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Een demonstratie voor het paleis, weliswaar met 

toestemming, was geen alledaags evenement in 

Apeldoorn, en de politie hield alles nauwlettend 

in de gaten. Omdat er geen toestemming was 

gegeven een spandoek aan het hek van het pa-

leis te bevestigen, werd dat aan heliumballonnen 

voor het hek zwevend opgehangen. 

De Amazing Stroopwafels zorgden voor de 

muziek en toenmalig voorzitter Jeen Poeder 

hield een toespraak. Voor Het Loo werden vele 

honderden witte anjers neergelegd als eerbetoon A
c
ti
e
26 november 2000 

| Paleis Het Loo | 

MeamaximaculpaINEKE 

VAN DEN ABEELE

V
ierhonderd mensen namen in 2000 

deel aan een ludieke protestactie van 

De Faunabescherming voor de poort van paleis 

Het Loo. De actie was gericht tot het Koningshuis 

en tegen de drijfjacht op wilde zwijnen in het 

Kroondomein.

Alle dieren tellen mee
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aan de duizenden weerloze zwijnen die jaarlijks 

slachtoffer werden van de drijfjacht.

Tevens werd er in het kader van het 25-jarig 

bestaan van Kritisch Faunabeheer een prijsvraag 

uitgeschreven. Gevraagd werd een originele, 

uitvoerbare, effectieve en betaalbare manier te 

bedenken om ons Koningshuis ervan te overtui-

gen dat de drijfjacht moet worden afgeschaft. 

Via de Argus (3-4/2000) en een internetsite van 

De Faunabescherming (www.hofjacht.nl) werden 

deelnemers uitgenodigd hun inzendingen vóór 

het Tweede Kamerdebat over deze kwestie in te 

sturen. 

Uiteindelijk kwamen via de post en internet 289 

inzendingen binnen die niet allemaal even wel-

gevoeglijk waren, met name de inzendingen 

van jagers lenen zich niet om hier geciteerd te 

worden.

Op 19 februari 2001 werd de prijs van tien-

duizend gulden in het Noorderdierenpark in 

Emmen tijdens een uitzending van “Alle dieren 

tellen mee” uitgereikt. De jury bestond uit Han-

neke Groenteman, Yvonne Keuls, Len Munnik en 

Ivo de Wijs. Juryvoorzitter was Mr. A.J. Cnoop-

Koopmans, vice-president van de Amsterdamse 

rechtbank. De prijs werd verdeeld over twee 

winnaars en zij kregen het geldbedrag en de 

Meamaximaculpa-trofee uitgereikt, bestaande uit 

een eikenhouten schildje met slagtanden van een 

wild zwijn gemaakt van keramiek. 

Door o.a. deze actie en het regelmatig hinder-

lijk aanwezig zijn met camera’s bij de jacht in 

het Kroondomein, zijn de drijfjachten op wilde 

zwijnen sinds 2002 wettelijk verboden. Jagers 

doen er alles aan dat verbod ter discussie te 

 stellen door veelvuldig te klagen over vermeende 

 zwijnenoverlast. 
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Geurt Besslink
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Weerloze zwijnen 

geëerd met 

witte anjers 


