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Afgelopen voorjaar bleken er wilde zwijnen in 

het dorp Hoenderloo te lopen, hetgeen niet de 

bedoeling is. Er zijn dus hekken tussen de ver-

schillende bossen en het dorp niet goed dicht 

geweest. Volgens het “wildbeheer“ moeten wilde 

zwijnen in de dorpskern worden afgeschoten.  

Mede op verzoek van de burgemeester van 

Apeldoorn heeft de oprichter van De Zwijnenso-

ciëteit, bestuurslid van De Faunabescherming, en 

– inmiddels – ex-raadslid voor de Partij voor de 

Dieren in Apeldoorn, Harry Voss geprobeerd om 

de zwijnen op diervriendelijke wijze weer in het 

bos te krijgen. 

Uiteindelijk bleek er nog één mannetjeszwijn aan 

de verkeerde kant van de hekken te zitten. Een 

ultieme poging om met behulp van een aantal 

vrijwilligers het dier door een gat dat door Harry 

in de afrastering was geknipt weer aan de vei-

lige kant van het hek te krijgen mislukte helaas. 

Op korte afstand van het gat knalde het dier 

tegen het hek, en verdween in paniek. Het dier is 

daarna niet meer in het dorp gezien. 

Conclusie: zonder afschot zijn de zwijnen weer 

uit de dorpskern van Hoenderloo verdwenen.

Als schutter mist hij toch nog wat verfijning 

en daarom drijf ik, even voor de jacht 

het tamme zwijntje binnen de omheining 

en plak de schietschijfsticker op zijn vacht

Uit vrees dat het straks hinderlijk gaat hollen 

bind ik de pootjes preventief bijeen 

en voordat het de kans krijgt om te rollen 

verdoof ik deze stakker maar meteen

Na zes seconden slaapt het beestje lekker 

De jager loopt heldhaftig naar zijn plek 

Ik wijs behulpzaam naar de rode trekker 

en steek de loop vast in de zwijnenbek

Support verhoogt dit vorstelijk vermaak 

dus juich ik: ‘Alex, heus… ooit is het raak!’
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