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‘Ik vind het verschrikkelijk 

hoe zwijnen worden 

afgeschilderd. Dat het 

gevaarlijke en lelijke 

dieren zijn. Dat er zo op 

ze gejaagd wordt’
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Wie ben je?
Mijn naam is Yvonne van der Mey, ik ben 54 

jaar en natuur- en wildfotograaf. Ik woon, samen 

met Nico Bulder (wildschilder/illustrator), al der-

tig jaar op de Veluwe. We wonen in een gebied 

van Natuurmonumenten en een van de eerste 

dingen die veranderde was dat er in een wijde 

cirkel om ons huis niet geschoten mocht worden. 

Destijds kwamen er hier nog drijfjachten voor. 

Waar is de foto genomen?
Vlak bij ons huis. Omdat het hier altijd rustig 

is, laten dieren zich zien. Dat is wat wij doen: 

 observeren. Daarom krijgen ze ook een naam. 

Niet omdat we ze vermenselijken, maar omdat 

we er dan met elkaar over kunnen praten. Elk 

dier is anders, een individu. Wilde dieren ken-

nen de rust hier. Als de jacht begint, zoeken ze 

die onmiddellijk op.

Wat zien we precies op de foto?
Vooraan ligt Mia, met daarachter twee van haar 

dochters en hun biggen. Hier is ze 14 jaar oud. 

Mia is de dochter van Saartje. Een zwaarge-

wond varken dat we ooit geholpen hebben met 

overleven. Wonder boven wonder haalde ze het 

en daarna verdween ze. Later zagen we haar 

terug met zes biggen, een daarvan was Mia. 

Mia werd uiteindelijk leidster van de groep. 

Twaalf dagen na deze foto is ze doodgeschoten. 

Ze plantte zich niet meer voort en bracht als ma-

triarch rust en stabiliteit in de groep. We hebben 

de registratie van haar dood gezien: ‘8 jaar, 

slechte zeug’. Het was echter een goede zeug 

van 14. 

Waarom zijn zwijnen zo 
bijzonder?
Het zijn geweldig sociale en intelligente dieren. 

Ze helpen elkaars biggen zogen. In 2008 ge-

beurde er hier een ongeluk waarbij een zeug 

de dood vond. Haar biggen vlogen alle kanten 

op en belandden bij het raster bij ons huis. Mia 

kwam de biggen ophalen. Ze heeft ze geadop-

teerd en grootgebracht. Ik vind het verschrikkelijk 

hoe zwijnen worden afgeschilderd. Dat het ge-

vaarlijke en lelijke dieren zijn. Dat er zo op ze 

gejaagd wordt. 

Wat betekent natuur voor je?
Alles! We ademen natuur. We hebben twee 

agenda’s. Eentje met onze afspraken en cursus-

sen, enz.; de andere, voor ons de belangrijkste, 

is de agenda van de natuur. 

Wat is jouw droom voor 
de Veluwe?
Het is een uniek gebied en geen speel-

terrein. Veel mensen stellen zichzelf boven 

de natuur en willen alles controleren en in de 

hand houden. De natuur zou best zonder ons 

kunnen, maar omgekeerd niet. Wij overleven 

niet zonder natuur.

En voor de zwijnen?
Ik gun het anderen ook zo dat ze everzwijnen 

kunnen leren kennen zoals wij ze kennen. 

Net zo veel plezier aan ze beleven als dat wij 

dat doen. Het is eigenlijk onbestaanbaar dat 

zo’n 10 duizend jagers op grofwild ervoor 

zorgen dat de rest van Nederland dat niet kan.

Mia, de matriarch

E
en beeld zegt meer dan duizend 

woorden. Een waarheid als een 

koe, maar soms roept een beeld 

ook vragen op. Wat te denken van deze foto 

met een rustende familie everzwijnen?  

Argus vroeg de fotograaf naar het verhaal achter 

deze foto.
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