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Eemland

Edo Staal

Omdat wij niet in een politiestaat willen wonen zal dat wel zo blijven ook.

Van de 'vrijheid' die we hebben zullen tot in lengte van dagen de mis-doeners

ook gebruik maken. En als je dan - zoals ik - zeer frekwent in de Eempolder
vertoeft (overigens is 'de Eempolder' een verzamelnaam voor meerdere polders

bijeen) dan kom je de fijne zaken tegen waarvan je intens kunt genieten, maar

ook de ergerlijke zaken die de mens onze medeschepselen aandoet.

Eén daarvan is de SPORTjacht, of liever, de uitwassen daarvan. Met dat woord

SPORT heb ik al moeite, zo van: voor de sport - lees plezier - dieren doden (in

het gunstigste geval) of ziekschieten. Zoals de houtduiven die zich volgevreten

hebben in bij voorbeeld Zuidelijk Flevoland, het Eemmeer overvliegen huiswaarts

naar de bossen rondom Baarn en onderweg een lading lood (giftig) kunnen ver-

wachten op vele dagen. Zeker, er zijn mensen die
‘

hun oer-instinct van jagen,

vissen en verzamelen minder goed in de hand kunnen houden, maar om dan te

zeggen, zoals je uit velerlei jagersmond kunt horen, dat je een natuurlief-

hebber bent en respekt hebt voor flora en fauna, dan begint het bij mij te krie-

belen. Dan denk ik aan huichelachtigheid.

Hoe aangeschoten - zeg maar: ziekgeschoten - houtduiven in de eerste de beste

bossage neerstrijken en onder de meest ondragelijke pijnen uit de bomen zullen

vallen, leeggebloed en kreperend van de pijn.... omdat iemand zonodig zijn oer-

drift moet botvieren. Meermalen komt het voor dat ziekgeschoten wild NIET door

een hond wordt opgehaald of dat nazoek niet plaatsvindt met gevolgen als bij

voorbeeld botulisme indien zo'n dier niet gevonden wordt en in het water te-

recht komt. Ik zal niet aeggen dat zoiets OPZET is, maar WEL een gevolg van

dit menselijk handelen. Hoe een jager met i choke (de geknepenheid van de loop
van een hagelgeweer) eenden op veel te grote hoogte probeert neer te schieten,

met alleen verwonding tot gevolg. U kent deze ervaringen misschien zelf wel,

geen nieuws hoor ik al zeggen. Maar IK wen er nooit aan. Precies zoals Paul

Lodewijkx, die zo jammerlijk om het leven is gekomen. Ook hij kon zich daar mate-

loos over opwinden, maar ook aktie ondernemen zoals ik wel met hem heb gedaan.

Een redelijk rijk wildgebied als Eemland "lokt" natuurlijk jagers. Die zie je

dan ook vaak in de delta van de enige Nederlandse rivier die ook z'n oorsprong

in ons land heeft ... de Eem. Deze rivier is gelegen in de binnenlanden van

Centraal Nederland.

Openheid en rust is wat je ervaart als je de Eempolders binnenrijdt. Hoewel

dat met de resultaten van de recente ruilverkaveling ook wat minder is geworden,
onder andere door boerderij-nieuwbouw en intensieve agrarische aktiviteiten

naast rekreatie en "kwaadwilligers".
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Eigenlijk zouden er veel meer mensen moeten reageren bij het zien van over-

tredingen. Om de "waakzaamheid" te bevorderen zal ik hier eens wat speci-

fieke JACHT-overtredingen vermelden. Hogelijk heeft U daar in 't veld wat aan

en worden meer mensen er wat attenter op om misstanden en misdragingen aan

de kaak te stellen.

- Het jagen op niet bevoegd gebied.

Jagers willen nog wel eens het kaveltje dat net naast hun jachtterrein

ligt (maar waar ze niet op mogen jagen) tóch bejagen.

- Jeugdigen die niet mogen jagen, tóch met pa meegaan en het geweer hanteren

en ook echt schieten.

- Het schieten op wild als het al te donker is.

- Jagen met een kogelgeweer, terwijl men alleen een hagelgeweer mag ge-

bruiken.

- Schieten op een overvliegende troep ganzen waar ook ganzen tussen vliegen

waarop de jacht niet is geopend.
\

- Het zich met een loslopende hond bevinden op een terrein waarop jachtrecht

rust (voor wandelaars meestal).

- Jagen, of pogingen daartoe, op dieren die niet bejaagd mogen worden of

beschermd zijn.

- Uitzetten van fazanten.

- Het vangen met kraaien-r en ekstervangkooien.

Je hoort jagers vaak zeggen dat ZIJ juist het wild "sparen", zorgen dat er

genoeg overblyft om later te schieten. Ik ken geen jager of jaagster

die precies weet hoeveel wild -en welke soort- er zich in hun jachtveld be-

vindt. Er vindt altijd uitwisseling plaats en de aantallen zijn nooit konstant.

Hoe kun je dan weten welke jachtdruk een gebied kan hebben. Jagen tot er

niets meer te jagen over is, over sparen gesproken in deze tijd van oplopende
inflatie. Het onbevoegd rapen van eieren van gevederd wild is ook zo'n kwestie

in het voorjaar. Om nog maar niet te spreken over het kievitseieren zoeken

en rapen. Omdat wij regelmatig op de meest uiteenlopende tijden kontroleren

-en verbaliseren- hebben wij de indruk dat DAT wat is teruggelopen. En dan het

bijvoeren in de winter van bij voorbeeld fazanten. Oh, wat een goed-doeners. Die

zwakke diertjes de winter doorhelpen om juist ja, straks weer voldoende

en rijke buit te hebben. Zou dét het misschien zijn??
Ook ik weet en ken jagers die tenminste "weidelijk" (proberen?) te jagen

en als dit overeenkomstig de wet is, dan kunnen wij er met z'n allen niets tegen

doen. Dan moeten we de wetgever zover proberen te krijgen de desbetreffende

wetten te veranderen.

Er staat een nieuwe Flora- en Faunawet aan te komen die onder andere de huidige

jachtwet dient te vervangen. Maar met termen daarin zoals: "het voorkomen van

onnodig lijden van het wild" dan vraag ik mij in rede af.... WAT is onnodig

lyden en WIE maakt dat uit. Ik heb U niet willen vermoeien met allerlei wets-

artikelen, er zijn er vele gelukkig. Alleen, als we ons er maar aan zouden

houden dan zou dat al een stap in de goede richting zijn. En vergeet niet, de

jagers-lobby bestaat ook nog.

Veel, en véél meer kan ik melden, maar de opzet was dit thema weer eens onder

de aandacht te brengen, zodat wij er - in het veld - altijd attent op zijn en

misstanden melden. Aan wie?

Wel de politie is onze beste kameraad toch? Ook de dierenbescherming weet van

wanten evenals Rob Moolenbeek, die ook lid is van de VWG en bovendien ook bij
de AID is. Hij kan jullie op het goede spoor zetten. Ik heb mij in dit artikel

moeten inhouden omdat het blad ook wel door anderen gelezen wordt. Bovendien

moet je het wel wéér kunnen maken als je iets meldt.

Tot slot nog even dit: ik zou als haas liever geschoten willen worden door

een stroper dan door een legale jager, omdat ik dan bijna zeker weet dat het

om mijn lichaam gaat en ik met één schot zo snel raogelijk gedood zal worden,

want één schot kan plaatsbepaling betekenen voor een stroper. Precies schietendus
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Niet hoeven lijden onder ondraaglijke pijnen om kreperend te sterven indien ik

door een jager uit "sport" gedood wordt of ziekgeschoten. Het liefst zou ik

willen blyven leven als haas en als het dan per se MOET, dan snel gedood want

de mens is toch omnivoor. Ik weet wél dat een jager met een dure jachtuit-

rusting, alle benodigde papieren, protserige auto enz. nog geen dieren- of

natuurbeschermer behoeft te zijn. De goede niet te na gesproken, maar DIE mani-

festeren zich zelf wel, heb ik geleerd.

Jagen is en blijft een emotioneel gebeuren. Probeer met argumenten en als massa

iets ten goede te keren. Wat let je eens in gesprek te komen met jagers die

doende zijn. Heel intensief en vooral langdurig. Zolang wij met hen in het

veld praten wordt er niet geschoten en dat willen wij toch, of niet dan.

Gelukkig kan ik daar met mijn bevoegdheid als opsporingsambtenaar AID iets

aan doen. Niet als een olifant door de porceleinkast rennen, want gevoelig

ligt het. Maar "heterdaadjes" hebben toch mijn aandacht met als doel dat wij

ons aan de spelregels - lees Wet - houden en zodoende een positieve bijdrage
leveren aan onze medeschepselen die het moeten hebben van mensen die het

voor hen opnemen. Zij kunnen geen advocaat nemen om hun rechten te beschermen.

Zij moeten het hebben van mensen zoals jullie en ik en in dat gezelschap voel

ik mij prima thuis.

Voor (mogelijke) overtredingen en vragen kun je me altijd bellen.

Mijn telefoonnummer is 02154 - 11439.

Ronald Sinò '88


