien 
geschoven. Als het geluid van de tractor verstomt, 
klinkt een schot. William: ‘Harm laat de eenden 
opvliegen. Opletten nu!’ Gekwaak suist over de 
polder, maar vervaagt snel. Een paar zwarte 

stipjes vliegen naar de einder, weg van de jagers. 
Rollend aan een Brandaris-sjekkie komt Harm 
teruggelopen. ‘We gaan de polder op’, besluit hij.

Ons ultieme doel is om rond de 
kerst een tableau te presenteren 

op een dorpsplein 

Tableau op dorpsplein
De wildbeheereenheid Krimpenerwaard telt zo’n 
170 jagers. Dat dierenactivisten (met een 
vertegenwoordiging in de gemeenteraad) hier 
hun werkterrein hebben gevonden, maakt het 
jagen voor sommige jagers er niet leuker op. Een 
aantal van hen wordt al jarenlang gestalkt en 
geprovoceerd, blijkt ook uit de lokale media. 
Gerrit: ‘Als wij anti-jacht activisten aan de weg zien 
staan, keren we gewoon wat eerder om. We laten 
ons niet uit de tent lokken. Dat is het domste wat 
je kunt doen. Wat deze groep wel heeft bereikt, is 
dat wij als jagers in de Krimperwaard onszelf beter 
willen profileren. De WBE heeft het voortouw 
genomen om in de media ons verhaal te vertellen: 

dat we aan schadebestrijding en natuurbeheer 
doen, daar een pittige opleiding voor hebben 
gevolgd en dat de opbrengst een duurzaam en 
smakelijk stukje vlees is. Ons ultieme doel is om 
binnen een paar jaar rond de kersttijd een 
jachttableau te presenteren op een dorpsplein in 
de Krimpenerwaard. Zo willen we ons wild in alle 
openheid presenteren. Laten zien wat voor mooi 
en goed werk we doen, zoals ook onze inzet voor 
de weidevogels.’

Lokale politici
Gerrit, hij is ook bestuurlijk actief bij de Stichting 
Promotie Krimpenerwaard, is niet bang voor 
negatieve reacties. ‘Het is hier een al natuur. De 
jacht hoort daarbij. In Berkenwoude heb je Het 
Wildhuys, daar kun je wild kopen vers van de 
jager. Loopt als een trein. De mensen die hier 
wonen zijn in zeer grote mate niet anti-jacht. Ze 
staan er neutraal in. Slechts een heel klein 
percentage is tegen de jacht. Ik weet zeker dat het 
wordt gewaardeerd als we vanuit de jagerij een 
evenement houden voor de dorpskerk of bij een 
kerstmarkt waarbij we ons wild presenteren en 
laten proeven. In Duitse dorpen gebeurt dat ook. 
De jagers worden daar op de schouders geklopt 
voor het goede werk. Dus waarom niet in 

Nederlandse dorpjes wildmarkten opzetten? De 
jacht is te veel weggestopt, terwijl dat nergens 
voor nodig is. We moeten uit onze schulp kruipen, 
en ons niet laten weerhouden door een klein 
groepje anti-jacht-mensen.’ Daarnaast heeft de 
WBE Krimpenerwaard zich als doel gesteld om 
zich beter te presenteren bij de lokale politici. 
Gerrit: ‘Toen een jager onlangs aan een raadslid 
uitlegde dat onze WBE 170 jagers telt, kreeg hij 
met een verbaasde blik de vraag of dan 170 jagers 
tegelijk het veld ingingen… Tja, dan is er dus meer 
uitleg nodig. We moeten onszelf beter in de markt 
zetten. Het ligt niet altijd aan de ander.’

Honkend geluid
Op de polder wordt bij de eerste drift gejaagd op 
fazanten en ganzen. William en Gerrit gaan de 
drassige weiden op, het waterpeil wordt er 
systematisch hooggehouden om het veen zo min 
mogelijk te laten inklinken. Harm en jachthond 
Storm pakken de kleidijk. Anne Christine houdt 
Storm aangelijnd. Helemaal droog is het ook op 
de kleidijk niet. ‘Pap, ik heb een natte poot!’ Een 
uitgetrokken laars wordt ondersteboven 
gehouden. ‘Daar word je een echte jager van 
meis’, krijgt de leerling van groep zes als 
antwoord terug. 

Een uitgetrokken laars wordt 
ondersteboven gehouden:  

‘Pap, ik heb een natte poot!’

Foto boven: Natte voeten in de polder

Foto linksboven: De canadees is netjes binnen gehaald
Foto linksonder: De polder is het veelzijdige werkterrein van hond Storm
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Als de neus van Storm omhoog gaat, mag de 
hond de sloot over om in de ruigtes fazanten op te 
stoten. Een hen klapwiekt omhoog, gevolgd door 
twee andere. Harm schoudert zijn geweer, maar 
een schot blijft uit. Een paar tellen later komen 
nog drie fazanten op de wieken, maar ook nu zit er 
geen haan bij. Dan klinkt er een honkend geluid, 
drie Canadese ganzen komen over. De achterste 
is het haasje. Met een doffe dreun belandt het 
acht kilo wegende dier op de bodem. Storm mag 
nu echt aan het werk. In de verte gaan de lopen 
van William en Gerrit de lucht in om nummer twee 
en drie naar beneden te krijgen, maar de 
Canadese ganzen maken een ferme bocht om de 
jagers te ontwijken. Een schot blijft uit.

Bunzing
De fazantenjacht wordt op een ander perceel 
voortgezet. Nu krijgt Gerrit de labrador mee. Harm 
blijft achter om hanen op te vangen die zijn kant 
opkomen. Ondanks de bramenstruiken zet Storm 
plots een versnelling in. ‘Een bunzing!’, roept 
Gerrit uit. Het ‘gebrilde’ roofdier maakt een sprong 
en verdwijnt dan om nooit meer gezien te worden. 
Ontkomt blijkbaar ook aan de neus van Storm. Die 
stoot wel een fazantenhaan omhoog. Gerrit 

aarzelt geen moment en schiet zuiver. Op vijftien 
meter van hem valt de haan naar beneden. Storm 
duikt de sloot in voor een wat minder zware klus 
dan zojuist. Bij de koffie volgt zijn beloning, een 
gevulde koek. Harm: ‘Even zijn energielevel 
aanvullen. Het beestje is ook al weer negen jaar 
oud.’ De gespotte bunzing wordt bij het bakkie 
pleur geëvalueerd. Harm: ‘Die heb ik hier nog 
nooit eerder gezien. En ik loop al heel wat jaartjes 
door deze polder.’

Het Wassende Water
Na de rustpauze bij de auto, waar Anne Christine 
een droge sok weet te vinden, wordt bepaald 
waar er op hazen wordt gejaagd. William: ‘Ik jaag 
nu drie jaar, meestal met Harm. Maar veel hazen 
zitten hier niet. Het is te drassig. Ze zoeken het 
liever wat hogerop.’ Het is flink zompig in het 
weiland. Laarzen zakken steeds dieper weg. Geen 
haas dat zich hier ophoudt. Gerrit haalt verhalen 
van vroeger op toen hij hier als jongen de lokale 
boeren hielp met de hooibouw. Na jaren van 
omzwervingen woont hij nu op zijn ouderlijke 
boerderij. Het boeren laat hij aan anderen over, 
maar het gebied en het volk dat hier woont kent 
hij als zijn broekzak. ‘De toegangswegen tot de 
Krimpenerwaard zijn altijd beperkt geweest. Dat 
maakt deze onbekende groene parel zo uniek. Er 
is wel groei en uitwisseling met het stedelijk 
gebied, maar de authentieke plattelands-
mentaliteit is nooit verdwenen.’ 
Dat romanschrijver Herman de Man juist hier zijn 
inspiratie vond - hij is onder andere bekend van 
het verfilmde boek ‘Het Wassende Water’ - is niet 

zo vreemd. Het afgesloten zijn van de buiten-
wereld zorgde voor een levendige eigenzin-
nigheid. Verhalen die ronddwaalden tussen de 
dorpen en aan tiendwegen gelegen boerderijen 
met hun knechten en meiden, bleven beschermd 
in het besloten polderlandschap. Plotseling klinkt 
een knal. William heeft zijn haas te pakken. Een 
scharminkeltje, zo blijkt. ‘Ik zei het toch al. Die 
hazen doen het hier niet zo goed.’

Stil landschap
Terug over de kleidijk wijst Harm op de ruïne van 
de molen die hier ooit stond. Een informatie-
bordje, omzoomd door knotwilgen, geeft uitleg 
over de verwaaide tijd waar eens de wieken van 
deze spookmolen heersten. Een blonde 
boerenmeid met sierlijke lange rok komt op haar 
omafiets voorbij gesjeesd. De hardroze krat 
voorop haar fiets, detoneert met het oud-
Hollandse landschap. Een koet wast zich in het 
frisse boezemwater. Verderop drijft een fuut. Op 
z’n kop. Zijn groenbeige buik is zichtbaar boven 
de waterspiegel. Harm: ‘Die knallen tegen de 
elektriciteitskabels aan’, wijzend naar de mast 
boven hem. ‘Als je dode vogels in het water ziet, is 
het altijd op deze plek.’ Een troep grauwe ganzen 
blijft rustig dobberen op het water. ‘Het lijkt wel of 
ze weten dat we ze nu niet mogen bejagen. Alleen 
in de zomer, als de overwinteraars uit het noorden 
weer weg zijn, komen we in actie.’ Als even later 
vanuit de rietkraag nog een eend op de vleugels 
komt, is Harm snel terug in de jachtmodus en een 
misser is er niet bij. Harm grijnst en zegt: ‘Dat is 
een mooie eend voor in de pot.’ •

Met een doffe dreun belandt  
het acht kilo wegende dier op  

de bodem

Anne Christine mag met haar vader Harm 
mee op jacht
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