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Op 4 juli ging de jubileumviering van het Nederlands Jacht-

museum van start met de feestelijke opening van de ex-

positie ‘Natte neuzen op stand’. Peter van den Tweel, directeur 

van Geldersch Landschap & Kasteelen, wees in zijn welkomst-

woord op de goede samenwerking tussen zijn organisatie en het 

Nederlands Jachtmuseum. Hij onderstreepte dat een tentoon-

stelling over de jachthond en zijn adellijke baas nergens anders 

thuishoort dan op kasteel Doorwerth, dat vroeger per slot van 

rekening een jachtslot was. Frans van Verschuer, voorzitter van 

het Nederlands Jachtmuseum, riep in zijn toespraak iedereen 

op om jachtspullen van zolder niet weg te gooien, maar aan te 

bieden aan het museum. Hij sprak daarbij de wens uit dat bij 

het 100-jarig bestaan van het museum op kasteel Doorwerth 

tevens het 50-jarig bestaan van een nieuw depot kan worden 

gevierd. Willem van Tuyll van Serooskerken, voorzitter van 

Orweja, stipte de specifieke kenmerken en specialiteiten van de 

verschillende jachthondenrassen aan, waarbij hij aangaf dat het 

tonen van eigen initiatief een belangrijke eigenschap is van een 

jachthond. 

Tot slot dankte ceremoniemeester Willem van Ommeren de 

tentoonstellingmakers, Marieke Knuijt, Camille Courbois, Truus 

Vermeer en de jubileumcommissie voor hun inspanningen. 

Willem van Tuyll verrichtte vervolgens de openingshandeling, 

waarbij jachthoornblaasgroep ‘De Overlopers’ voor de 

muzikale omlijsting zorgde. De tentoonstelling is geopend tot 

en met 14 september, de dag van het Oogstfeest op kasteel 

Doorwerth.             www.nederlandsjachtmuseum.nl

Feestelijke opening tentoonstelling ‘Natte neuzen op stand’
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Naar aanleiding van het voorkomen van Brucella-bacteriën 

bij wilde zwijnen in Frankrijk, België en Duitsland is on-

derzoek gedaan naar brucellose bij wilde zwijnen in Nederland 

(zie ook De Nederlandse Jager 2013, nr. 2). Hieronder leest u 

de eerste resultaten van dit onderzoek.

Sinds 2010 worden serummonsters van wilde zwijnen on-

derzocht op antistoffen tegen Brucella. Van de 1202 onder-

zochte monsters bleken er 55 positief (ongeveer 5%). Bij het 

serologisch onderzoek naar Brucella kunnen echter uitslagen 

onterecht positief worden gescoord, omdat antilichamen tegen 

andere bacteriën heel sterk kunnen lijken op antistoffen tegen 

Brucella-bacteriën. Om meer zekerheid te krijgen over een 

eventuele infectie is het onderzoek uitgebreid met het aantonen 

van de bacterie bij wilde zwijnen. Hiertoe werden de amande-

len onderzocht van 45 dieren. Bij drie dieren uit Zuid-Limburg 

konden Brucella-bacteriën worden geïsoleerd. Nadere typering 

van twee isolaten leverde als resultaat Brucella suis biovar 2 

op. Deze biovar wordt ook in de landen om ons heen bij wilde 

zwijnen aangetoond en is vrijwel niet gevaarlijk voor mensen.

Hoewel het risico op besmetting zeer gering is, is het verstandig 

om algemene hygiënemaatregelen in acht te nemen (hand-

schoenen/gezichtsbescherming) bij het ontweiden en slachten 

van wilde zwijnen of bij contact met vruchtwater.

Tot nog toe zijn alleen wilde zwijnen uit Zuid-Limburg positief 

bevonden. Op dit moment is niet duidelijk hoe de situatie in de 

rest van Nederland is. Daarom wordt het onderzoek uitge-

breid. In het huidige afschotseizoen zullen op de Veluwe naast 

bloedmonsters ook tonsillen en stukjes milt worden verzameld 

om deze zwijnenpopulatie op de aanwezigheid van Brucella te 

onderzoeken. Daarnaast wordt gewerkt aan een onderzoek om 

beter inzicht te krijgen in het voorkomen van tularemie bij wild, 

zoals hazen, vossen en wilde zwijnen. De verzamelde organen 

van Veluwse wilde zwijnen zullen daarvoor worden bewaard. 

Resultaten van het onderzoek naar Brucella op de Veluwe 

zullen medio 2015 worden gerapporteerd in dit tijdschrift.

Meer informatie over Brucella is te vinden op de website 

van het CVI en RIVM:  

http://www.wageningenur.nl/nl/show/Brucellose-1.htm 

http://www.rivm.nl/Onderwerpen/B/Brucellose

Resultaten onderzoek naar Brucella bij wilde zwijnen 


