
Mannen met bivakmutsengooien een dode, jonge zwaan over het hek
van dierenbeschermer en PvdD-raadslid Saskia van Rooy in Stolwijk. Of
een knulletje van zeven, dat roept: vuile zwanenhoer. Hoe is het om de
meest gehate en bedreigde persoon van de Krimpenerwaard te zijn?

Hans-Paul Andriessen

‘Z
et er maar bo-
ven: ik laat me
niet wegjagen
door polderter-
roristen. Ik ga
door met het
beschermen

van dieren. Al wordt het mijn dood.
Want daar kan je op wachten. Als je
ziet hoe erg het wordt met het ge-
weld en de agressie van jagers, boe-
ren, loonwerkers, zwanenhaters en
hun sympathisanten. Er is hier am-
per controle op misstanden tijdens
de jacht. Daarom moet ik het doen.
De Krimpenerwaard is een oorlogs-
gebied voor dieren en voor mij.’’ 

Saskia van Rooy (55) neemt be-
paald geen blad voor de mond. Ze
voert al tien jaar een compromisloze
strijd om dieren, met name zwanen,
te beschermen. Dat levert haar in het
hele land veel steun op bij:  haar vi-
deo’s  worden door honderdduizen-
den bekeken. Maar in de Krimpener-
waard kunnen veel mensen haar
bloed wel drinken.  Op haar video’s
zijn jagers te zien die met de hand de
nek van zwanen en ganzen illegaal
breken. En jagers, steevast betiteld als
‘dierenbeulen’, die er vrolijk bij staan
terwijl hun honden een aangescho-
ten zwaan aan stukken bijten. 

controle
Ook burgemeester Roel Cazemier,
collega-raadsleden en het provincie-
bestuur, die in haar ogen geen voor-
rang  willen geven aan de controle op
jagers door boa’s en politie, krijgen er
op social media ongenadig van langs
van het PvdD-raadslid. ,,Zij heulen
met de dierenbeulen. Het zal de bur-
gemeester en gemeenteraad worst
zijn als ik door toedoen van hun
wanbestuur gewond of gedood
word. Jägermeister Cazemier grijpt
zelfs niet in als een raadslid tijdens
een commissievergadering door een
jager bedreigd wordt. De meerder-
heid van de raad wil geen controle op
jachtmisstanden omdat het hun kie-
zers zijn”, vertelt ze. 

,,Die dode zwanenbaby over mijn
hek is een regelrechte doodsbedrei-

jägermeister
cazemier
grijpt zelfs niet
in als een
raadslid tij -
dens een
commissie -
vergadering
door een jager
bedreigd
wordt
— Saskia van Rooy
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Burgemeester Roel
Cazemier (VVD)
noemt de actie van de
mannen met bivak-
mutsen ‘een trieste
daad’. ,,Je hebt met je
poten van volksverte-
genwoordigers af te
blijven. Maar Van Rooy
moet ook het recht
respecteren dat ande-
ren hebben om te
jagen. Na het incident
met de dode kat heeft
de gemeente camera’s
geplaatst bij haar huis.
Op initiatief van de ge-
meente is de politie bij
haar geweest om haar
te bewegen aangifte
te doen. Tegen de ja-
gers en Van Rooy heb
ik gezegd: matig je
taal. Ik heb beide par-
tijen uitgenodigd,
maar daar is geen ge-
hoor aan gegeven.
Over en weer zijn aan-
giftes gedaan van inti-
midaties en hinderlijk
gedrag. Die zijn alle-
maal geseponeerd.’’  

Secretaris Gerhard
Brunsveld van de Ne-
derlandse Vereniging
van Raadsleden heeft
geregeld contact met
Van Rooy. ,,Het dieren-

activisme en het
raadslidmaatschap
lopen hier door elkaar.
In het voorjaar hebben
we bij de burgemees-
ter aandacht gevraagd
voor haar positie toen
ze werd bedreigd in
een vergadering. Aan
de andere kant: door
het openbaren van
jachtmisstanden
daagt Van Rooy uit.
De jagers hebben bij
de burgemeester een
klacht ingediend. En
wat als haar iets over-
komt? Dan zul je de
vraag moeten stellen
of anderen voldoende
hebben gedaan om
dat te voorkomen. Van
Rooy heeft duidelijk
aangegeven dat ze
bedreigd wordt.

Coen Wouda, be-
stuurder van de Wild
Beheer Combinatie
Stolwijk. ,,Mevrouw
Van Rooy is heel goed
in het provoceren van
wildbeheerders in de
media en dat gaat
vaak met leugens ge-
paard. Grove leugens.
Alles is erop gericht
dat een jager re-
ageert. Als zij proble-

men heeft met wildbe-
heer moet ze naar de
regering, heeft ze pro-
blemen met schade-
bestrijding dan moet
ze naar de provincie.
Maar ze moet geen
mensen lastigvallen
die wildbeheer of
schadebestrijding uit-
voeren. Misstanden?
Wij zijn in Stolwijk de
meest gecontroleerde
jagers van het land.
Doodsbedreiging? Dat
maakt zij ervan, dan
moet ze aangifte
doen! Ik heb het alleen
gehad over een zwerf-
katje dat afwijkend ge-
drag vertoond. En dan
roept ze dat er een
babyzwaan over het
hek is gegooid. Voor-
opgesteld, ik zou het
afschuwelijk vinden
als mensen echt
zoiets zouden doen.
Maar misschien is het
wel in scène gezet? Is
het feitelijk te zien dat
een babyzwaan over
het hek gegooid
wordt? Ik heb mijn be-
zwaren tegen haar al-
tijd fatsoenlijk geuit.
Dat doet zij niet met
haar leugens en pro-
vocerende gedrag.’’

Wouda: ‘Leugens en provocerend’

Bedreigd, gehaat, toch vrolijk door

‘Ik laat me hier
niet wegjagen’

ging. Die donderdagmiddag 13 au-
gustus stond ik op het punt naar mijn
moeder te rijden.  Ligt er een dode
babyzwaan met gebroken nek en ge-
kneusde poten achter mijn auto. Ik
wist meteen dat die over het hek ge-
gooid moest zijn, net als de levende
zwanenembryo’s, zwaneneieren,
kippeneieren en modder. Ik heb be-
wakingscamera’s sinds er een dode

poes en een kuilbaal op de oprit wa-
ren gegooid. Die beelden gaan auto-
matisch naar een goede kennis van
mij, als mij iets zou overkomen.’’

Minachting
,,Je ziet in de nacht twee mannen met
bivakmutsen komen aanlopen die de
babyzwaan over het hek gooien. Ik
was toen in de tuin een van mijn

poezen aan het zoeken. Als ik de hoek
was omgegaan had ik oog in oog met
die bivakmutsen gestaan”, vertelt ze.
,,Hoe ziek moet je zijn om een hulpe-
loze piepende zwanenbaby van de
ouders af te pakken, de nek te breken
en die over mijn hek te gooien? Ik heb
diepe, diepe minachting voor deze
laffe polderterroristen.”

,,Maar het zijn ook kleine dingen,



◀ ▲ Beelden die Sas-
kia van Rooy heeft ge-
deeld op sociale
media. Boven een
confrontatie tussen
Van Rooy en een
jager, links de mannen
met bivakmutsen van
de dode zwaan.
FOTO’S  SASKIA VAN ROOY
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▲ Saskia van Rooy
gaat vaker op pad met
haar camera om mis-
standen vast te leg-
gen. ,,De mensen die
mij in de Krimperer-
waard uitschelden of
bedreigen, dat is on-
gelooflijk rotvolk.’’ 
FOTO SANDRA ZEILSTRA
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waardoor ik de haat voel van de men-
sen hier. Komt er een groep fietsers
voorbij,  die ik helemaal niet ken. Hé,
vuile zwanenhoer! Fietst er een
knulletje van een jaar of zeven langs.
Steekt zijn middelvinger op. Jij vuile
zwanenhoer! Dat soort dingen ge-
beuren bijna dagelijks. Rijdt er zo’n
SUV langs. Gaan de vier geblindeerde
ramen omlaag en steekt uit elk raam

een hand met middelvinger op. Ik
word op straat bedreigd, telefonisch
en op internet. Ze rijden me klem,
saboteren mijn auto”, zegt Van Rooy.

,,Kom ik een keer met de auto vast
te zitten in een modderige berm. Een
voorbijganger is zo aardig om het au-
tobedrijf uit het dorp te bellen. Ja, ik
kom er aan, zegt hij. Maar na twee
uur is hij er nog niet. De man heeft

kennelijk gezien dat ik het was en is
nooit komen opdagen. Hij nam zijn
telefoon niet meer op nadat ik hem
wilde vragen of hij nog zou komen”,
vervolgt ze. ,,Geen enkele garage in
de buurt wilde mij helpen. Er is een
bedrijf uit Capelle aan den IJssel ge-
komen, die wist niet wie ik ben.’’

,,Het aantal incidenten valt niet te
tellen. Op 14 december vorig jaar
vond ik een dode kat op de brug. Een
kopie van mijn eigen poes. Die is al
een keer mishandeld. Een oog eruit
geschopt. En ze hadden er een kuil-
baal neergegooid, zodat ik er niet met
de auto uit kon. Precies op zaterdag-
ochtend, bedoeld om te voorkomen
dat ik in de weilanden rondrijd om
misstanden bij de jacht op te sporen.
Zaterdag zijn de meeste jagers aan
het schieten. Maar ik kon ook niet

naar mijn vader in het ziekenhuis. De
burgemeester heeft de baal pas
maandag laten weghalen.’’

,,Ik moest denken aan de bedrei-
ging van jager Coen Wouda, bestuur-
der van de Wild Beheer Combinatie
Stolwijk. Hij zei tijdens een commis-
sievergadering dat ik een zwerfkatje
uit Tilburg was dat afwijkend gedrag
vertoonde en dat het verstandig was
dat katje te neutraliseren. Ofwel uit
te schakelen. Een aantal raadsleden
en wethouders bulderden van het la-
chen over deze doodsbedreiging. Be-
schamend! Wouda had eerder aange-
kondigd dat jagers mij kapot zouden
schieten ‘omdat hun grens bereikt
was’. Ze waren het beu dat ik de door
hen gepleegde misstanden en straf-
bare feiten vastlegde”, legt ze uit. 

,,Wat doet de burgemeester nu ei-
genlijk? Ik ben het meest bedreigde
raadslid van Nederland. Hij zegt:
beide kanten moeten dimmen. Maar
ik sta op de openbare weg vreedzaam

te filmen, dat is toegestaan. De agres-
sie is naar mij gericht. In de rechts-
zaak met de zwanendrifter die mij
beschuldigde van stalking, oordeelde
de rechtbank: het werk van mevrouw
Van Rooy is te vergelijken met dat
van een onderzoeksjournalist. Mocht
dat überhaupt al enige hinder ople-
veren, dan dient dat voor lief geno-
men te worden omdat het maat-
schappelijk belang van het aan de
kaak stellen van misstanden hier
zwaarder weegt”, meent het raadslid.

,,En de politie? Die adviseerde me
te verhuizen toen ik aangifte deed.
De politie berichtte mij dat in de
boeren- en jagersgemeenschap in de
Krimpenerwaard bekend is wie de
mannen met de bivakmutsen zijn,
maar dat iedereen zwijgt.’’

Embryo’s
,,Een paar jaar geleden, terwijl ik de
jagers rondom mijn huis hoorde
schieten, vond ik op mijn erf kapot
gegooide zwanenembryo’s. Ik belde
de politie: of ze wilden komen. Von-
den ze niet nodig. Ik filmde het en
zette het op social media. De boel
ontplofte meteen. SBS6 bracht het
diezelfde avond op televisie. Kreeg ik
nota bene om 23.30 uur een telefoon-
tje van de politie of ze de embryo’s
mochten zien. Dat hadden ze op tele-
visie gezien”, vertelt Van Rooy. 

,,De mensen die mij in de Krimpe-
rerwaard uitschelden of bedreigen,
dat is ongelooflijk rotvolk. Het zijn
vooral sympathisanten van de jagers
en boeren en mensen met een ach-
tergrond in de christelijke, zwaar ge-
reformeerde hoek. Ze hebben het
over rentmeesterschap. Het dier
moet dienstbaar zijn aan de mens.
Dus mag je dieren doodmartelen. Ik
zeg vaak dat de Krimpenerwaard een
goddeloze hel is omdat mensen hier
voor God spelen, zowel richting de
dieren als richting mij.’’

,,Maar ik blijf hier omdat ik de die-
ren niet in de steek wil laten. Qua
mensen hoef ik hier geen seconde
langer te blijven. Ik haal opgelucht
adem als ik hier wegrijd en de ge-
meentegrens passeer. Blij dat ik even
niet over mijn schouders of in de
achteruitkijkspiegel hoef te kijken.’’

Ik word op straat be -
dreigd, telefonisch, op
internet. Ze rijden me
klem
— Saskia van Rooy
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