
JAGER IN HET
gewone leven

HANS PEPERKAMP (63) - 
UITVOERDER (ZZP) IN DE BOUW
‘Ik denk in oplossingen en niet in 
problemen. Dat is een meer dan 
handige eigenschap als je in de bouw 
werkt. Op mijn 16e ben ik begonnen als 
timmerman. Nu werk ik als zzp’er en 
verhuur ik mezelf als uitvoerder. Op dit 
moment begeleid ik bij een aannemer 
in Castricum de bouwactiviteiten. 
Iedere dag toer ik rond langs zo’n zes 
tot zeven verschillende projecten. 
Kantoorwerk en achter een computer 
zitten hoort ook bij het werk van een 
uitvoerder, maar het liefst ben ik op de 
bouwplaats. Ik ben graag onder de 
jongens. Het werk dat zij doen is voor 

mij gesneden koek, ik vind het leuk om 
hen te begeleiden. Nog nooit ben ik 
’s ochtends chagrijnig opgestaan om 
naar het werk te gaan. Juist niet. Want 
in de ochtend is het altijd even 
hectisch. Wie gaat wat doen en welke 
projecten hebben prioriteit? Maar 
bovenal: met je handen werken is mooi 
werk. Je ziet het resultaat. Bang dat ik 
als zzp’er ooit zonder werk kom te 
zitten, ben ik niet. Er is werk genoeg in 
de bouw. Dat stopt nooit. Het is net als 
vliegende kraaien. Als je maar goed 
rondkijkt, vang je altijd wel wat.’ 

HANS PEPERKAMP (63) - JAGER BIJ 
DE WBE WIJCKER- EN LANGEMEER
‘Ik werk om te leven, maar ik leef om te 
jagen. Niet voor niets beheer ik samen 
met mijn jachtmaat Willem Verduin 
maar liefst 700 hectare aan jachtgrond. 
Ik zou er zeven dagen in de week druk 
mee kunnen zijn. En misschien ook 
wel willen, haha, maar dan krijg ik 
problemen met het thuisfront. Iedere 
week gaan we zo’n drie tot vier keer 
met de auto rond, op ganzenjacht. 
Soms pakken we een bootje. Steevast 
kom ik met vijf tot tien ganzen terug. 
Ik schiet met een kogelgeweer .22-250, 
op een verantwoorde afstand. Als ik 
te dichtbij kom, zijn ze weg. Maar 

gelukkig is jagen veel meer dan alleen 
schieten. Zo helpen we het waterlei-
dingbedrijf PWN met wildtellingen in 
het duingebied en voorzien we Sovon 
van vogeltellingen. Met de boeren 
overleggen we continu over wat er wel 
en niet kan in het veld om ondertussen 
mollenklemmen te zetten op hun land. 
Daarbij zijn we ook nog druk met 
vangkooien. Als we de vossen niet kort 
houden, houden we hier geen 
weidevogel over. Ik jaag nu meer dan 
dertig jaar en door jezelf te verplaatsen 
in een dier, leer je de natuur steeds 
beter kennen. Maar ik ben erachter dat 
het wild slimmer is dan de jager: zij 
zijn dag en nacht in het veld.’

tekst en foto’s douwe anne verbrugge
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