
neushoorns.
Of wacht, wat is dat daar achter dat kreupelhout? Zijn dat geen oor-

tjes?
Jawel, dat zijn wel oortjes.

Het is of Lion's Den en Dingle Bell verstoppertje spelen, zo goed heb-

ben ze zich verborgen achter de dode takken. Nu de auto stilstaat ko-

men ze op een drafje tevoorschijn. Van de wonden op hun kop is niets

meer te zien. Doodgewone witte neushoorns zijn het, behalve dat ze

geen hoorns hebben. Op hun neuzen zie je alleen twee bobbels. Het

is een raar gezicht. Als een olifant zonder slurf.

Steeds vaker worden neushoorns in Afrika onthoornd. Voorzichtig,

onder verdoving zonder dat de neushoorns er iets van voelen. Volgens

sommigen is het het enige wapen tegen stropers. Zonder hoorn is een

neushoorn niets waard.
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WIT, ZWART, GRIJS

Hun naam zet je op het

verkeerde been, maar witte

en zwarte neushoorns zijn

grijs. De zwarte net een

beetje donkerder dan de

witte. Ze lijken op elkaar,

toch zijn er verschillen. De

zwarte neushoorn heeft

puntlippen waarmee hij

blaadjes van struiken trekt,

de witte heeft een brede

mond waarmee hij gras

graast. In de rug van de

zwarte zit een kuil, die van

een witte is recht. Als een

zwarte neushoorn ervan-

door gaat, houdt hij zijn

staart gestrekt. Bij een ren-

nende witte krult die om-

hoog als een varkensstaart.

Staan ze toevallig naast

elkaar, dan zie je meteen

wie wie is: de witte is groter,

het kan wel duizend kilo

schelen. Maar meestal zie

je ze los. Heb je geen idee

welke je voor je hebt? Gok

dan op de witte. Omdat hij

in het open veld leeft, zie je

hem vaker dan de zwarte,

die meestal in de beschut-

ting van de bush blijft. Komt

er één in volle galop op je af,

dan is het waarschijnlijk wél

een zwarte. Die is nerveu-

zer dan de witte en valt

sneller aan.
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Toch hebben ze bij het Endangered species Centre een elektrisch hek
rond het neushoornverblijf gezet. Er hangen camera's en er zijn bewa-
kers, want echt zeker weten doe je het nooit, zegt Craig. 'Zelfs vooreen piepklein stukje hoorn komen stropers in actie.'op een afstandje zijn Lion's Den en Dingle Bell blijven staan. Devaasvormige oortjes op hun kop draaien onrustig heen en weer. Dekleine ogen turen naar de auto. ze snuiven. Het klinkt een beetjegrommerig, een beetje snauwerig, een beetje als een grote knor.Neushoorns kunnen slecht zien. Maar hun gehoor is scherp, net alshun reuk. Met hun oren en neus scannen ze de omgeving op gevaar.Behoedzaam zet Lion's Den een stap richting de auto. Dingle Bellvolgt. Nog een stap. Dan, alsof ze het hebben afgesproken, draaienze zich om en beginnen te hollen. Weg van de safariwagen. Het zandachter hun schommelende konten wolkt op als in een tekenfilm.Draven, stilstaan, kijken, draven.
Dit is geen typisch witte-neushoorngedrag. Die zijn meestal veelrustiger en grazen kalmpjes verder als er een auto passeert. Het ner-veuze gedribbel past meer bij de zwarte neushoorn, die bij het minsteof geringste op de vlucht slaat. 'Ook al is het een tijd geleden dat destropers ze zo toetakelden, ze worden nog steeds zenuwachtig als zemensen zien,' zegt Craig. 'Dit zijn helaas geen happy rhino's.
Hij kijkt naar de neushoorns. Even staan ze stil. En als Lion's Den
haar grote kop laat zakken en met haar lippen wat sprietjes gras los
trekt, doet Dingle Bell hetzelfde. Twee gemoedelijke grasmaaiers.
Twee grazende giganten. Als hun hoorns niet zouden ontbreken, zou
het een vredig bushtafereeltje zijn.
'Kom,' zegt Craig dan. 'We laten ze met rust.'
Hij start de motor. Meteen draaien Lion's Den en Dingle Bell zich
om. Met opgekrulde staartjes draven ze weg.

Van alle Afrikaanse landen is Zuid-Afrika het land met de meeste
neushoorns. Maar ook met de meeste stropers. Waar vind je mensen
die de neushoorn kunnen beschermen?
'Daarvoor bellen ze ons,' zegt Vincent. Hij is directeur van Pro-
track in Hoedspruit. Het vriendelijke plaatsje ligt midden tussen de
wildparken en wordt de safarihoofdstad van Zuid-Afrika genoemd.
Logisch dat Vincent hier zijn bedrijf tegen stroperij begon. Overal

zijn neushoorns die beschermd moeten worden.

Vincents kantoor is niet groot. Een rommelige kamer met in het

midden een bureau met een computer. De deur staat open want het is

warm. De hitte trekt zich niets aan van muren en ramen en dringt de

kleine ruimte binnen.
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Protrack was het eerste bedrijf in Zuid-Afrika dat zijn diensten aan-

bood aan privéparken. 'Nationale parken zoals Kruger vallen onder

de verantwoordelijkheid van de regering,' vertelt Vincent. 'Die

regelt dus de bewaking. Maar er zijn ook veel kleine parken die door

Zuid-Afrikanen zelf zijn opgezet. Die mensen waren vroeger boer

en besloten op een dag hun land te gebruiken voor wilde dieren. Of

ze hadden wat grond en wilden iets opzetten voor toeristen. Privé-

parken bieden meer luxe dan de nationale parken. Bezoekers worden

in de watten gelegd. Willen ze een luipaard zien? Dan krijgen ze een

luipaard. De oidsen moeten kunnen toveren, want de klant is altijd

koning. Daarom hebben de eigenaren een bloedhekel aan stropers.

Hun dieren zorgen dat toeristen tevreden vertrekken. Elk dier dat

wordt gedood is een strop. Ze moeten het zelf vervangen en nieuwe

dieren kosten geld. Vandaar dat ze naast hun hekken en camera's

soms ook een antistroopteam inzetten.'

Wat zo'n team precies doet?

Vincent zakt wat dieper onderuit in zijn stoel. 'Dat zal ik vertellen,'

zegt hij, en hij begint.
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Stropers betrapt in de bush
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'Toen wij jaar geleden begonnen trainden we onzejongens vooral op het vinden van strikken. Stropen gingover bushmeat. De stropers waren mannen die. probeerdenhun familie te voeden, misschien wat vlees te verkopen aandorpsgenoten. Dat is verboden, maar wel begrijpelijk ineen land met zoveel armoede. In twintig jaar vonden wevijf neushoorns die waren gedood voor hun hoorn. Vijf.Dat is ongelooflijk weinig als je kijkt wat er nu gebeurt.Het omslagpunt kwam in 2008. Toen schoot het aantalgestroopte neushoorns in Zuid-Afrika omhoog naar 83.Sindsdien zijn het er elk jaar meer. Alleen vorig jaar, in
2015, waren het er iets minder dan het jaar ervoor. Maar
1175 is nog steeds verschrikkelijk veel. Als het zo doorgaat
zijn er straks geen neushoorns meer.
Sinds 2008 hebben wij onze trainingen aangepast. Dat
moest wel. Vroeger gingen de hoorns vooral naar Jemen,
waar ze er sieraden van maakten. De laatste jaren wor-
den ze verkocht aan China en Vietnam. Daar worden ze
gebruikt voor medicijnen. Er zijn heel veel Chinezen en
Vietnamezen die heel veel medicijnen willen. Maar al zou-
den alle neushoorns op de wereld hun hoorns afstaan, dan
nog was dat niet genoeg. Door die grote vraag zijn stropers
professionals geworden. De automatische wapens, de
auto's, de satelliettelefoons, de infraroodsensoren die ze
gebruiken om in het donker te kijken... Sommigen hebben

zelfs helikopters. Tijdens patrouilles dragen onze jongens

nu ook zwaardere wapens, maar die mogen ze niet zomaar

gebruiken. Schieten mag in Zuid-Afrika alleen uit zelfver-

dediging. Logisch, maar ook lastig als je 's nachts door een

stikdonker wildpark loopt en een groep stropers tegen-

komt. Vaak heeft maar één van hen een wapen. Als onze

jongens een van die anderen doodschieten zijn ze de klos.

Dan gaan ze de gevangenis in voor moord, want schieten

op iemand zonder wapen is geen zelfverdediging.

Het is niet moeilijk mensen voor onze teams te vinden. De

werkloosheid in Zuid-Afrika is hoog, veel mannen melden

zich aan. Maar het werk is zwaar en saai en betaalt niet

goed. Je moet uren door de bush lopen, elke dag weer. lk

snap dat sommigen zwichten als stropers ze vragen waar

de neushoorns zijn. Die kerels betalen voor zo'n tip net zo

veel als ze bij ons in een jaar verdienen. Het is het grote

probleem van dit land: aan de ene kant de armoede, aan
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De moeder is

gedood voor

haar hoorn, het

kleintje wordt

gered.

' -ecu.

de andere kant de corruptie. Tot in de regering laten mensen zich
omkopen. Dan is het niet gek dat gewone mensen het ook doen. Ook
bewakers in Mâldparken werken soms samen met stropers. Als je ge-
noeg geld biedt, doen mensen alles. Daar kun je kwaad over worden,
maar ik begrijp het wel. Mensen hebben andere problemen om zich
zorgen over te maken dan bedreigde diersoorten. Als ik geen geld had
om voor mijn gezin te zorgen zou geen neushoorn meer veilig zijn.
Nee, het echte probleem zit niet bij de stropers. Dat zit bij de bazen
in Mozambique, het land dat aan Kruger Park grenst. Zij sluizen de
hoorns door naar Azië en verdienen het grote geld. We weten wie ze
zijn, ik kan ze zo aanwijzen op Facebook. Bij hun vrienden staan de
Chinese en Vietnamese handelaren aan wie ze de hoorns verkopen.
We kennen ze, maar we kunnen ze niet pakken omdat ze wel zorgen
dat ze niet zelfde grens met Zuid-Afrika overgaan. Dat laten ze over
aan de arme jongens. Die mogen het risico lopen. Op een kogel van
een antistroopteam. Op een ongelukkige ontmoeting met een buffel
of een leeuw.

Ondertussen proberen wij, en ook de antistroopteams van de rege-
ring, de neushoorns te beschermen. Maar hoe? Kruger is zo groot als
half Nederland. En neushoorns staan niet stil. Je kunt niet 24 uur per
dag achter ze aan lopen. In sommige kleinere privéparken gebeurt
dat trouwens wel. In Thula Thula in KwaZulu Natal worden twee
neushoorns dag en nacht gevolgd door gewapende bewakers. Zie je
de neushoorns over een heuvel komen, volgen er op honderd meter
afstand twee mannen met automatische geweren. Een krankzinnig
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OPERATIE 
NEUSHOORN

zo'n 
zestig jaar geleden was de witte

neushoorn 
bijna uitgestorven. Jagers

hadden zo fanatiek op hem gejaagd

dac er nog maar een paar honderd

over waren, allemaal in het wildpark

Hluhluwe-lmfolozi 
oed 

in KwaZulu 

kwam is 

Natal.
voor

Dat het toch nog g
danken aan één man:

een groot deel te

Ian Player. Hij werkte als opzichter in

Hluhluwe-lmfolozi. Ian Player vond

dat de neushoorns moesten worden

verspreid over het land zodat in heel

Zuid-Afrika 
neushoornkalfjes zouden

worden geboren. Operatie Neus-

hoorn noemde hij zijn project. Met veel

geduld ontdekte hij hoe je neushoorns

het beste kon verdoven en vervoeren

over grote afstanden. In de volgende

jaren werden neushoorns verplaatst

naar wildparken in en ook buiten Zuid-

Afrika. Die neushoorns kregen kalfjes

en hun kalfjes kregen ook weer kalfjes.

Dankzij de kinderen en kleinkinderen

van die paar honderd neushoorns in

Hluhluwe-lmfolozi draafden er in 2008

weer twintigduizend neushoorns door

Zuid-Afrika. Het was vlak voor het

grote stropen weer begon.
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gezicht. Die neushoorns zijn met de fles grootgebracht
toen hun moeders waren gedood. Daardoor zijn ze ge-
wend aan mensen. Met die twee bewakers dag en nacht in
de buurt zijn ze veilig, maar het is een heel dure manier
van beschermen. En het kan alleen bij neushoorns die niet
agressief richting mensen zijn.
Sinds het stropen is geprofessionaliseerd is er een oorlog
gaande in dit land en onze jongens staan in de frontlinie.
Hun werk is gevaarlijker dan veel mensen denken. Niet
alleen door die stropers, ook door de wilde dieren. Onze
jongens zijn gewapend, maar ze zijn wel te voet. Soms
gaat dat mis. In 25 jaar ben ik twee man verloren aan een
leeuw. Allebei de keren waren de bewakers onvoorzich-
tig geworden. Ze letten niet meer op wat er om hen heen
gebeurde, het ging toch altijd goed, dachten ze. Een van

hen viel in slaap in de bush toen er een leeuw kwam. Zijn

maat probeerde hem nog neer te schieten, maar was verge-

ten zijn geweer te laden. Tegen de tijd dat dat gelukt was,

was het te laat. Toen was de man al dood. De tweede keer

lagen de bewakers met oortjes in naar muziek te luisteren

op hun telefoon. Ook zij hoorden de leeuw niet. Voor één

liep het fout af. Al is het werk als bewaker nog zo saai en

zwaar, al doe je het al eindeloos lang en denk je een park

op je duimpje te kennen, in de bush moet je altijd alert

zijn. Altijd.'
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