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De Zwijnensociëteit? Wat is dat, vraagt u zich 

nu wellicht af. Kort gezegd komt deze club op 

voor het welzijn van het wilde zwijn, in woord, 

beeld én daad. Ook spreekt de sociëteit zich 

heel nadrukkelijk uit tegen de jacht. De geboorte 

van dit prachtige initiatief ging alles behalve on-

gemerkt voorbij. Zo droeg de Apeldoornse stads-

dichter Aad van de Waal deze middag enkele 

prachtige gedichten voor met als thema - hoe 

kan het ook anders - het wilde zwijn. Daarnaast 

was er een expositie te zien van schilder Simon 

Drost en (natuur)fotograaf Remco Stunnenberg. 

Uit het prachtige werk van deze twee blijkt hun 

liefde voor het wilde zwijn. De werken van 

beide  kunstenaars waren de hele maand april te 

 bewonderen in Sam Sam.      

Nozems van het bos
Een opening is natuurlijk geen opening zonder 

een woord van de oprichter van de sociëteit, 

Harry Voss. Niet voor niets ging Harry deze mid-

dag dieper in op dit initiatief én op zijn liefde 

voor het zwijn. Ook bracht Remco Stunnenberg 

een ode aan het wilde zwijn, de nozems van het 

bos zoals hij ze liefdevol typeert.

Stropdas
Ook de Apeldoornse demissionair-wethouder 

Detlev Cziesso was van de partij tijdens de ope-

ning. Hij typeerde Voss als een activist die nooit 

een echte politicus werd. Cziesso: ‘We hebben 

acht jaar geprobeerd een politicus van Harry 

te maken. Maar dat is natuurlijk nooit gelukt.’ In 

plaats van een lintje mocht Voss de stropdas van 

Cziesso doormidden knippen. ‘Het is een strop-

das met daarop de een afbeelding van de een-

denjacht’, verklaarde de GroenLinks-wethouder. 

‘Ik dacht: ”die wil Harry vast wel vernielen”.’

De kern
De toespraken van Voss verliepen zoals veel van 

zijn politieke pleidooien. ‘Ik ben een hak-op-de-

tak-mens’, duidde Voss dat zelf het beste. En: ‘Ik 

wil het kort houden, maar uiteraard lukt me dat 

niet.’ Kern van zijn boodschap: ‘Autoriteiten moe-

ten anders naar de wilde zwijnen gaan kijken. 

Als we de maximale snelheid op wegen door de 

Veluwse bossen terugbrengen naar 40 kilometer 

per uur hebben de mensen meer tijd om van 

de omgeving te genieten. Daarnaast worden er 

geen zwijnen meer doodgereden en is het geen 

probleem dat er wat meer komen.’

Oplossingen
Er wordt volgens Voss ‘nu te veel in problemen 

gedacht’. ‘Maar het gaat om de oplossingen. 

Zwijnen zijn heel goed voor het ecotoerisme. Het 

is zaak dat de toeristen ook het juiste verhaal te 

horen krijgen.’ De komende tijd wil Voss dan ook 

in plaatsen als Ede, Harderwijk en Epe bijeen-

komsten organiseren. ‘Om de campinghouders 

voor te lichten. We moeten ons verhaal zoveel 

mogelijk laten horen, om te voorkomen dat alleen 

jagers en faunabeheerders gehoord worden.’

De Zwijnensociëteit is een initiatief van De 

Fauna bescherming. Donateurs van De Fauna

bescherming kunnen donateur worden van 

De Zwijnen sociëteit. Kijk op zwijnensocieteit.nl.
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Succesvolle “Geboorte” 

van de Zwijnensociëteit

O
p 1 april van dit jaar zag De Zwijnen-

sociëteit officieel het levenslicht. Dit 

heuglijke feit vond plaats in het gezellige en tot 

de nok gevulde Art Café Sam Sam in Apeldoorn.

‘Zwijnen 

zijn heel 

goed voor 

het eco-

toerisme’


