
JAGER IN HET
gewone leven

tekst en foto’s douwe anne verbrugge
HENK SLUMP (29) - RIETSNIJDER  
EN MEDE-EIGENAAR SLUMP 
RIETHANDEL    
‘Mijn tweelingbroer Johan en ik 
runnen het bedrijf Slump Riethandel. 
We hebben het van onze vader 
overgenomen, en hij weer van zijn 
vader en zo gaat het bedrijf minstens 
150 jaar terug. Hun werk in en met 
het riet ging vroeger gepaard met 
agrarisch werk, maar wij richten 
ons vanuit Echtenerbrug alleen op 
het rietsnijden, rietverwerking en 
-handel. We pachten rietgronden in 
het zuiden van Friesland en langs de 
IJsselmeerkust. Het is zwaar werk, 
het lopen over de rietvelden kun je 
vergelijken met traplopen. En dat 
een dag lang. Het is moeilijk om 
jongelui geïnteresseerd te krijgen 
voor dit werk, maar ik vind het echt 
prachtig. Net als met schaatsen 
kom je op plekken waar je anders 
nooit komt. De natuur is er nog zo 
mooi. Ieder maaiseizoen lukt het 
wel om tot een productie van zo’n 
15.000 bossen te komen. De bossen 
blijven op de rietlanden liggen 
totdat ze goed zijn droog gewaaid. 
Daarna gaan ze bij ons de opslag 
in. In de zomermaanden rijden we 
heel Nederland door om het riet te 
verhandelen. Kom je opnieuw op 
plekken waar je nooit eerder bent 
geweest.’

HENK SLUMP (29) - JAGER BIJ DE 
WBE’S DE VEENPOLDERS EN 
SKARSTERLÂN     
‘In de rietlanden stikt het van de 
vossen. De afgelopen weken hebben 
we er vijf geschoten. Ik ga mee als de 
“lichtbakken-man”. Op mijn 17e ging 
ik voor het eerst mee op jacht met wat 
oudere lui, ik was zo gefascineerd dat 
ik het jaar daarop met de jachtop-
leiding ben begonnen. Johan, mijn 
tweelingbroer, is het afgelopen jaar 
ook door het jachtvirus bevangen. 
Hij wil binnenkort met de opleiding 
beginnen. Bij Echtenerbrug heb ik 
een eigen veld van zo’n 40 hectare 
en in de Brekkepolder bij Lemmer 
beheer ik samen met twee andere 
jagers een veld van 250 hectare. We 
jagen op eenden, ganzen, hazen en 
reeën. Die houden zich vaak schuil 
op de rietlanden. De rietsnijders 
noemen ze bambi’s. Mijn 8-jarige 
Kaya gaat altijd mee, jagen zonder 
hond kan niet. Zeker niet als je op de 
ganzen gaat. Die zijn er hier in grote 
aantallen. Een week lang hebben 
we vanwege de sneeuwval niet 
op de ganzen mogen jagen van de 
provincie Fryslân. Dat is dan even 
niet anders. Ook als rietsnijder heb ik 
veel te maken met de bepalingen van 
beheer- en natuurorganisaties. Soms 
lastig maar het komt altijd wel weer 
goed.’
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