
Hij: 26 jaar en onderwijzer in een Freinet -
school. Zij: drie maanden zwanger en 
ex-vegetariër. Niet meteen de typische
profielen als je aan jagers denkt. En toch
trekt zowel Jasper als Sophie dit weekend
veld en bos in om een fazant of een
 everzwijn te schieten. «De jacht biedt een
antwoord op tal van maatschappe lijke
vragen: gezond eten, natuurbeheer,
 dierenwelzijn...» • DIETERT BERNAERS •

Jagers worden jonger en vrouwelijker

«Een rijke papzak die
vanop een stoeltje het bos
leeg schiet: 
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Sophie Haesendonckx 
blijft ook jagen nu ze
zwanger is: «Ik was 
als tiener vegetariër, 
maar nu is de jacht 
mijn leven.» 
Foto Karolien Coenen

dat beeld klopt
niet meer»

kinderen de bossen intrekken om mee
te gaan jagen. «Die jongeren zullen
 alvast perfect weten waar het vlees op
hun bord vandaan komt», zegt Maarten
Goethals. «Ik vrees dat veel van hun
leeftijdsgenootjes denken dat bief-
stukken in witte piepschuimschaaltjes
gekweekt worden in de supermarkt.»
Om aansluiting te vinden bij de jongste
doelgroep is HVV deze week zelfs met
een TikTok-account gestart. «Ik ben 34
en ik merk dat ik misschien al wat te
oud ben voor dat medium», lacht
 Goethals. «Maar ik ga het toch probe-
ren: ik post straks een filmpje van
zwemmende hazen. Het kan maar
 helpen om het imago van de jacht en
de jagers bij te sturen. De voorbije
 weken hebben we — vaak terecht —
 onder vuur gelegen doordat er
 boobytraps zijn gevonden en doordat
patrijzen werden uitgezet enkel en
 alleen om ze te kunnen afknallen. Dat
heeft niéts met jacht te maken, maar
door zulke cowboys komen alle
 correcte  jagers wel in een slecht dag-
licht te staan. Gelukkig voel ik ook dat
het  klimaat steeds gunstiger wordt
voor de jacht, dat er een bredere maat-
schappelijke bedding ontstaat. Zeker
ook bij de jeugd.»
Sophie wrijft nog eens over haar
 zwangere buik. Daar zit mogelijk nog
een jonge jager klaar? «Net zoals ik
daar lang over nagedacht heb, moet
mijn kind dat later ook voor zichzelf
kunnen uitmaken», zegt ze. Of ze nog
even makkelijk een dier zal doden nu
er in haar buik nieuw leven groeit? «Ik
denk het wel. Ik ben sowieso geen ‘heet
geweer’, zoals jagers dat zo mooi
 uitdrukken. Ik schiet niet op alles wat
beweegt. Als ik een reekits of een klein
vosje zie, zal ik zelden afdrukken. Ik
denk algauw: geef die dieren de kans
om op te groeien. Het zou best kunnen
dat dit gevoel de komende maanden
nog sterker wordt door mijn zwanger-
schap. Maar als ik een oude geit of bok
zie die een schoon leven heeft gehad in
de  natuur, zal ik niet aarzelen.»

te strekken(een typische jachtterm, red.)
en de kop aan de muur te hangen.»
De blonde jongen op de foto bij Jasper
is zijn neefje, Laurens (9). «Ondanks
zijn jonge leeftijd heeft Laurens de
smaak al stevig te pakken», zegt Jasper.
«Hij gaat bijna altijd mee als mijn
schoonbroer en ik gaan jagen. De
 volgende generatie jonge jagers is in
aantocht. (lacht)»

Nu ook op TikTok
«Een jachtverlof kun je pas aanvragen
als je 18 bent en een examen hebt af-
gelegd (dat mag al op je 17de, red.)», zegt
Maarten Goethals. «Maar het is niet
omdat je nog niet mag schieten, dat je
niet geïnteresseerd kunt zijn in alle an-
dere aspecten van de jacht. We hebben
deze maand heel bewust een jongetje
met een pas geschoten haas op de cover
van ons tijdschrift gezet. Het beeld
 illustreert de verjonging van de jacht.»
De jongen op de cover blijkt uit Neder-
land te komen, maar ook in Vlaanderen
zullen de komende weken tientallen

zesde leerjaar heeft verteld. De 26 -
jarige Truienaar is onderwijzer in een
Freinetschool, niet meteen een ver -
zamelplaats van fervente jachtlief -
hebbers. «Toen jagers de schuld kregen
van de dood van wolvin Naya, heb ik
het onderwerp aangesneden in de klas»,
zegt hij. «‘Waarom jagen meer is dan
alleen dieren doodschieten’, schreef ik
op het bord. In het debat dat daarop
volgde, kreeg ik een pak moeilijke
 vragen voor de voeten geworpen, maar
het was leerzaam voor iedereen. Ook
van de ouders, voornamelijk progres-
sieve stedelingen, heb ik achteraf geen
enkel negatief woord gehoord.»
In tegenstelling tot Sophie heeft Jasper
wel wat jagersbloed in de familie.
«Mijn opa heeft zelf nooit gejaagd op
groot wild, maar hij was wel gepassio-
neerd door de jacht. Mijn oudste her-
innering als klein kind is dat ik samen
met hem bij valavond hazen en reeën
spotte in zijn achtertuin. Toen ik vorig
jaar mijn eerste everzwijn schoot, was
dat een erg emotioneel moment. Niet
omdat ik een dier had gedood — iets
waar ik niet licht over ga — maar omdat
ik heel hard aan mijn grootvader moest
denken. Vlak voor zijn dood had hij me
gevraagd om zeker ooit een everzwijn

de passie van thuis uit hebben mee -
gekregen, die opgegroeid zijn in jagers-
families. Vaak gingen ze als kind al mee
op jacht, stond de interesse op een
 lager pitje tijdens hun studies, maar
legden ze als twintiger of dertiger toch
het examen af om zelf een jachtverlof
te kunnen aanvragen. De tweede groep
heeft nooit een vader, opa of oom
 gehad die hen meenam. Zij zetten heel
doelbewust de stap. De jacht biedt hen
een antwoord op een pak actuele  vragen
en problemen: biodiversiteit, natuur-
beheer, gezonde voeding.»

Kop aan de muur
Kortom, de moderne jager is vaak een
groene jongen? «Of een groen méisje»,
lacht Goethals. «Bij onze jongste leden
zitten zeker jagers die ook een lidkaart
van Natuurpunt hebben. De jacht is
dan ook veel méér dan dieren doden.
Jagers planten wildakkers aan, zorgen
tijdens hittegolven voor extra water,
voederen bij waar nodig. Dierenwelzijn
en jagen zijn niet tegenstrijdig. De jager
die een bos of een veld leeg schiet, is
ronduit dom: hij of zij zal de jaren 
nadien nog weinig kunnen jagen.»
Het zijn zaken die Jasper Vanhees ook
al aan zijn leerlingen van het vijfde en

et wildseizoen is begon-
nen. In Vlaanderen gaan
de komende weken
zo’n 12.350 jagers op
pad. Dat aantal is al

 enkele jaren stabiel, nadat het halfweg
de jaren 90 flink daalde en omstreeks
2005 opnieuw begon te stijgen. Op-
merkelijk is dat de jacht serieus aan het
verjongen is. Zo was in 2015 slechts 6%
van de jagers jonger dan 35 jaar, terwijl
dat in 2019 al 13% was. Die verjonging
is deels te wijten aan een tweede trend:
de vervrouwelijking. Tegenover vijf jaar
geleden zijn er 4% meer vrouwelijke
 jagers en die zijn gemiddeld 15 jaar
jonger dan hun mannelijke collega’s.
«Een rijke papzak die vanop zijn stoel-
tje het bos leeg schiet: dat was jaren-
lang hét beeld dat ik had van ‘de jager’»,
lacht Sophie Haesendonckx (36) uit
Montenaken. «De moderne jager
 beantwoordt allang niet meer aan dat
stereotype.»

Veggieburger
Sophie, drie maanden zwanger en
voorzitter van Jonge Jagers Limburg, is
zelf een mooi voorbeeld van het nieuwe
type jager. «Ik was in mijn tiener jaren
een overtuigde vegetariër», vertelt ze.
«Mijn moeder mocht mijn veggie -
burgers zelfs niet in dezelfde pan
 bakken als het vlees. Dat ik ooit dieren
zou doden om ze vervolgens zelf te
slachten en op te eten, lag niet meteen
in de lijn der verwachtingen. (lacht)»
Dat Sophie vijf jaar geleden toch de
stap zette, heeft ze te danken aan een

hond. «Een vizsla, een Hongaarse jacht-
hond. Supermooi, lief dier, maar o zo
koppig en als puppy heel snel bang van
alles. Een jachthondenopleiding kon
soelaas bieden, dachten ze op de hon-
denschool. En inderdaad, onze hond
fleurde helemaal op.» Totaal onver-
wacht kreeg ook het baasje de smaak
te pakken. «Jagers vroegen of we niet
eens mee op jacht gingen. Ik fungeerde
dan als tracker, de hond mocht het
 geschoten wild apporteren. Dat hebben
we enkele jaren gedaan tot ik op mijn
31ste zelf een opleiding ben gaan vol-
gen, examen heb afgelegd en mijn eer-
ste jachtverlof heb aangevraagd. Sinds-
dien is de jacht mijn leven geworden:
ik werk ook als administratief bedien-
de bij Hubertus Vereniging Vlaanderen
(HVV), de belangenvereniging voor
jacht en jagers in Vlaanderen.»’
Volgens communicatieverantwoorde-
lijke Maarten Goethals zijn er ruwweg
twee groepen te onderscheiden binnen
de 7.500 HVV-leden. «Je hebt jagers die

IK SCHIET NIET OP ALLES 
WAT BEWEEGT. IK DENK 
ALGAUW: GEEF DIE DIEREN 
TOCH DE KANS OM 
OP TE GROEIEN 

SOPHIE HAESENDONCKX

TOEN IK VORIG JAAR 
MIJN EERSTE EVERZWIJN 
SCHOOT, WAS DAT EEN ERG 
EMOTIONEEL MOMENT, 
OMDAT IK HEEL HARD 
AAN MIJN GROOTVADER 
MOEST DENKEN 

JASPER VANHEES

Jager Jasper Vanhees en 
zijn neefje Laurens (9): «Ondanks 
zijn jonge leeftijd heeft hij de 
smaak al goed te pakken.» Foto RV
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