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Jurist Van der Steur schaamt zich niet voor zijn do-

delijke hobby. Integendeel, het onderwerp komt 

in veel artikelen over hem voor: Elsevier (13, 28 

maart 2015): ‘Toen hij [Van der Steur; red.] tien 

jaar geleden besloot te gaan jagen, stortte hij 

zich met evenveel enthousiasme op de jachtcur-

sus als op de kleren. Er moest een passende outfit 

worden gekocht: tweed plusfours, de juiste sok-

ken en schoenen, het Barbour-jack met speciale 

zak om de net geschoten fazant in te doen. Voor 

de wandelingen op Schiermonnikoog kleedt hij 

zich als wandelaar: knickerbocker, hoedje, wan-

delstok, heupfles met sterke drank.’ Tegen 

SP-Kamerlid Ronald van Raak zei hij: ‘Jouw groot-

vader was stroper, de mijne was jager.’ De mi-

nister heeft plannen, zoals ‘de verruiming van de 

mogelijkheden voor het Schadefonds Gewelds-

misdrijven. En de professionalisering van het 

specialisme slachtofferadvocatuur’. Met gewelds-

misdrijven tegen dieren heeft hij geen probleem. 

Ook niet met het jachttoerisme, getuige een – al 

wat oudere mededeling op LinkedIn in de groep 

‘Genootschap Men in Tweed’: ‘Jagen in Enge-

land. Vrienden van Men in tweed. Wat gaan we 

dit najaar in Engeland doen, waar doen we dat, 

met wie en wanneer? 

Ard en Josien’.

Natuur en Milieufederaties roepen natuurliefhebbers in het kader van 

de campagne Wildlife Crime op om misdrijven tegen wilde fauna te 

melden. Voorbeelden van misdrijven zijn vernielde dassenburchten, 

geschoten buizerds en stroperij van zangvogels. Met de meldingen 

hopen de organisaties in kaart te brengen hoe groot het probleem 

werkelijk is. Geef (vermoedelijke) misdrijven door via het Meldpunt 

Vervolging Wilde Fauna (https://melden.wildlifecrime.nl/). 

Neem voor vragen of informatie contact op via info@wildlifecrime.eu.

Minister en jachttoerist

J
agers zijn te vinden in alle lagen van het 

openbaar bestuur. Sinds maart dit jaar ook 

in de hoogste regionen, in de persoon 

van minister van Justitie Ard van der Steur. De 

jagerslobby had al bijna ongelimiteerd toegang 

tot staatssecretaris Sharon Dijksma, nu zitten de 

jagers zelfs aan tafel in de ministerraad.

Bronnen: www.elsevier.nl/Nederland/achtergrond/2015/3/Ard-van-der-Steur-typische-VVDer-en-

scherpe-jurist-1734588W/, https://www.demminkdoofpot.nl/pagina/homepage/geeft-van-der-

steur-alsnog-het-a.html, www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/4086770/

2015/06/23/Dierenorganisaties-werken-niet-mee-aan-compromis-jacht.dhtml, www.rijksoverheid.nl/

regering/bewindspersonen/ard-van-der-steur 
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