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Aangifte tegen jachtopzichter 
wegens illegale jacht op 
houtsnip
Op 30 januari 2015 werden leden van de Jacht-

combinatie Duivenvoorde, waarvan ook diverse 

adellijke personen lid zijn, betrapt op het illegaal 

jagen op een houtsnip op Landgoed Duiven-

voorde in Voorschoten. Senator Koffeman van De 

Partij voor de Dieren deed aangifte. Hij kon dit 

doen omdat er duidelijke foto’s van de wetsover-

treding zijn gemaakt. Dit maakt ook weer eens 

duidelijk dat jachtopzieners in de Flora- en fauna-

wet te maken hebben met conflicterende zaken. 

Volledig beschermd 
De houtsnip is wettelijk beschermd en mag niet 

worden bejaagd. Dat betekent dat niemand 

deze soort mag opsporen, bemachtigen, doden, 

vervoeren, verhandelen of in bezit mag hebben. 

Een fotograaf was getuige van de houtsnipjacht. 

Hij nam haarscherpe foto’s en plaatste deze op 

internet. Harry van Berne, de jachtopzichter van 

de jachtcombinatie, reageerde verbolgen op de 

publiciteit. Volgens hem is er niet gejaagd op de 

houtsnip en hij vindt dat hij het slachtoffer is van 

een lastercampagne.

Hij en zijn jachtvrien-

den waren volgens 

eigen zeggen aan 

het jagen op eenden, 

vossen en duiven. De 

houtsnip zat toevallig 

in een bosje dicht bij 

de jagers. De vogel 

vloog van de schrik 

tegen een boom, en viel vlak bij het jachtgezel-

schap neer, aldus de verklaring van de jachtop-

zichter. 

Objectieve hobbyjager 
Tijdens een discussie over de zaak op omroep-

west.nl kreeg de jachtopzichter bijval uit ‘onver-

wachte’ hoek van ‘objectief’ waarnemer Ger van 

Hout. Van Houts reactie: ‘Totdat iemand door een 

rechter beschuldigd is, is iedereen onschuldig in 

Nederland. Dat is de basis van het rechtssysteem 

en dat is maar goed ook met partijen als de 

Partij voor de Dieren en de Faunabescherming.’ 

Maar hoe objectief is Ger van Hout werkelijk? 

Deze oud-politieman is bestuurder van de Fauna-

beheereenheid Noord-Holland en regiomanager 

bij de Koninklijke (Nederlandse) Jagersvereni-

ging. Hij ‘adviseert’ als regioconsulent van de 

KNJV voorzitters van de provincie Gelderland, 

Limburg en Utrecht. In zijn vrije tijd jaagt en vist 

hij. 

Meer informatie en foto’s zijn te vinden via www.

faunabescherming.nl/2015/02/03/noblesse-

oblige/ en http://www.faunabescherming.

nl/2015/02/07/zelfmoord-van-een-houtsnip/. 

De antwoorden van de staatssecretaris op 

Kamervragen over de houtsnippenjacht zijn te 

vinden via www.rijksoverheid.nl/documenten-

en-publicaties/kamerstukken/2015/03/03/

beantwoording-kamervragen-over-het-schieten-

van-houtsnippen-door-jachtopzieners.html.

Illustratie:

Ineke van den Abeele

Jager doodt de houtsnip.

Gewonde houtsnip in het water.
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uit van de vos
Nog steeds veel mis met de 
Hubertusmis 
Op 26 november 2014 bezocht De Faunabe-

scherming samen met mevrouw E. de Boer van 

St. Rechten voor al wat Leeft de Hubertusmis in 

de Willibrorduskerk te Deurne. Dit naar aanlei-

ding van een eerder gehouden gesprek met hulp-

bisschop Mutsaerts van het Bisdom ’s-Hertogen-

bosch. De bisschop ontkende in dat gesprek dat 

er in zijn bisdom aan jachtpropaganda wordt 

gedaan. 

Georganiseerd door en voor 
jagers 
De Hubertusmis werd gehouden door de geza-

menlijke wildbeheereenheden van Deurne, Asten 

en Someren. De kerk was opgetuigd met opge-

zette dieren. Valkeniers waren aanwezig met hun 

roofvogels, jagers met hun jachthonden en het 

geheel werd ‘opgeluisterd’ door jachthoornbla-

zers. De kerk had de uitstraling van een kermisat-

tractie. Voorop de kansel was een jachttrofee van 

een groot hert bevestigd. Toen pastoor Janssen 

(in passend groen) achter de kansel ging staan 

om zijn preek te houden, leek het alsof hij had 

plaatsgenomen in een antieke kermisdraaimolen 

voor kinderen. 

Jachtpropaganda 
Volgens de pastoor zijn er – citerend uit promotie-

materiaal van de jagersvereniging – veel te veel 

vossen, kraaien en kauwen, want die zijn schul-

dig aan de achteruitgang van de weidevogels. 

Ganzen zijn er zoveel, dat ze schade veroorza-

ken bij boeren, maar koks maken daar nu wel 

mooie producten van. De negatieve berichten 

over jagers in de media was onterecht, zo vond 

hij. Jagers jagen niet; ze beheren alleen maar. En 

dat alles volledig volgens de wet. 

Nadat de pastoor zijn woord had verkondigd, 

maakte hij plaats voor de wildbeheerders. Na 

de zegening van het Hubertusbrood konden de 

kerkgangers genieten van koffie en broodjes 

belegd met kaas en wildproducten. Belangstel-

lenden konden met eventuele vragen terecht bij 

de jagers. 

De preek van de pastoor was – kortom – 

pure verheerlijking van de jacht. Van 

donateurs kreeg De Faunabescherming 

daarom al meer dan eens de vraag of 

pastoor Janssen misschien zelf ook jager 

is. De Faunabescherming heeft haar be-

vindingen naar hulpbisschop Mutsaerts 

gestuurd. 

De jachtmis is niet meer terug te vinden 

op de site van de parochie. Geïnteres-

seerden kunnen de integrale tekst van 

de preek opvragen via De Faunabe-

scherming. 

Pastoor Paul Vlaar vangt nu 
mollen 
Van pastoor Vlaar van de Sint Victor Parochie in 

Obdam is allang bekend dat hij graag met jacht-

vrienden mee op jacht gaat. Daarbij staat hij 

zelf graag in de belangstelling. Zo stelde hij zijn 

kerk beschikbaar voor onzinnige activiteiten als 

een Hubertusmis, een slagersmis, een bakkersmis 

en een oranjemis. Bisschop Punt van het bisdom 

Haarlem-Amsterdam was alles behalve gechar-

meerd van deze activiteiten en schorste de pas-

toor. Vlaar is nu werkzaam als vlootaalmoezenier 

bij de Koninklijke Marine en vangt, gewapend 

met schop en klemmen, mollen op het uitgestrekte 

terrein van Fort Erfprins in Den Helder. Hij heeft 

inmiddels zijn honderdste mol naar de eeuwige 

jachtvelden geholpen en dat was nieuws voor 

Koggenland Nieuws. 

Bron: http://koggenland.nieuws.nl/

nieuws/1585/pastoor-paul-vlaar-vangt-mollen/
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Pastoor Janssen 

preekt uit KNJV-

folder achter een 

jachttrofee. 

(Foto’s: B. Ros)

Een kerk als decor 

voor kermisattracties.


