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Ontredderde 
vosjes
Dieren zijn de laatste tijd 

weer volop in het nieuws 

geweest. Helaas worden in de media veel nega-

tieve artikelen geplaatst over de vermeende grote 

schade die dieren zouden veroorzaken. 

Dieren hebben leefruimte nodig, planten zich 

voort naar draagkracht van hun leefomgeving 

en eten uit de natuur, en dat natuurlijke gedrag 

wordt hen vooral kwalijk genomen door boeren 

en jagers. Boeren willen deze dieren nu eenmaal 

niet in hun buurt zien, of ze er nu wel of geen 

last van hebben. 

Als we jagers en boeren moeten geloven is er 

een overschot aan vele diersoorten. Ganzen, 

kraaiachtigen, vossen, het maakt niet uit. Niets 

ontziend worden deze soorten intensief bejaagd 

onder het mom van dreigende schade. En je kunt 

er de klok op gelijk zetten, in juni beginnen ze 

alweer te klagen over de populatie eenden die 

nodig moet worden aangepakt. Ze kunnen niet 

wachten tot het jachtseizoen begint, want dan 

gaat de smaak van de wilde eend namelijk ach-

teruit. De vriezer moet op tijd worden gevuld. 

Jagers vinden dat zij het recht hebben om te 

oogsten uit de natuur en dulden geen concur-

rentie in hun jachtgebied. Vooral de vos moet 

het ontgelden. Afgezien van het feit dat jagers 

het ontzettend spannend vinden om de ‘bandiet’ 

te vangen en te doden, wordt geen middel ge-

schuwd om deze diersoort uit te schakelen. Het 

is de kick van het bejagen en doden, want vos-

sen doden helpt niet om de populatie vossen te 

verminderen. Door de jacht op vossen worden er 

juist meer vossen geboren dan in gebieden waar 

niet wordt gejaagd. Jagers weten dat zelf ook. 

De Schermer is zo’n gebied dat door jagers 

volop wordt benut om hun bloeddorstige hobby 

in stand te houden. De medewerkers van de 

dierenambulance Noord Kennemerland werden 

daar recent mee geconfronteerd. Zij wisten drie 

ontredderde jonge vosjes te vangen, waarvan de 

moeder was doodgeschoten door een jager. Een 

vierde vosje was verdronken in zijn zoektocht 

naar voedsel. (Bron: Noordhollands Dagblad) 

De buit van de vos

Tijdens het broed- en nestseizoen jaag je niet op 

dieren, was de reactie van de medewerkster van 

de dierenambulance. Maar van die erecode wil 

de voorzitter van de Wildbeheereenheid (WBE) 

De Schermer Harm de Jong niets weten. (De 

‘weidelijkheid’ gaat niet verder bij jagers dan het 

uiten van jagersrituelen zoals het onzinnige dood-

blazen van het geschoten wild op het tableau; 

red.) Volgens de voorzitter is het hele jaar jagen 

op vossen ‘juridisch prima in orde’. Vossen zijn 

predatoren die het hebben voorzien op eieren 

en jonge vogels, de ‘Natuurbeschermingsvereni-

ging stimuleert het zelfs’. Waarschijnlijk bedoelt 

voorzitter De Jong daarmee zijn eigen schietclub, 

maar WBE’s zijn niets meer dan samenwerkings-

verbanden van plezierjagers die zich verschuilen 

achter de naam Wildbeheereenheid. 

De jacht op vossen gebeurt meestal in de nachte-

lijke uren, in het donker, uit het zicht van het pu-

bliek. Hoeveel vogelnesten en jonge vogels zul-

len bij nachtelijke jachtpartijen worden verstoord 

en vertrapt door de jagers zelf? Volgens mij kan 

geen roofdier daar tegenop. 

De jager kon de medewerkster niet overtuigen. 

Het gaat haar om het leed dat je daarmee aan-

richt. Zij vindt dat belangrijker dan de regeltjes. 

De vosjes worden goed opgevangen, ze moeten 

weer verwilderen en zullen later worden terug-

gezet in de natuur. Maar De Jong denkt dat dat 

niet kan: opgevangen dieren mag je niet elders 

loslaten. Hij kwam met een alternatief. Gewoon 

de vosjes uit de circulatie halen en vergassen is 

zijn antwoord. Zo’n reactie kan je alleen van een 

jager verwachten. 

Zorgplicht ten aanzien van een dier in nood is 

voor hen niets meer dan een regeltje op papier. 

Het siert de medewerkster van de dierenambu-

lance dat zij zich niet laat inpalmen door een 

fanatieke voorzitter van de WBE, die alleen tot 

doel heeft de jachtsport te verdedigen. 

Jachtopziener opgepakt voor 
illegale jacht
In Drenthe is een jachtopziener opgepakt, omdat 

hij illegaal aan het jagen was op een landgoed 
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het om gelijke tegenstanders en dat is ook 

hier niet het geval. Het dier verliest altijd. Er is 

geen vis die vrijwillig een haak doorslikt of 

een haak door de bek laat slaan; de pijn 

voelen ze absoluut. Dat is middels weten-

schappelijk onderzoek aangetoond door de Ne-

derlandse onderzoekers Verheijen en Buwalda. 

Geen normaal mens haalt het in het hoofd om 

bijvoorbeeld een kat of cavia aan de haak te 

slaan, maar een vis aan de haak wordt gezien 

als de normaalste zaak van de wereld. Henge-

laars gaan er voor het gemak vanuit dat vissen 

geen pijn voelen, want ze schreeuwen niet. De 

vissen raken gewond als zij met een haak door 

de bek door het water worden getrokken, vastge-

pakt en ruw van de haak worden gehaald. 

Zodra een vis wordt beschadigd, is het dier vat-

baarder voor ziektes, parasieten en schimmels. 

Vissen zijn hoogontwikkelde, gewervelde dieren 

met dezelfde zintuigen als de mens. Maar dat 

wil de hengelaar liever niet weten. 

Rattengif 
Recent onderzoek heeft aangetoond dat een 

kwart van de ratten resistent blijkt te zijn voor rat-

tengif. Rattengif is een middel dat veel dierenleed 

veroorzaakt en niet tot een structurele oplossing 

leidt om overlast te voorkomen. Het gif veroor-

zaakt inwendige bloedingen en betekent een 

pijnlijke en langzame dood voor de dieren die 

ervan eten. In Zaandam, vlakbij het station, wa-

ren enkele lokdozen 

met gif geplaatst op 

de openbare weg.

Van één doos was 

het deksel verdwe-

nen. Het resultaat 

was dat het gif met 

een aantrekkelijk 

kleurtje voor het op-

rapen lag. Voor 

kinderen en dieren 

een levensgevaarlijke 

situatie.

waar hij toezicht hield. De jager doodde onder 

meer verschillende vossen maar ook roofvogels. 

Tevens zette hij tamme fazanten uit voor de jacht. 

En dat is dus echt verboden! Hij zou ook roofdie-

ren hebben vergiftigd om te voorkomen dat de 

dieren de jagers voor zouden zijn. 

Bij de jachtopziener thuis werden onder meer il-

legale klemmen en vallen in beslag genomen. De 

jachtakte van de man is ingenomen. Een tweede 

verdachte werd ook door de politie aangehou-

den. (Bron: Dagblad van het Noorden)

Roofvogels vergiftigd
In Oude Pekela trof de dierenpolitie drie dode 

roofvogels aan. Waarschijnlijk zijn de vogels 

gevangen met pootklemmen. Het gaat om sper-

wers. Bij alle drie waren de poten gebroken. 

De recherche in Drenthe heeft de afgelopen jaren 

al meerdere malen personen opgepakt die zich 

er schuldig aan zouden maken. Het vergiftigen 

en op andere manieren doden van roofvogels is 

meestal jachtgerelateerd. 

Wreedheden jegens dieren
Het lijkt erop dat veel negatieve berichten over 

een diersoort voor sommige mensen een vrijbrief 

is om deze te mishandelen. Een eend, een gans 

en een hert werden gesignaleerd met een pijl 

door de kop. Een man uit Sliedrecht die een 

eend met een pijl zou hebben beschoten, heeft 

zich op het politiebureau gemeld. 

De politie verdenkt de man van het overtreden 

van de Wet wapens en munitie, de Flora- en fau-

nawet en de Gezondheids- en welzijnswet voor 

dieren. De kruisboog werd in beslag genomen. 

Watervogels verstrikt in 
vissnoer 
Watervogels zijn met regelmaat de dupe van 

nalatig gedrag door sportvissers. Het komt voor 

dat deze dieren weken of zelfs maanden rond-

zwemmen met verwondingen veroorzaakt door 

vishaken en vissnoer. Zo’n vogel haalt vaak de 

krant en de meeste mensen zijn dan erg begaan 

met het dier. Indien mogelijk wordt het dier ge-

vangen en verzorgd, totdat het weer teruggezet 

kan worden in de natuur. 

Hengelsport
Het zijn niet alleen de watervogels, maar vooral 

de vissen die veel te lijden hebben van de hen-

gelsport. Net als bij de jachtsport kan je van 

een echte sport niet spreken. Bij een sport gaat 

In Zaandam 

werden lokdozen 

met rattengif 

aangetroffen op de 

openbare weg. D
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