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Een kaartje van Zuid-Afrika, met daarin Nederland op schaal ingetekend. 
Speld 1 geeft de locatie van de Bush Academy aan, speld 2 die van Lajuma 
en speld 3 Kruger National Park.
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Een vergroting van een uitsnede van het vorige kaartje, met hierin de 
provincie Utrecht op schaal ingetekend. Duidelijk zichtbaar is het Greater 
St. Lucia Wetland Park, waartoe ook Mkuze en Phinda behoren. Links van 
het GSLWP ligt het Hluhluwe-Umfolozi Park. Speldeknop 4 geeft de locatie 
van de Makakatana Bay Lodge aan, liggende aan de zuidwestelijke zijde van 
het St. Lucia meer.
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Voorwoord 
 
Zuid-Afrika. Elf maanden, één week en drie dagen ben ik er geweest. 

Deze keer om een opleiding te volgen tot veldgids, wildbeheerder en 

lodge manager. En het was tof. Ook deze keer kon het natuurlijk niet 

gewoon normaal gaan en maakte ik dingen mee in de range van 

bijzonder tot bizar. Om een greep te nemen: Zo moest ik leren om 

met een zwaar kaliber geweer op stropers te schieten. Ik werd 

beroofd en ik werd verliefd. Ik werd besnuffeld door olifanten, zag 

leeuwen, luipaarden en een wezen dat zo uit Jurassic Parc weglopen 

leek. Ik ontmoette veel fijne en minder fijne mensen. Ik voelde me 

heerlijk en ik voelde me intens kut. Ik kreeg zogeheten Disciplinary 
Punishments, stond grandioos voor lul en werd genaaid door 

autoverkopers. Een half jaar deelde ik een kamer met een Rastafari 

die continu naar gabbermuziek luisterde en het andere half jaar 

woonde ik bij een kerel die vanaf zijn nek verlamd was en die ik ’s 

avonds whisky door een rietje voerde. Die Rasta liet onze kamer 

vollopen met water door vergeten de kraan dicht draaien, bij mijn 2e 

huis was het dak lek. En ga zo maar door. Onder het Zuid-

Afrikaanse motto: “Alles sal regkom” (alles komt goed), liet ik het 

jaar z’n beloop en vond het allemaal even prachtig. 

 

Gedurende dat ‘jaar’ heb ik een soort website bijgehouden waarop ik 

min of meer regelmatig een verhaal over mijn ervaringen plaatste. 

Deze bleken in dusdanig goede aarde te vallen bij enkele lezers, dat 

gesuggereerd werd ze te publiceren in boekvorm. Bij deze het 

resultaat van het herschrijven en bij elkaar voegen/mengen van die 

verhalen, delen van mijn dagboek en enkele (hopelijk) interessante 

wetenswaardigheden. Althans, ik heb op z’n minst m’n best gedaan 

ze leuk te brengen. Het is aan jullie om te beoordelen of dat gelukt is.  

 

Sommige personages hebben een gefingeerde naam gekregen, van 

anderen heb ik de werkelijke naam gewoon gebruikt. In feite heb ik 



 11

het zo proberen te doen, dat het enige personage dat voor lul komt te 

staan en z’n echte naam heeft gehouden, ik dat zelf ben.  

 

Het leukste van een boek schrijven is misschien wel het feit dat je het 

aan iemand kan opdragen. Dat ga ik dan ook bij deze doen. Om te 

beginnen draag ik het op aan mijn ouders, die mij altijd steunen, wat 

ik ook doe. Dit Afrika avontuur had ik zonder hun (financiële) steun 

nooit kunnen beleven. Ten tweede (tsja, als ik dan toch bezig ben) 

draag ik het op aan Fam, my best friend ever, voor het met me mee 

gaan naar Zuid-Afrika en voor het mee beleven van geweldige 

momenten aldaar. Tot slot draag ik het op aan Paul Louw, just for 
being the wonderful oak he is. 

 

 

 Geert van de Wiel 
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1. De olifant en ik 
 
Het is weer één van die dagen: We vertrekken vroeg en het is 

stralend weer. Het ziet er naar uit een prachtige, maar hete dag te 

worden. Mijn gasten, een pasgetrouwd stel, hadden me aangegeven 

dat ze dolgraag olifanten wilden zien, want die hadden ze nog niet 

gezien deze reis. Oké, dan proberen we die te vinden, maar 

garanderen lukt natuurlijk niet. Urenlang rijden we rond door de 

prachtige omgeving: Heuvelachtige savanne, doorkruist door de 

traag stromende Hluhluwe-rivier en de Umfolozi-rivier. Afrika op 

z’n mooist… In onze cabrio Landcruiser rijden we langzaam heuvel 

op, heuvel af, langs rivierbeddingen en door dichtbegroeide thickets. 

We zien van alles, maar geen olifanten. Dat zul je altijd zien. Na de 

brunch besluiten we langzaam aan weer naar de uitgang te rijden. 

Het ziet er niet naar uit dat we nog veel gaan zien vandaag, want het 

is inmiddels 12 uur geweest, de zon brandt ongenadig en de meeste 

dieren beginnen aan hun middagdutje of staan in de schaduw te 

herkauwen. Ook dat stel achter in de auto begint een beetje in te 

kakken. Ik kijk er niet eens meer van op, het gebeurt zo vaak dat 

zelfs de meest enthousiaste gasten tegen het einde van de game drive 

beginnen te knikkebollen. Ze zijn immers om vijf uur ’s ochtends 

door mij gewekt en we rijden nu in een open auto rond…  

   En dus rijd ik rustig richting uitgang, over een weg omgeven door 

vrij dichte begroeiing. Plotseling zie ik links, door een opening in de 

begroeiing, een joekel van een olifant lopen. En deze loopt recht op 

de weg af. De begroeiing is echter weer zo dicht dat ik verder niks 

kan zien. Ik rem af, bereken waar hij ongeveer de weg op zal komen 

en parkeer mijn Landcruiser enkele meters voor mijn berekende 

rendez-vous punt. Het stel achterop de bankjes heeft nog niks in de 

gaten en vraagt me wat er gebeurt, waarom stoppen we hier ineens 

aan de kant van de weg, heb ik soms iets gezien? Ik zeg: “Luitjes, let 

op, je gaat wat meemaken. Wees niet bang, maar beweeg niet en ik 
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wil geen geluid horen. Er worden geen foto’s gemaakt. Gedraag je 

als een rotsblok, under no circumstances move! Dit wordt cool, ik heb 

een verrassing voor jullie…” In mijn nopjes draai ik me weer om 

naar het stuur en wacht af. Yes, kan ik ze toch nog een olifant laten 

zien! We wachten vol spanning af. Plotseling horen we een luid 

gekraak, de bosjes zijn zo dicht begroeid, je kunt er nog geen meter 

ver in kijken en INEENS IS IE DAAR! Een grote olifantenstier komt 

ineens, op slechts anderhalve meter voor de Landcruiser, uit de 

bosjes gelopen! Precies waar ik hem verwacht had! Wat een machtig 

gezicht; zo zie je een kale weg voor je en nu kijk je ineens steil 

omhoog naar een 3,20 meter hoge olifant op enkele meters afstand. 

Zo dichtbij ben zelfs ik nog nooit geweest! De olifant zelf lijkt een 

beetje van mijn aanwezigheid te schrikken, stopt even met lopen en 

kijkt verbaasd terug. Hij loopt voor de motorkap langs, raakt deze 

zelfs zachtjes aan en komt naast mijn bestuurdersstoel staan. 

DZJUUU TOCH, dit is echt cool, maar toch ook wel heel spannend. 

Hij stopt, ik verroer geen vin, durf niet eens met mijn ogen te 

knipperen en kijk nog steeds recht vooruit naar de inmiddels weer 

lege weg. Plots komt het besef dat, als die olifant nu zin heeft in 

kattekwaad, hij zo mijn hoofd eraf kan trekken. Hopelijk heb ik hem 

goed ingeschat. Op de een of andere manier heb ik er een goed 

gevoel over en vertrouw ik hem. Hij staat nog steeds stil, nog geen 

meter naast me. Vanuit mijn ooghoek zie ik plots zijn slurf op me af 

komen, welke hij door het raam steekt. OH FOK! Maar wacht, laat ik 

bij het begin beginnen… 
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2. In den beginne… Het Bush Academy plan. 

Najaar 2005 
 
   Inderdaad, laat ik bij het begin beginnen. De spannende avonturen 

zullen spoedig volgen. Eerst moet ik echter een aantal zaken op z’n 

plaats zetten voor jullie, om al die komende hoofdstukken in de 

juiste context te kunnen plaatsen. Heb geduld, ploeg door deze 

eerste twee hoofdstukken heen. Zodra ik in Afrika zit begint het… 

Maar nu eerst: Hoe kom ik nou op het bizarre idee om in het kader 

van mijn MSc studie Biologie, een losse opleiding tot field guide, game 
ranger en lodge manager te gaan doen? Echt voor de hand liggend is 

het namelijk niet, of toch wel? Een korte uitleg is hier op zijn plaats. 

Daarvoor gaan we een klein stukje geschiedenis opschrijven. Voor 

mijn afstudeervak aan Wageningen Universiteit vertrok ik begin 

2005 naar Zuid-Afrika, om onderzoek te doen naar de 

nutriëntendynamiek van een savanne en welke rol termieten daarin 

spelen. Dit onderzoek deed ik in Lajuma, een onderzoeksstation 

gelegen in de Soutpansbergregio in het noorden van Zuid-Afrika. Ik 

heb daar een geweldige vier maanden gehad, waarna ik met enkele 

vrienden nog een maand ben gaan rondreizen. In die vijf maanden 

ben ik verliefd geworden op zuidelijk Afrika. Tijdens mijn 

afstudeervak ontdekte ik echter ook dat fundamenteel onderzoek 

doen ‘for the sake of science’ niet echt mijn ding is. Ik ben veel meer 

een doener en wil dus liever dingen doen, dingen opzetten. Voor mij 

is onderzoek een gereedschap waarvan ik graag gebruik wil maken 

om dingen voor elkaar te krijgen, maar niet meer dan dat. Hoewel ik 

mijn afstudeeronderzoek heel leuk vond, krijg ik van onderzoek 

alleen niet genoeg voldoening. Gelukkig kon ik naast mijn veldwerk 

ook kennis maken met en meehelpen bij het werk van Ian Gaigher, 

mijn afstudeervakbegeleider aldaar, die veel meer met 

natuurbescherming bezig is dan met onderzoek alleen. Na een 
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excursie te hebben gehad naar een nabijgelegen gebied, het 

Makgabeng Plateau, zei ik Ian dat het gebied volgens mij veel meer 

op zou kunnen brengen indien het omgezet en gerund zou worden 

als natuurgebied, dan wanneer het alleen gebruikt werd om wat 

koeien op te laten grazen. Daarmee was een idee geboren en Ian en 

ik besloten het te proberen. Ian had namelijk al eens met het 

stamhoofd van dat gebied gesproken over deze optie en deze had er 

wel oren naar. Ian alleen kon het echter niet doen vanwege 

tijdgebrek, maar als ik het voortouw zou willen nemen, dan zag hij 

het helemaal zitten.  

   Daar komt bij dat ik al jaren een droom heb: Ik wil, simpel gezegd, 

gewoon iets goeds doen voor mensen EN voor de natuur 

tegelijkertijd. Maar hoe, dat is altijd de grote vraag geweest. Want 

doorgaans gaan arme mensen en natuurbehoud niet zo goed samen. 

Nog simpeler gezegd; arme mensen hebben vaak honger en die 

malen dan niet om natuurbehoud, die zijn bezig met zelfbehoud. 

Geef ze eens ongelijk zou ik zeggen. Toch is er een succesvolle 

combinatie mogelijk in mijn ogen; en wel door middel van 

ecotoerisme. Natuurlijk, ook daar problemen te over en het kan 

inderdaad alleen werken als aan een boel voorwaarden voldaan is. 

Eén daarvan is het laten terugvloeien van ecotoerisme-inkomsten 

naar de lokale bevolking en net daar gaat het vaak fout. Desondanks 

heeft het heel veel potentie volgens mij en ik geloof dat als ik met de 

juiste intentie hiermee bezig ga, ik er erg veel goeds mee kan doen. 

Voor zowel de natuur als voor de lokale bevolking.  

 

   Hoe dan ook, na die brainstormsessie met Ian had ik natuurlijk wel 

een probleem: Ik was opgeleid tot bioloog en onderzoeker en wist 

helemaal niets van ecotoerisme, over hoe je een natuurreservaat 

moet managen en ga zo maar door. Daar moest ik dus wat aan doen. 

Aangezien ik bijna klaar was met mijn studie, had ik maar beperkte 

mogelijkheden om mijn studie nog om te gooien naar een 

ecotoerisme- of natuurbeschermingskant. Mijn enige optie was om 
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mijn stage hierop te richten. Zodoende ging ik op zoek naar een 

mogelijkheid om bij het Kruger National Park een meeloopstage te 

doen. Zodat ik een kijkje kon nemen hoe het er daar aan toe gaat en 

hoe de hele natuurreservaat- en ecotoerisme-industrie in elkaar 

steekt. Heel internet afgespeurd, allerhande mogelijkheden 

gevonden, maar duur, niet meer normaal! En toen kwam ik de site 

van de Bush Academy tegen. En deze bood een opleiding aan 

getiteld: “The one year professional field guiding and lodge management 
course.” Deze duurde dus een jaar, maar kostte net zoveel als 

ongeveer drie maanden stagelopen in Kruger. En dan had ik na dat 

jaar ook nog eens een diploma als lodge manager en field guide. Nou 

hoor ik jullie denken, “Een opleiding aan een instituut met de naam 

‘Bush Academy’, dat kan nooit veel zijn.” Begrijpelijk, want het 

klinkt inderdaad te fancy, 

vooral als je de slogan onder 

‘Bush Academy’ ziet staan: 

‘Live the Adventure…’ Jaja, lach 

maar. Toch, de Bush Academy 

is onderdeel van de 

International Hotel School en 

het studiemateriaal is gebaseerd op materiaal van het “Educational 
Institute of the American Hotel and Lodging Association” en is als 

zodanig dus hetzelfde als dat van 1000 hotelscholen, hogescholen en 

universiteiten in 120 landen over de hele wereld. De International 

Hotel School is op zijn beurt weer onderdeel van de zogeheten Three 

Cities Group, een van de grootste hotel en lodge ketens in de wereld.  

   Uiteraard, op de Bush Academy wordt het studieprogramma 

aangepast, want niet iedere student aan elk van die hotelscholen 

over de wereld zal moeten leren hoe het gedrag van een olifant aan 

gasten uit te leggen, maar het lodge management gedeelte is 

compleet hetzelfde en omvat onder andere wijnkennis, serveren, 

koken, reserveringen inboeken etc. Daarnaast, voor het field guide 

gedeelte leren we de daar relevante dingen voor, die verder losstaan 
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van de International Hotel School. Maar ook de kwaliteit daarvan zit 

wel goed, want de Bush Academy is een gecertificeerde aanbieder 

van veldgids training volgens de Field guiding Association of Southern 
Africa (FGASA). Daarover in een van de volgende hoofdstukken 

meer.  

   Voordat ik verder ga moet ik misschien eerst even kort uitleggen 

wat een lodge precies is en wat de verschillen zijn tussen een game 
ranger en een field guide. Een lodge is heel simpel gezegd een soort 

hotel, maar de kamers/suites zijn doorgaans losstaande gebouwen, 

terwijl deze zich in een hotel meestal in één en hetzelfde gebouw 

bevinden. Stel je dus een soort veredeld Center Parcs voor. Je boekt 

een kamer of suite en krijgt een losstaand gebouwtje. Deze suites 

liggen dan om de feitelijke lodge heen, een gebouw met de receptie, 

lounge, eetzaal, bar, terrassen, bibliotheek, wijnkelder, verzin zelf 

maar wat leuks en vergeet vooral de luxe er niet bij te denken. Over 

het algemeen liggen de lodges in Zuid-Afrika vrij landelijk en gaan 

op in hun omgeving. De losstaande suites staan dus ook midden in 

het bos of de savanne. Zoals je ziet, net Center Parcs, maar dan met 

olifanten eromheen lopend. 

   Wat is nu het verschil tussen een game ranger en een field guide? Een 

game ranger en een field guide hebben in feite dezelfde kennis en 

vaardigheden, maar ze gebruiken ze anders. Een game ranger houdt 

zich bezig met het beheer van een natuurreservaat en houdt zich 

verre van toeristen. Een field guide daarentegen richt zich daar juist 

op en probeert een schakel te zijn tussen de natuur en de toeristen of 

gasten. Hij neemt dus een educatieve houding aan en probeert 

mensen een beter begrip van de complexiteit van de natuur om hen 

heen bij te brengen. In feite interpreteert een field guide de natuur 

voor mensen. Dat dat soms nodig is blijkt uit vragen van gasten, die 

soms vragen stellen als: “Waar jaagt een giraffe op?” Of waarom niet 

alle dieren gewoon gras kunnen eten. Dan zou het tenminste niet zo 

zielig zijn voor al die herbivoren die nu door roofdieren gedood 

worden. Een andere, regelmatig terugkerende vraag over Afrikaanse 
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wilde honden is waarom we die niet gewoon meteen afschieten. 

“Het zijn toch immers afzichtelijke en wrede dieren die hun prooi 

levend verscheuren?” Een field guide heeft juist bij dit soort situaties 

een belangrijke taak om een vertekend beeld van de werkelijkheid bij 

mensen recht te zetten. 

   Genoeg achtergrond informatie voor nu. Laten we maar eens gaan 

kijken wat dit hele Bushranger-gebeuren me het komende jaar gaat 

brengen. 
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3. De voorbereidingen 

Najaar 2005 
 

   Het idee om naar de Bush Academy te gaan is natuurlijk erg leuk, 

maar hoe ging ik dat allemaal voor elkaar krijgen? Ik zal je vertellen, 

het heeft heel wat voeten in aarde gehad. Maar dat mocht de pret 

niet drukken, want zelfs de voorbereidingen waren tof! Je kijkt er 

immers enorm naar uit toch? Je weet waarvoor je het doet.  

Om te beginnen was daar de aanmelding. Ik ben altijd vrij last minute 

met dingen, dus ik ging eerst uitgebreid informeren naar een boel 

zaken en had het proces van mijn aanmelding op een vrij laag pitje 

staan. Het was immers pas eind september en de opleiding begon in 

januari, dus tijd genoeg. Niet dus, want plots krijg ik een reactie op 

m’n ‘verzoek om informatie’-mail waarin staat: Leuk dat je wilt 

komen maar we hebben nog maar één plek over voor januari. Maar 

je kunt wel in juni komen, dan start het volgende jaar. Dzju toch, ’t 

zal toch niet waar zijn? Dan zou heel mijn MSc studie in de war 

lopen, dat kon ik niet hebben. Ik moest en zou die ene plaats 

veroveren! Dus meteen bellen, emailen en faxen dat ze die plek ‘even 

reserveren’ en dat ik als een speer mijn aanmelding in elkaar zou 

draaien. Er was immers een selectieprocedure. Mijn CV moest 

erheen, met een sollicitatiebrief en een ‘written interview’. Ik kreeg 

daarvoor een lijst met vragen thuis die ik moest invullen.  Wie is je 

grootste voorbeeld? Wat is je grootste ‘achievement in life’? Wat is je 

naarste moment in je leven geweest? Hoe ga je om met stress? Leuke 

vragen allemaal. 

   Nou heb ik ondertussen best een leuke en indrukwekkende CV 

opgebouwd en ook al aardig wat ervaring opgedaan met 

sollicitatiebrieven, dus dat zat wel goed. Toch ben ik een Pietje 

Precies (zeg maar extreme perfectionist) en omdat er nog maar één 

plaats beschikbaar was, lag er nogal druk op me om een perfecte 
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aanmelding de deur uit te doen. ‘Perfect’ betekent bij mij meestal: Er 

twee weken over doen, het dan elke dag vijf keer overlezen en twee 

letters veranderen omdat ik denk dat de aanmelding dan 

substantieel beter wordt. Nu echter had ik maar één weekend om 

alles te schrijven en het moest perfect zijn. Ik geloof dat ik dat hele 

weekend niet achter mijn computer vandaan ben gekomen. En maar 

denken en redeneren: “Als ik het nou zus en zo schrijf, hoe zou dat 

dan overkomen? Of kan ik beter die zin omdraaien of dat woord 

vervangen door een interessanter klinkend synoniem?” Dan hebben 

we het nog niet eens over de lay-out gehad. Daar kan ik ook uren 

aan zitten. Het moet anders zijn dan ‘gewoontjes’, maar wel leesbaar. 

Uiteindelijk heb ik maandagochtend om 8:30 met mijn brakke hoofd 

dat ding per ommegaande gefaxt naar de Bush Academy. Op hoop 

van zegen… En het lukte! Op 14 oktober kreeg ik het bericht dat ik 

uitgekozen was en toegelaten! 

 

Maar toen begon de ellende pas. Ik moest mijn jaar Bush Academy 

gaan verkopen als stage voor mijn studie biologie. Gelukkig was 

mijn stagebegeleider heel schappelijk en zag het wel zitten. Maar of 

de examencommissie het goed zou keuren was maar de vraag. Het 

was immers geen academische/universitaire opleiding van de Bush 

Academy, dus of ik er wel studiepunten van Wageningen 

Universiteit voor mocht krijgen was nog even afwachten. Ik moest 

mijn studiecoördinator om groen licht vragen. Zodoende ging ik 

naar die man, om te vragen of de Bush Academy wel academisch 

genoeg was voor de examencommissie. Zegt hij doodgemoedereerd: 

“Luister, een stage is een ‘verkenning van je werkgebied’. Als jij in 

die safari business wil werken, dan zou dit een prima verkenning 

van die business zijn. Of het academisch is, is niet heel relevant. 

Sommige celbiologie studenten gaan namelijk stagelopen bij een 

biotechnologisch bedrijf. En daar staan ze dan heel de dag buisjes 

met vloeistof te vullen. Is dat academisch? Heb je daar überhaupt 

een graad of diploma voor nodig? Nee, dat kan een kind van 6 zelfs. 
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Maar het geeft ze wel de nodige ervaring in het werkgebied waar ze 

later willen gaan werken. En daar gaat het om. Dus ga jij lekker die 

Bush Academy doen, dat lijkt me een prima plan!” Dat was dus 

geregeld.  

 

Geld dan maar. De hele opleiding kost ongeveer 8000 euro. Da’s 

natuurlijk niet niks. Maar als je bekijkt dat dat geld ook een jaarlang 

huisvesting en eten inhoudt, dan valt het eigenlijk wel weer mee. 

Hoe dan ook, het bleef een smak geld die ik ineens moest betalen. 

Gelukkig bestaat er het fenomeen: ‘Fondsen’. En nou ben ik toevallig 

een kei in het aanschrijven en binnenhalen van fondsen. Tenminste, 

als we naar mijn historie kijken, waarbij ik nog nooit afgewezen ben 

voor een fonds. Jammer alleen dat ik ze ondertussen allemaal al eens 

gebruikt heb en ze nu dus in feite opgebruikt heb. Tenzij…tenzij ik 

naar de decaan ga en via hem toegang krijg tot fondsen waar ik 

normaal als individu niet bij kan. Dus een gesprekje geboekt en wij 

(de decaan en ik) overleggen. Die vond het wel een mooi plan en 

was bereid me te helpen en een aanbevelingsbrief voor me te 

schrijven. Hij had drie fondsen voor zogeheten ‘excellente’ 

studenten. Maar dan moest je wel kunnen aantonen dat de student 

‘boven gemiddeld’ was. “Ben jij dat?” vraagt hij. “Euhh, nou ja, dat 

ligt eraan hoe je het bekijkt. Ik loop, als 5e jaars zijnde, natuurlijk wel 

een beetje achter met m’n studie. Maar ik heb dan ook een boel 

dingen buiten mijn studie om gedaan. En wat betreft cijfers, in de 

eerste paar jaar was ik  nogal een feestbeest en heb ik alle examens 

met zessen en hooguit een zeven gehaald, maar de laatste twee jaar 

heb ik het roer omgegooid en haal ik vrij hoge cijfers. Eén en ander is 

overigens wel afhankelijk van hoe interessant ik een vak vind.” 

  In elk geval kon ik dus drie van die fondsen aanschrijven met 

behulp van de decaan. En toen kreeg ik een hele tijd later een aantal 

brieven op de mat, met daarin een afwijzing van mijn 

fondsenaanvraag! Daar ging mijn reputatie als onfeilbare 

fondsenaanvrager… De reden van weigering: Ik had niet voldaan 
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aan één van de voorwaarden om een beurs te mogen aanvragen bij 

die fondsen. Deze voorwaarde was dat ik minstens drie maanden 

voor aanvang van de stage de aanvraag ingediend zou hebben… Ja 

lach maar, jullie hebben ‘last-minute-Geert’ in jullie achterhoofd. Nee 

niks ervan hoor, deze keer kon ik er niks aan doen. Ik kreeg immers 

pas half oktober groen licht van de Bush Academy dat ik überhaupt 

mocht komen (om in januari te beginnen), daarna duurde het nog 

een aantal weken voordat ik met mijn stagebegeleider en 

studiecoördinator alles rond had, daarna kon ik pas naar de decaan. 

En dan die twee weken om een ‘perfecte brief’ naar die fondsen te 

schrijven natuurlijk. In de tussentijd was ik ook nog een vak aan het 

volgen en mijn afstudeervak aan het afmaken. Volgens mij kon ik 

dus onmogelijk aan die ‘drie maanden’ voorwaarde voldoen, voor 

het grootste deel buiten mijn macht om. En toen besloot ik dus iets 

heel ongebruikelijks te doen. Namelijk een bezwaarbrief tegen mijn 

afwijzing schrijven. Ik zie jullie denken: “Hoe haal je het in je hoofd!” 

Maar ik dacht: wie niet waagt die niet wint! En nou mag je echt 

ophouden met lachen, want één van die fondsen was het dus 

eigenlijk wel met me eens en gaf me 2000 euro! Stichting Fundatie 

van de Vrijvrouwe van Renswoude te ’s Gravenhage; bedankt! Toen 

mijn ouders ook nog besloten bij te dragen was het rond. Samen met 

dat fonds, de bijdrage van mijn ouders en mijn lening van de IB-

groep kon de Bush Academy betaald worden. 

   En dan hadden we ook nog Fam, mijn beste vriendin. Die vond het 

maar niks dat ik een jaar weg zou gaan. Zij was acht maanden naar 

Australië gegaan voor een stage en ik had het klaargespeeld om net 

voordat zij terug naar Nederland kwam, vijf maanden voor mijn 

afstudeervak naar Zuid-Afrika te gaan in 2005. Ze zag het niet zo 

zitten om me weer zo lang niet te zien. “Nou, dan ga je toch mee!” 

zei ik. Ik had namelijk net een e-mail weggegooid waarin me de 

mogelijkheid werd aangeboden nog een afstudeervak in Zuid-Afrika 

te gaan doen. Dan ging zij die toch doen? En als we dan toch ieder in 

Zuid-Afrika zaten dan zouden we elkaar gewoon regelmatig op 
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kunnen gaan zoeken. Dus ik haalde die mail terug uit mijn deleted 
items en liet haar die lezen. Gelukkig en toevallig (of niet?) vond ze 

het ook nog een heel leuk en interessant afstudeervak. En zodoende 

boekten we enkele weken later samen een ticket. 

 

   Tot slot nog enkele kleinere wapenfeiten: Wat doe je als je een jaar 

weggaat en je hebt een terrarium van bijna 100 kilo dat amper door 

de deur past, met daarin een stapel gifkikkers en gekko’s? Je gaat 

naar een universitair docent die je scriptie over gifkikkers heeft 

begeleid en vraagt hem of hij niet met eigen ogen wil zien hoe het 

nou zit met die ouderzorg van gifkikkers en of hij niet voor een 

jaartje zijn halve woonkamer in beslag genomen wil hebben door een 

terrarium. Je vergeet hem te vertellen dat het ding lekt en dat hij dan 

ook een jaar lang een miljard ontsnapte fruitvliegjes door zijn hele 

huis heeft lopen en hij zegt: “Ja, lijkt me leuk.” Frank, bedankt, je 

bent een kerel! 

   Omdat ik anti-kraak woon moest ik natuurlijk ook mijn hele 

hebben en houden inpakken en verhuisklaar maken. Want ook al 

wonen we al bijna vijf jaar in het John Snow huis, het ziet er naar uit 

dat we nu toch op korte termijn moeten verhuizen. Nou heb ik 

echter vier kamers, volgestouwd met spullen. Een slaap- en 

studeerkamer, een woonkamer, een trainingskamer/dojo en een 

insectenkweekkamer. Je kunt je voorstellen dat het inpakken 

daarvan nog een gigantisch karwei was.  

   En dan dat afstudeervak over termieten hè. Wat kan een leuk en 

interessant afstudeervak plots een hoereding worden als het ‘ineens’ 

voor januari af moet zijn. Wat heb ik daar op zitten zwoegen. Want 

het op tijd af krijgen was natuurlijk niet eens zo’n probleem, maar 

wel het ‘perfect’ afkrijgen in de tijd die ik nog had… Wat een 

ellende… Gelukkig had ik een lotgenoot. Freya, een erg goede 

vriendin van me, zat in hetzelfde schuitje, want zij ging eind 

december op stage naar de Filippijnen en moest ook voor die tijd 

haar afstudeervak af hebben. Samen hebben we hele dagen en ook 
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avonden/nachten zitten werken aan onze verslagen. Dat maakte het 

toch een stuk draaglijker. Liever samen door een hel gaan dan alleen, 

toch? 

   Uiteindelijk is het toch allemaal nog gelukt, zij het ternauwernood. 

En zo kon ik 13 januari naar Zuid-Afrika vliegen. 



 25

4. Tis hier fantastisch! 

18 januari 2006 
 
Zoals de vakantieman zou zeggen: “Tis hier fantastisch…” We 

schrijven donderdag 12 januari en ik ben als een dolle aap heel de 

nacht nog mijn kamer en tas in aan het pakken. Ik ben weer eens te 

laat begonnen… Dus…, mijn laatste nacht in ons studentenhuis John 

Snow heb ik niet eens afscheid kunnen nemen van mijn heerlijke 

bedje, omdat ik daar dus niet in ben geweest. Vrijdag de dertiende, 

de naam zegt het al, begon goed met een brief van de huisbaas op de 

mat voor al ons vijven van John Snow, met de opzegging erin. Het 

gaat nu dus toch eindelijk gebeuren, we moeten verhuizen. Maar 

goed, dat komt ook allemaal vast goed. Interim Vastgoedbeheer 

heeft altijd goed voor ons gezorgd en ik heb een stel fijne vrienden 

en huisgenoten die mijn spullen willen doorverhuizen, dus ik maak 

me in elk geval geen zorgen (toegegeven, het is natuurlijk makkelijk 

praten voor mij hier in mijn suite op de Bush Academy…). 

   Goed, op Schiphol ging alles prima, de reis verliep voorspoedig, 

veel geslapen enzo. Toen kwamen we aan in Johannesburg Airport, 

waar ik opgehaald zou worden door de Bush Academy. In 

afwachting daarvan gingen we (Ikzelf, Fam en Eward (Ed, Fam’s 

project partner) boven op een balkonnetje zitten, een heerlijk veggie 
sub van de Debonnair’s pizza naar binnen pleuren en wachten totdat 

er een gast met ‘Bush Academy’ op een bordje zou verschijnen. Uren 

wachten en ik een paar keer naar beneden lopen om te kijken of hij 

ook niet ergens tussen de mensen verstopt stond. Totdat ik op 

gegeven moment maar eens even buiten ging kijken. Ja hoor, daar 

stond inderdaad iemand met een bord ‘Bush Academy’, met een hele 

meute mensen om hem heen. Stonden ze daar al uren te wachten… 

En ik was uiteraard de laatste… Goeie start zou ik zo zeggen.  
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   Dus roerend afscheid van Fammetje genomen en wij met z’n allen 

het busje in; op weg. Na anderhalf uur rijden, kennis maken met 

andere studenten en genieten van het landschap en het heerlijke 

weer, kwamen we op de Bush Academy aan. De Bush Academy ligt 

in het Leadwood game reserve van 12.000 hectares, met neushoorns, 

antilopes, apen, nijlpaarden, hyena’s en nog veel meer. Geen 

leeuwen en olifanten echter. De campus was vroeger een toeristen 

lodge, dus, ga maar vast huilen; we hebben een zwembad, beach-

volleybalveld, bar, pooltafel, etc. De kamers worden gedeeld, zijn 

vrij ruim en hebben per kamer een badkamer met een douchecabine, 

een ligbad, wc en wastafel. Erg luxe allemaal. Ik deel de kamer met 

Merijn, een Nederlander die vier jaar in Zambia heeft gewoond. 

Merijn is een Rastafari, een echte, inclusief lange haren. Dus ik dacht: 

“Ik kan m’n lol op met hem op een kamer…” want ik zag mezelf al 

elke dag ons doucheputje ontharen terwijl ik naar Bob Marley 

luisterde, maar het bleek allemaal reuze mee te vallen en het is echt 

een superrelaxte kerel. We kunnen het wel goed samen vinden. Wat 

betreft de andere mensen; het is nog moeilijk om er wat over te 

zeggen. Op gegeven moment, tijdens lunch, schoof ik aan bij een 

groepje Afrikaners, allemaal tussen de 18 en 21, maar die hebben het 

de hele lunch over auto’s en zuipen gehad, dus voor het avondeten 

ben ik maar ergens anders gaan zitten. Maar er zijn ook een boel 

‘volwassener’ mensen, hoewel ik nog geen ‘fanatiekelingen’ heb 

gezien. Vandaag tijdens de eerste wandeling (om 5:30…) kom ik 

daar dus aanzetten met een verrekijker om m’n nek, m’n loepje in 

m’n zak, fototoestel aan m’n riem en een vogelgids in m’n hand en 

iedereen keek me aan van: “Ga je op safari ofzo???” Maar ja, boeien, 

ik heb wel al acht nieuwe vogels aan m’n checklist kunnen 

toevoegen.  

   Gisterenavond was het eerste college, over de regels op de bush 

academy. We hebben een senior instructor; en die was heel duidelijk. 

Er werd hier niet gedold met de regels en was je stout, dan was je 

van hem. He would make us dig trenches (hij zou ons sloten en 
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dergelijk laten graven)… en ik kon het natuurlijk niet laten om op te 

merken dat ik bij mijn afstudeervak in Lajuma “extensive experience 
with digging trenches” had gekregen. So I was kindly invited to do 
something stupid, and by the way, should I wear those sandals tomorrow 
again, he would personally give me a spade (schep)… En toen ging ie een 

hele lijst af. “You do this and this, you will dig. Should you do this and 
this, you’ll get a spade. Do that, I will find out, I will start jumping, I will 
find you, and you will dig trenches. If I catch you doing this or this, you 
will leave the Bush Academy in a bodybag… And then I have been in a 
friendly mood…” Aldus die instructor. Klinkt eng, maar hij is heel 

relaxed eigenlijk en erg grappig in het uitleggen van de regeltjes. 

Maar we hebben allemaal 

wel door dat we geen 

grappen moeten uithalen 

met hem… Oh ja, we 

mochten ook geen dieren 

vangen en niet gaan 

wandelen zonder 

berichtgeving. Vraag ik, 

“Ook geen reptielen en 

kikkers voor identificatie?” 

Nee, die dus ook niet. “En 

als ik een mooie rups 

tegenkom en die wil ik 

meenemen om aan jullie te 

laten zien?” Een 

vriendelijke glimlach 

volgde: “No sorry Nick, I 
appreciate your enthusiasm, 
but just remember the spade, 
and you’ll be fine...” Dus ik 

heb maar niet gezegd dat ik 

die middag in m’n eentje 

‘Nick’: Dat ben ik… Aangezien 
niemand in het buitenland mijn naam 
uit kan spreken, heet ik over de grens 
dus steevast Nick. Hoe dat komt? Dat 
zit zo: Na mijn atheneum ging ik een 
jaar reizen door Australië en daar kwam 
ik op gegeven moment als ober te 
werken in een Vietnamees restaurant, 
waarvan de eigenaars al moeite hadden 
met gewoon Engels spreken. Dus als ze 
me riepen vanuit de keuken, dan keken 
alle gasten op wat voor afgrijselijk 
geluid er uit de keuken kwam, wat dus 
hun uitspraak van Geert was. Als 
gevolg vroegen zij dus of ze me een 
andere naam mochten geven. Dat mocht 
en de volgende dag vertelden ze me dat 
ze me graag Nick wilden noemen, als 
afgeleide van ‘nickname’ (bijnaam). 
Sinds die dag stel ik me aan elke niet-
Nederlander voor als Nick en luister dus 
even goed naar die naam als naar Geert. 
Hier op de Bush Academy weten ze niet 
eens beter… 
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door de savanne ben gaan wandelen en verschillende insecten en 

gekko’s gevangen heb... Het is hier in elk geval heerlijk en ik geniet 

met volle teugen.  
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Een impressie van mijn thuis het komende half jaar: Het Leadwood Game Reserve 
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Mijn kamer en mijn kamergenoot: ‘voor’ en ‘na’. 
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De Bush Academy campus 
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5. Hoe het hier werkt 

23 januari 2006 
 

Tsjongejonge, ga er maar voor zitten, want ik heb zoveel 

meegemaakt de afgelopen dagen dat ik niet eens weet hoe ik moet 

beginnen. Eens kijken, we zijn intussen vijf dagen verder. De dag 

nadat ik m’n vorige verhaal geschreven had begon het echte leven 

hier en dat betekent elke dag om 4:45 opstaan voor de ochtend 

wandeling van drie uur. Uiteraard was ik te laat, al was het maar 15 

seconden. Dus de instructor zegt: “Nick, you are late, explain 
yourself…” Dus ik een slap kletsverhaal ophangen dat het op mijn 

horloge nog op tijd is enzo en hij vraagt: “Show me your watch.” Daar 

was het uiteraard ook te laat… Hmmm, dus: “Nick, seriously, you 
should decide now if sleeping in for one minute outweighs digging a trench 
for three hours at 30 degrees Celsius…” Dus sindsdien ben ik maar op 

tijd gekomen.  

   Verder ben ik unaniem verkozen tot groepsvertegenwoordiger. We 

(alle 50 studenten) zijn in vier groepen opgedeeld en men moest dus 

een vertegenwoordiger kiezen. Niemand wou natuurlijk en begint 

naar de grond te kijken en ineens zegt er zo’n meisje uit mijn groep: 

“I think we should take Nick,” en iedereen begon enthousiast te 

knikken zodat ze dan zelf niet hoefden. Dzju, probeer er dan nog 

maar eens onderuit te komen… Dat is me dus niet gelukt. 

   Hoe is het hier nou? Wageningse studiegenoten, stel je het 

volgende voor: ik heb het komende half jaar een Pyreneeën-excursie, 

maar dan met het eten van Wimereux… Dus elke dag het veld in en 

bomen, gras, dieren, gedrag, geluiden, sporen, etc. leren en 

tussendoor werkelijk fantastisch eten. Voor het ontbijt kunnen we 

kiezen uit muesli of iets dergelijks en gebakken eieren, witte bonen 

in tomaten saus, bacon en worstjes. Andere dagen krijgen we 

pannenkoeken of muffins voor het ontbijt. De lunch is ook zo goed 

als altijd warm, bestaat de ene dag uit pizza of pasta salades en 
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andere dagen uit broodjes goulash of een quiche. Voor het 

avondeten krijgen we dingen als lasagne, of aardappelpuree met 

erwtjes en lamskoteletten. Dus dat zit hier wel goed.  

   Een typische dag op de Bush Academy ziet er als volgt uit. 

Opstaan om 4:45, uniform aan, scheren (ongeschoren betekent sloten 

graven) en om 5:30 vertrekken voor een wandeling met je groepje en 

een instructor. Die instructor zegt dan: Jij bent gids vandaag en jij bent 

tracker (spoorzoeker) vandaag. Dan moet je (als je gids bent) net doen 

alsof jij alles weet en de rest niet en ze rondleiden. Je begint met een 

briefing waarin je je gasten uitlegt wat de bedoeling is en wat de 

regeltjes zijn op een game walk. Dan ga je op weg en laat je iedereen 

van alles zien. Je begint bij een boom en die instructor vertelt daar 

dan van alles over. De naam, hoe te herkennen en medicinale 

gebruiken ervan. De dag erop is het de bedoeling dat ‘de gids’ 

eenzelfde verhaal afsteekt bij die boom. Verder gedraagt die 

instructor zich als een irritante toerist; blijft achter, verlaat het pad, 

maakt lawaai en dus moet je heel de tijd opletten of hij er nog is en 

leren hem terecht te wijzen. Ook stelt hij vragen, die hij dan zelf 

beantwoordt voor de groep als de gids het antwoord niet weet. 

Tenslotte schetst hij ook scenario’s: “Stel dat er over 1,5 km 200 

buffels lopen en ik als toerist wil ze zien om een foto te maken.” En 

dan moet jij besluiten of dat kan, hoever je gaat, vanaf welke kant je 

ze gaat benaderen. En natuurlijk wijzigt dit scenario continu: “Oh, er 

is een klein groepje buffels afgedwaald en staat nu 100 meter rechts 

van ons ongeduldig te trappelen en te snuiven. Wat doen we nu?” 

Zo leren we besluiten te nemen en leren we deze te baseren op het 

gedrag van de dieren. Om 9:00 uur is het dan ontbijt, om 10:00 uur 

college, 13:00 uur lunch, 16:00 weer drie uur game drive/walk, 19:00 

avondeten en de rest van de dag vrij om te studeren en te relaxen. 

Overdag na de colleges of lunch is er nog tijd over om te gaan 

chillen, zwemmen, studeren of te wandelen.  

   Dit dagprogramma heb je zes dagen in de week. Elke week 

behandel je twee of drie modules, bijvoorbeeld ‘vogels’, ‘auto’s’ en 
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‘geologie’. De colleges en de game drives/walks van die week focussen 

zich daar ook op. Elke zondag heb je dan examens van die modules. 

En wel om zes uur ’s ochtends de eerste… Waarom, dat weet 

niemand; dat vinden ze leuk ofzo. Blijkbaar goed om je bioritme in 

stand te houden. Wij, de studenten, zouden het in elk geval liever 

wat later hebben, vooral ook omdat we zaterdagavond een feestje 

bouwen in de bar. Gelukkig ben je op zondag dan ook op tijd klaar 

met je examens en de rest van de dag kun je dan relaxen aan het 

zwembad en je eigen ding doen. En maandag begint het weer. Dit 

hele grapje van zeven dagen in de week werken duurt in totaal vier 

weken, waarin je dus geen enkele dag vrij hebt. Maar daarna heb je 

wel elke keer een hele week vrij en mag je de campus ook verlaten. 

Kan ik mooi in die weken Fammetje op gaan zoeken. Overigens, de 

campus is geen gevangenis hoor, je mag er best vanaf en het 

reservaat verlaten, mits je maar op tijd terugbent voor de activiteiten. 

Aangezien daar maximaal drie uur tussenzit en je toch ruim een half 

uur moet rijden voordat je in het dichtstbijzijnde stadje aankomt 

(waar overigens echt niets te beleven is), heeft dat niet echt veel zin.  

   Hoe werkt het nou met die examens? Om dat uit te leggen moet ik 

eerst even uitleggen hoe de hele Bush Academy instructie in elkaar 

zit. De hele one year professional field guiding and lodge management 
cursus bestaat uit twee delen. De eerste zes maanden zit je hier op de 

campus, die er zo uitziet als hierboven beschreven. Daar leer je in 

feite alle theorie en een heleboel vaardigheden. We moeten aan het 

einde van die zes maanden gemiddeld minstens een 7,5 staan voor 

alle modules die je hebt gehad. Er mag dus eventueel wel een keer 

een onvoldoende tussen zitten, maar gemiddeld moet je boven de 7,5 

zitten. Aan het einde van die zes maanden doe je ook het nationale 

theorie-examen FGASA Level 1. Dit is een staatsexamen wat elke 

field guide-wannabe in Zuid-Afrika, van welke opleiding of school dan 

ook, op precies die dag op dezelfde tijd maakt. Dit examen wordt 

gemaakt en nagekeken door de Field guiding Association of Southern 
Africa (FGASA). FGASA heeft drie van die examens, van Level 1 tot 
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en met Level 3 en dan nog speciale examens voor specifieke kennis 

of onderwerpen. Voor dit FGASA Level 1 examen moet je ook 

minstens een 7,5 halen. Als je dat haalt, dan komt er een externe 

examinator naar de Bush Academy en die komt je FGASA 

praktijkexamen afnemen. Dan moet je met hem in je game drive auto 

drie kwartier rondrijden in het natuurreservaat en net doen alsof hij 

een rijke toerist is. Hij gaat je dan ook allerhande vervelende vragen 

stellen, om je kennis en vaardigheden te testen. Aan het einde van 

die drie kwartier ben je geslaagd of niet. In feite is die hele FGASA 

constructie dus hetzelfde als je autorijexamen, met een theorietest 

voorafgaand aan je rijexamen.  

   Als je één van deze drie dingen (Bush Academy gemiddelde van 

7,5 en theorie en praktijk FGASA examens) niet haalt, heb je pech en 

zit het erop voor je. Dan kun je naar huis en krijg je geen diploma. Je 

mag dan namelijk ook niet de volgende zes maanden doen. Het 2e 

deel van de one year professional field guiding and lodge management 
cursus bestaat namelijk uit je ‘placement’. Dit is een half jaar 

praktijktijd, waarbij je stage gaat lopen in een 4- of 5-sterren lodge 

ergens in het land. Daar werk je dan als een echte field guide, want de 

officiële kwalificatie FGASA Field guide heb je dan al binnen. Aan het 

einde van die zes maanden moet je afgetekend worden door de 

lodge manager van de lodge waar je stage gelopen hebt. Als dat 

gebeurd is krijg je het Bush Academy diploma en mag je jezelf ook 

lodge manager noemen. Optioneel kun je dan ook nog het FGASA 

Level 2 theorie examen maken, maar dit is niet verplicht.  
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6. Ik weet het beter dus ik ben de Sjaak 

Eind januari 2006 
 
Ook al ben ik slechts een paar dagen hier, ik ben nou al de Sjaak. Of 

eigenlijk de kwal. Hoe dat komt? Omdat ik gewoon antwoord geef 

op vragen waar ik geen antwoord op hoor te weten. Laat me dat 

uitleggen: Zoals jullie ondertussen weten doen we twee 3 uur lange 

game walks per dag. Een ’s ochtends en een in de namiddag. Met een 

man of tien per instructor banjeren we door de savanne en leren de 

grassen, bomen, vogels etc. identificeren. Maar we leren ook andere 

dingen, zoals gedrag van dieren interpreteren, pootafdrukken en 

geluiden herkennen en ‘mogelijke vragen van toekomstige gasten te 

beantwoorden’. En daar gaat het dan mis hè? Let op, wij op 

wandeling, met Jared als instructor. Jared is slechts 23 en dus twee 

jaar jonger dan ik, maar wel een heel enthousiaste kerel, die toch al 

een aantal jaar ervaring in de field guiding industry heeft. Van de 

instructors is hij de jongste maar ook de vlotste en we vinden 

allemaal dat hij het leukste les geeft. Maar goed, wij op ochtend 

wandeling en ik houd ijverig in mijn notitieboekje bij welke vorm 

blad de Sweetthorn Acacia boom heeft en wat de bloeiwijze van 

Sawtooth Love Grass is. Plots komen we een miljoenpoot tegen, niet zo 

spannend, maar wel leuk natuurlijk. En Jared vraagt: “Wat is dit?” 

Een paar mompelen duizendpoot enkele anderen miljoenpoot. Tot 

zover gaat het goed. “Waarom is het een miljoenpoot?” is dan 

natuurlijk zijn volgende vraag. En toen was het stil, iedereen kijkt 

naar de grond. Dus ik zeg: “Nou, dat zit zo: Hij heeft twee paar 

poten per lichaamssegment en een duizendpoot heeft er maar één en 

verder is hij rond en duizendpoten zijn doorgaans dorso-ventraal 

afgeplat. Verder hebben duizendpoten vaak grote gifkaken, welke 

eigenlijk gifpoten zijn, waarmee ze jagen. Miljoenpoten zijn 

detrivoren en eten dus bladafval en dergelijke en hebben dus niet 
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zo’n grijpkaken. Tot slot kun je ook nog kijken naar de antennes. Die 

van duizendpoten zijn meestal veel langer dan wat we hier zien.” Ja 

duh, ik ben immers bijna afgestudeerd bioloog, maar je had Jared 

toen eens moeten zien. Die stond me daar met grote ogen 

verbouwereerd aan te staren en had echt zoiets van: “Wat ben jij 

voor aap?” Want hij had dus niks meer toe te voegen.  

   We waren nog geen tien minuten verder toen hij een vraag stelde 

over een korstmos dat aan de boom groeide, of het nou een alg of 

een schimmel was. En weer stond iedereen een beetje naar de grond 

of naar de lucht te kijken. Ik weet niet wat dat hier is met die 

mensen, maar de meesten lijken zo onzeker dat ze geen vragen enzo 

durven stellen of beantwoorden. Misschien dat het allemaal nog een 

beetje ‘de kat uit de boom kijken’ strategie is, want we kennen elkaar 

immers nog maar net en is iedereen bang een flater te begaan en 

voor gek te staan. Maar ja, dat schiet dus niet op zo. Dus omdat 

niemand iets zei, begon ik maar weer een verhaal op te hangen dat 

een korstmos een alg en een schimmel ineen is en dat, simpel 

gezegd, de alg de schimmel voorziet van voedsel en de schimmel de 

alg van water en substraat om in te groeien. Tsja, ik hoef helemaal 

niet de patser uit te hangen met mijn ‘kennis’, maar als niemand iets 

zegt dan doe ik dat maar, toch? Bovendien, ik ben immers een 

rasbioloog, inclusief afritsbroek…Nou, Jared was in elk geval 

duidelijk geïrriteerd dat ik weer het gras voor zijn voeten 

wegmaaide, ook al was dat helemaal niet mijn bedoeling. Maar goed, 

ik heb ook geen zin om meteen bekend te komen staan als een 

alwetend kwalletje en ik begrijp ook wel dat het vervelend kan zijn, 

dus ik heb sindsdien maar net gedaan alsof ik het antwoord niet wist 

bij dergelijke vragen.  

   Maar ja, als een instructor dan zelf dubieuze antwoorden geeft op 

zijn vragen, dan wil ik daar wel het fijne van weten. Daar ben ik toch 

voor opgeleid: Om niets zomaar klakkeloos aan te nemen. Het is 

juist de bedoeling dat je kritisch blijft op de universiteit. Dat ben je 

niet om vervelend te zijn, maar omdat je de waarheid wil weten of 
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achterhalen. De dag erop zagen we dus een impala. Dat is een 

antilope waarvan het mannetje prachtige hoorns heeft. De vraag van 

Jared: “Waarom heeft dat beest geribbelde hoorns in plaats van 

gladde?” Ik houd wijselijk mijn mond, want ik wist het ook niet. Zijn 

antwoord: “Als mannetjes vechten, dan rammen ze met hun kop en 

hoorns op de ander zijn kop en hoorns in. Die ribbels verdikken de 

hoorns en absorberen die klappen, waardoor ze minder gauw 

schedelbeschadigingen oplopen.”. Ja en dat snap ik dan niet hè? Dus 

ik vraag hoe dat dan kan, hoe kunnen die ribbels nou klappen 

absorberen, hoe werkt dat? “Nou gewoon, dat is gewoon zo.” Met 

andere woorden; hij wist niet hoe dat precies werkte. Dus ik zeg: “Ik 

kan me wel voorstellen dat als ze gladde hoorns zouden hebben, 

deze dan langs elkaar heen zouden glijden zodat ze dus uiteindelijk 

met de schedels tegen elkaar botsen, wat dan wel weer voor 

schedelbeschadigingen kan zorgen. Als ze vechten stoten ze eigenlijk 

alleen met die hoorns tegen elkaar en vanwege die ribbels blijven die 

in elkaar haken en is er geen schedelcontact. Zou het zo niet 

werken?” Goeiendag, wat liep Jared rood aan van ingehouden 

woede. Hoe durfde ik hem tegen te spreken. Maar hij hield zich in en 

zei kortaf dat ik het fout had, het niet zo werkte, maar dat die ribbels 

‘gewoon’ die stoten absorberen.  

   Nou denken jullie, nou, laat die vent dan maar. Maar ik kan daar 

dus echt niet tegen hè. Dat hij zo kinderachtig doet maakt me niet 

uit, daar lig ik echt niet wakker van. Maar ik wil wel weten hoe dat 

nou zit. Want ik wil simpelweg geen idioot lijken op een toekomstige 

game drive met een professor als gast, die het wel weet. Als ik dan 

van die onzin uitkraam neemt die me de rest van zijn verblijf niet 

meer serieus. Dus…, ik naar de principal, de rector dus. Deze man is 

een heel gerespecteerd iemand in de field guiding wereld, maar ook in 

de natuurwetenschappelijke wereld. De principal is namelijk Harold 

Braack, de oprichter van zowel het wereldberoemde Addo Elephant 

National Park, als van het Richtersveld National Park. Tevens is hij 

de baas van Kruger National Park en van Karoo National Park 
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geweest. Tot slot heeft hij ook nog twee PhD studies gedaan, is hij 

DE kikkerexpert van Zuid-Afrika en heeft hij weet ik hoeveel 

publicaties op zijn naam staan. En nu was hij de baas van de Bush 

Academy. Harold zou dus wel weten hoe dat zit met die hoorns van 

een impala.  

   Zodoende: ik mijn theorie voorleggen en vragen of dat de reden 

kan zijn waarom impala’s geribbelde hoorns hebben. En hij beaamde 

dat. Maar toen vroeg hij ook waarom ik dat zomaar ineens kwam 

vragen. Dus ik vertel dat ‘een instructor’ (want ik vond het lullig om 

Jareds naam te noemen) me een theorie had verteld die ik niet 

begreep, dat ik de mijne waarschijnlijker vond en even uitsluitsel 

wilde hoe het nou echt zat. “Oh leuk.” zegt Harold, “Wat was die 

instructor zijn theorie dan?” Ik uitleggen en toen wilde hij dus weten 

wie die instructor was. Ik probeerde nog te zeggen dat dat niet 

relevant was, maar daar wilde hij niks van weten. Nou je raadt het 

al, de volgende ochtend had ik dus een extreem pissige Jared als 

instructor… Die me apart nam en siste: “Hoe haal je het in je hoofd 

om mij zwart te gaan maken bij de principal. Als je een probleem met 

me hebt, dan los je dat met mij op en niet via iemand anders!” 

Harold was dus naar Jared gegaan en had hem gezegd dat hij geen 

onzin moest leren, maar dat als hij een theorie niet goed begreep, hij 

eerst aan Harold uitleg moest vragen voordat hij deze aan ons zou 

leren. In elk geval bleef ik heel koel en vriendelijk bij Jared en zei dat 

het niet zo gegaan was als hij nou dacht, maar daar wilde hij niks 

van weten. Zodoende heb ik het dus goed verbruid bij hem. Een 

goede start van wat een leuk jaar moet worden… 
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7. Rhino attack! 

Eind januari 2006 
 
   Een paar dagen terug begon onze eerste sleep-out, kamperen dus. 

Dit hebben we ongeveer eens per twee à drie weken. Dan rijden we 

met de landrovers negen kilometer het reservaat in en slapen daar 

een paar dagen onder de blote lucht. Echt supertof! Er is één grote 

safaritent die als keuken fungeert, iedereen slaapt buiten, zonder 

tent, onder de sterren, terwijl je overal kikkers hoort en zo af en toe 

een jakhals… Uiteraard geen elektriciteit en stromend water. En als 

je naar de wc moet dan pak je een schep, loop je 100 meter de bush 

in, graaft een gat en doet je ding… 

   Het dagschema ziet er ongeveer hetzelfde uit als ‘normaal’, in dit 

geval zijn de colleges echter in de open lucht en hebben de groepen 

verschillende taken, waaronder eten klaarmaken. Zo leren we dus 

ook eten maken voor grote groepen, met alleen een kampvuur tot je 

beschikking. Ik kan je vertellen, dat valt nog niet mee! Niet dat je 

veel mogelijkheden hebt hoor. Je gooit een stapel ‘boerewors’ op een 

rooster en barbecuet die. En in een grote pan knal je een hoop 

maismeel gemengd met water, ‘een knippie sout’ en eventueel wat 

suiker of margarine en zo kook je ‘mieliepap’. Simpel, voedzaam, 

maar eigenlijk ook erg lekker. Verder hebben we zogeheten 

nightwatch: wacht te lopen rond het kamp. Dit vanwege hyena’s, 

nijlpaarden en neushoorns etc. Die willen we uiteraard niet ’s nachts 

door ons kamp hebben banjeren. Klinkt spannend misschien, maar 

als je om één uur ’s nachts midden in je REM-slaap wakker wordt 

gemaakt om dan anderhalf uur op een steen bij het kampvuur de 

wacht te gaan zitten houden, waarna je dan terug naar je 

ondertussen bevroren slaapzak mag om nog twee uurtjes op de 

keiharde grond te slapen, dan is de lol er gauw vanaf…  
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   Afgezien van die nightwatch was die sleep-out echt super tof! 

Midden in de bush, alles erover leren, geniaal! Maar jeetje, wat 

stonken we na drie dagen keihard zweten, werken en leren, zonder 

douche en elke ochtend opnieuw je plakkerige, stinkende uniform 

aantrekken.  

   Op een gegeven moment kwam er een neushoorn langs het kamp 

om te drinken bij een waterhole 200 meter verderop. Supervet en 

sodeju, wat zijn die beesten groot als je niet in een auto zit om ze te 

bekijken. Het is zo raar om daar gewoon te lopen, die waterhole te 

besluipen in kleine groepjes om te kijken. Dan voel je pas echt dat je 

niks te vertellen hebt als zo’n beest zin heeft je aan te vallen. Die 

middag besloot onze instructor om te proberen die neushoorn te 

volgen aan de hand van de sporen. Omdat het nogal gevaarlijk is (Je 

zult daar lopen en ineens zie je ‘m in een bosje tien meter van je 

vandaan. Hij ziet jou ook plotseling, valt je meteen aan van schrik en 

je wordt binnen twee tellen verpletterd), was de instructor gewoon 

de gids en hij was heel duidelijk in de regeltjes: Wees stil, rustig 

lopen, allemaal opletten en alle instructies/orders onmiddellijk 

opvolgen. Vertrouw op hem, hij kent het gedrag, heeft ervaring, 

maar hij moet ook kunnen vertrouwen op ons, dat we in 

noodgevallen exact doen wat hij zegt. Dus als hij zegt: “Don’t move”, 

dan bevries je ter plekke. “Silent retreat” en je gaat doodstil langzaam 

achteruit lopen. “Climb a tree” en je klimt als een speer de eerste de 

beste boom in, doorns of niet en daar blijf je hangen totdat hij zegt 

dat het veilig is. Nou goed, hoe spannend was dat! Twaalf mensjes 

onder leiding van een gids een gigantische neushoorn van 2000 kilo 

opsporen die een uur voorsprong heeft en in feite achter elk volgend 

bosje kan staan grazen. Superspannend, maar echt fantastisch. Het 

spoor was moeilijk te volgen, ik snapte er in elk geval geen snars van 

hoe die instructor het kon blijven volgen. Maar in elk geval, na twee 

uur lopen (ik ben ongeveer vierde in de rij; we lopen altijd als een 

slang door het landschap), nou ja, je raadt het al… Die instructor 

voorop, we lopen langs een bosje (1,5 meter naast het ‘pad’), hij kijkt 
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casually naar rechts om dat bosje heen. Hij zegt “SHIT!”, deinst terug 

en schreeuwt: “EVERYBODY GET INTO A FUCKING TREE NOW! 
NOW, NOW!!!” Ik wist niet wat me overkwam! Ik stond de eerste 

seconde perplex, maar toen zag ik de twee mensen voor me als een 

gek wegrennen. Dus ik draai me om en zie de rest van de groep ook 

als een dolle aap rennen voor hun leven naar de eerste de beste 

boom. Sjongejonge, wat zette ik het op een lopen. Ik liep, niet meer 

normaal gewoon, zó hard, achter de rest aan. Maar de 

dichtstbijzijnde bomen waren al meteen bezet door anderen; en ik 

zag de achterblijvers onder ons in paniek sprinten naar de volgende 

bomen. Ik dacht “fuck it”, ik pas er vast wel bij, ik MOET erbij passen 

en ik duik dus een boom in waar al twee mensen in aan het klimmen 

waren. En klimmen maar, als een idioot, handen vol doorns, armen 

vol krassen en maar klimmen, hoger. Stel je bij dit boompje een 

Acacia voor vol vier cm lange doorns, van nog geen vier meter hoog 

en misschien 12 cm dik. Interesseerde me geen zier, ik moest en zou 

erin klimmen en wel tot aan de top. Je zit zo vol adrenaline, je voelt 

niks, je klimt gewoon. Ondertussen hing iedereen ergens in een 

boom. En horen we ineens die instructor weer. Lachend… en rustig 

tussen onze bomen doorlopen en zeggen, “You, you are to low, you 
would be dead. You and you, you ran too far, you would be dead. And you, 
what do you think? Hanging there like a koala on a branch 1.5 meter above 
the ground would save your life? Any idea what the shoulder height of a 
white rhino is? Man, you would be squashed…” Juist ja, niks geen 

neushoorn; het was dus een grap van hem, of eigenlijk, een oefening. 

Om ons te laten zien dat we wereldrecords sprinten verbreken en 

helemaal geen doorns en dergelijke dingen voelen als we vol 

adrenaline zitten omdat we voor ons leven rennen. Toegegeven, we 

hebben ons kapot gelachen. Werkelijk een fantastisch gezicht, 

iedereen lijkbleek in een boom, in de meest vreemd posities, vol 

bloed van de krassen en wat gescheurde kleren vanwege de doorns. 

En, als je tjokvol adrenaline zit en er blijkt helemaal geen gevaar te 

zijn, volgt er bijna natuurlijk een lachbui. Dus iedereen de boom uit, 
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met nog knikkende knieën bij elkaar groeperen, de schade opnemen 

en de slappe lach. Uiteraard was dit hele gebeuren het gesprek van 

de dag toen we later terugkwamen bij het kamp.  
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8. Gaylord heeft een writer’s block… 

februari 2006 
 
Ik heb een beetje een writer’s block vrees ik. Na zo’n verhaal over een 

schijnbare neushoornaanval kan ik natuurlijk niet meer zomaar een 

verhaaltje schrijven. En al helemaal niet als ik niet echt spectaculaire 

dingen heb meegemaakt de afgelopen paar weken. We hebben 

toetsen en deelexamens gehad, om te beginnen een 4-wheel drive 

praktijktoets. Verder heb ik de eerste examenresultaten ook gehad. 

Vehicles, 4x4 & Radio procedures, 91% goed, is zeg maar een 8,4 als je 

bedenkt dat 75% hier de grens geslaagd/niet geslaagd is. Onze 5,5 in 

Nederland dus. Ik kan mezelf nu dus automonteur noemen…;-) 

Voor Field guiding 98% goed = 9,6 en voor Conservation 85% goed en 

dat is een 7,3. Afgelopen zondag had ik examen Taxonomy, waar ik 

minstens 95% goed van had volgens mij en Ethology (dierengedrag), 

waar ik minstens 90% goed van denk te hebben. Komende zondag 

examen Tracking (spoorzoeken) en een examen Amphibians…  

   Verder doen we natuurlijk veel game drives/walks, zien we veel 

giraffen, af en toe neushoorns en nijlpaarden, regelmatig 

gemsbokken, blesbokken, koedoe’s, waterbokken en jakhalzen. De 

hyena’s hebben we nog niet gezien. Eland en nyala heb ik ook nog 

niet gezien. Verder heel veel vogels. En leren we heel veel. Oh ja, niet 

te vergeten de ‘alien plant removal’. Ze hebben hier in het reservaat 

een probleemplant die uitgeroeid moet worden (zie volgend 

hoofdstuk) en dus gaan we zo’n twee keer in de week met z’n allen 

drie uur lang onkruid wieden. Iedereen baalt er verschrikkelijk van 

en klaagt dat men toch niet zo’n enorme smak geld voor deze 

opleiding heeft betaald om zes uur per week onkruid te wieden om 

5:30 ’s ochtends, terwijl ze die zes uur beter kunnen besteden aan 

studeren. Zit wat in natuurlijk, maar het hoort er gewoon bij. Het is 

je inzetten voor conservation, ook al is het geen leuk werk. We 
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kunnen allemaal wel leren over het probleem invasive species, klagen 

dat het zo slecht gaat met de Afrikaanse planten en het daarbij laten 

en er niks aan doen, maar daar schieten we dus niets mee op en is 

hypocriet, aldus de instructors. Deze wieden overigens zelf ook mee, 

hoor! Zodoende ben ik erg blij met mijn werkhandschoenen die ik 

nog van Sinterklaas gekregen heb. Andere ‘verplichte’ en door de 

meesten verguisde activiteiten zijn road clearing, waarbij we bomen 

en dergelijke snoeien die te dicht aan de weg over de weg heen 

groeien. En brush packing, waarbij we met zagen en kapmessen dode 

acacia bomen omhakken en op plekken neerleggen waar de bodem 

bescherming nodig heeft en even niet begraasd of betreden mag 

worden door de dieren, zodat deze zich kan herstellen. Tegen erosie 

zeg maar.  

   Ik kreeg ook een aantal vragen van mensen via post en e-mail. 

Bijvoorbeeld: iemand vroeg zich af waarom alle studenten op de 

foto’s blank zijn. Nou, dat komt omdat alle studenten hier ook blank 

zijn. Waarom geen zwarte studenten dan? Dat was ook de eerste 

vraag die ik stelde op de dag van aankomst. De uitleg: Apartheid is 

afgeschaft, maar de consequenties ervan leven nog voort. En dus 

heeft de zwarte bevolking nog steeds een achterstand. Gevolg is dat 

de weinige zwarten die een dergelijke dure opleiding als deze 

zouden kunnen betalen, het geld liever besteden aan een opleiding 

waarbij ze ook een baan krijgen waarmee ze geld kunnen verdienen. 

De field guiding industry is namelijk niet echt een vetpot en field guides 

krijgen bedroevend slecht betaald. Dus vandaar. De rijkeren onder 

de zwarte bevolking investeren dus liever in een opleiding die ook 

geld in het laatje brengt, dus voor dokter of zo. De Bush Academy 

probeert zwarte mensen als studenten te werven, juist ook omdat 

daar eigenlijk een voorkeur voor bestaat, maar het schijnt erg 

moeilijk te zijn.  

   En nee, ik heb nog geen DP (Disciplinary Punishment) gehad, zoals 

sloten graven. Anderen wel, voor het niet goed wassen van hun game 
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drive auto en weer anderen voor het maken van een game drive 

zonder krik en reservewiel.  

   Morgen gaan we weer op sleep out, misschien dat ik dan weer 

spectaculaire dingen meemaak. Of anders volgende week, wanneer 

ik mijn weekje vrij heb en Fam ga opzoeken. De planning is dat we 

ook een paar dagen naar Lajuma gaan, waar ik erg veel zin in heb.  

   Oh ja, misschien vinden jullie het grappig om te weten dat er hier 

bepaalde ideeën over mij rondgaan. Ik heb namelijk een nieuwe 

bijnaam, namelijk: “Gaylord”… Ja mooi he? Dus als ik stand by duty 

heb hoor ik “Gaylord, gaylord, come in for Geordie, over” in mijn walkie 

talkie. Hoe kom ik daaraan? Is een beetje mijn eigen schuld. Ik kreeg 

een smsje van een van de studenten hier, een Schot en die schreef in 

sms-taal een berichtje naar me, waarbij hij me voor de grap Gaylord 

noemde. Maar als er 2b staat snap ik niet dat het “to be” is. Hetzelfde 

geldt voor 4u (for you). Met andere woorden, ik ken geen sms taal en 

snapte dus niets van zijn bericht. En dus smste ik niet terug. Spreekt 

hij me later en vraagt waarom ik niks terug stuurde en ik zeg dat ik 

er niets van snapte. Wij discussiëren, besluit ik met mijn domme 

harses het ding dan maar voor te lezen aan een boel anderen, om te 

kijken of zij het wel zouden snappen. Maar ik was vergeten dat er 

Gaylord in stond. Dus ik vrolijk voorlezen en na ‘Gaylord’ keek 

iedereen elkaar aan en zodoende kreeg ik een nieuwe bijnaam. “Het 

woord verspreidt zich snel, maar zelden compleet” (nieuw, zojuist 

bedacht spreekwoord), dus nou zijn er verscheidene hypotheses 

waarom ik die naam heb gekregen onder de mensen rond aan het 

gaan… 
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9. Alien invasive species 
 
Klinkt enger dan het is hoor. Als je het zou vertalen naar het 

Nederlands zou je iets van ‘oprukkend (buitenlands) onkruid’ of 

‘invasieve exoot’ krijgen en niet “aanvallende buitenaardse wezens”. 

In feite hebben we het over planten die nu ergens groeien, maar daar 

niet van nature voorkomen en die de inheemse vegetatie weg 

concurreren. En dáár zit dus het probleem in. Er zijn zoveel soorten 

in Nederland die hier oorspronkelijk niet voorkwamen, maar door 

de mens zijn ingevoerd of aangeplant. Dit kan om verschillende 

redenen gebeurd zijn, bijvoorbeeld als sierplant in de tuinbouw, of 

als houtproducent in de houtproductie. Ik denk dat de halve 

achtertuin van de gemiddelde Nederlander uit exoten bestaat. De 

mooie Hollandse bloembak met Geraniums (Pelargonium) erin is in 

feite een bak met planten die oorspronkelijk uit Zuid-Afrika komen. 

En heb je een trompetboom (Catalpa) in de tuin staan, dan hebben we 

het over een boom die van nature uit Noord Amerika komt. Dat is 

allemaal mooi en geen probleem. Het wordt een probleem wanneer 

een dergelijke soort zichzelf gaat voortplanten en verspreiden door 

Nederland en op plaatsen in de natuur terechtkomt waarbij hij de 

inheemse vegetatie hier verdringt. Dit kan hij door succesvol te 

concurreren om licht, ruimte, voedingsstoffen, water, bestuivers, om 

er maar een paar op te noemen. Neem nou de Amerikaanse 

Vogelkers, oftewel de ‘Bospest’. Deze is 90 jaar geleden in Nederland 

aangeplant, maar wordt nu gezien als een grote plaag en blijkt bijna 

niet uit te roeien. Naar alle waarschijnlijkheid zal deze soort op een 

dag tot ‘onderdeel van de Nederlandse natuur’ gerekend moeten 

worden, omdat gebleken is dat hij niet weg te krijgen is.  

   In Afrika gebeurt dit ook, zij het meestal met andere planten 

natuurlijk. En hier spreekt men dus van zogeheten alien invasive 
species. Een beroemd voorbeeld is bijvoorbeeld de waterhyacint. 

Deze komt oorspronkelijk uit Zuid-Amerika, maar is door 
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tuinliefhebbers over de hele wereld in tuinvijvers geplant als 

sierplant. Hij ‘ontsnapte’ uit Zuid-Afrikaanse vijvers nadat hij daar 

in was geplaatst in 1920 en kwam in rivieren terecht waar hij zich 

succesvol vestigde. De waterhyacint wordt gezien als het meest 

schadelijke wateronkruid in de wereld, omdat hij hele 

wateroppervlakken dichtgroeit, waardoor alles eronder verstikt en 

rivieren dichtgroeien. Dit is de reden dat in de meeste warme landen 

het tegenwoordig bij de wet verboden is om waterhyacint aan te 

planten of te kweken. 

   Op de Bush Academy hebben we dus de Datura ferox, of Malpitte in 

het Afrikaans. Mal betekend ‘gek’ en pitte uiteraard ‘pit’. De zaden 

van deze plant hebben namelijk een giftige/hallucinerende werking. 

Vreemd genoeg is hij ooit uit Zuid-Amerika naar Zuid-Afrika 

gebracht als supplementair veevoer. Dachten wij in Nederland dat 

we de gekke koeienziekte hadden… In elk geval is die Malpitte een 

groot probleem en bedekt grote oppervlaktes vlakbij watertjes op het 

Bush Academy reservaat. En omdat hij heel veel water verbruikt, 

‘drinkt’ hij de waterpoelen leeg en hebben de dieren dus niet 

voldoende water in het droge seizoen. Bovendien groeit er onder die 

Malpitte geen gras of andere vegetatie en concurreert hij dus de 

locale vegetatie weg. Bovendien lusten de dieren de plant zelf niet. 

Zelfs de nijlpaarden moeten er niks van hebben. Reden genoeg om 

de plant de oorlog te verklaren en zelfs op nationaal niveau. Want de 

wet schrijft voor dat iedereen die deze plant op zijn natuurreservaat 

heeft, verplicht is deze met man en macht te bestrijden, om te 

voorkomen dat de soort zich verder verspreidt door Zuid-Afrika. En 

wij Bush Academy studenten zijn dus de klos. Want wij moeten die 

dus twee keer per week drie uur lang uit de grond gaan trekken… 

   En nou kun je je natuurlijk afvragen, “Waarom is die plant geen 

probleem in het gebied waar hij oorspronkelijk vandaan komt? 

Waarom concurreert hij hier alle inheemse planten weg, maar daar 

niet?” Om te beginnen zijn de planten in zijn natuurlijke omgeving 

met hem mee geëvolueerd in diezelfde omgeving en zijn als zodanig 
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in staat om succesvol tegen te concurreren. De hoofdreden is echter 

dat hij in zijn natuurlijke omgeving belaagd wordt door zogeheten 

‘natuurlijke vijanden’. Hieronder vallen allerhande dieren die hem 

eten en ziekten die hem aanvallen. Net deze dieren, bacteriën, 

virussen en schimmels die hem in zijn natuurlijke leefgebied het 

leven zuur maken, komen in zijn ‘nieuwe’ gebied niet voor. In zijn 

natuurlijke leefgebied zijn zij het die ervoor zorgen dat een groot 

gedeelte van de jonge plantjes simpelweg vroegtijdig sterven. Of zij 

zorgen ervoor dat de plant in zo’n slechte, zieke conditie verkeert dat 

hij niet eens in staat is om (veel) zaden te vormen. Zo wordt de 

populatie succesvol in toom gehouden. En nu komt deze plant 

ineens terecht in een omgeving waar geen enkel dier of insect hem 

lekker vindt en waar geen enkele ziekte is die hem kan treffen. De 

ideale wereld bestaat dus toch! Althans voor sommige planten. Als je 

dan als plant ook nog eens van nature heel veel zaadjes per keer 

vormt en relatief goed tegen klimaats- en temperatuurextremen 

kunt, dan ben je als vanzelf een succesvolle alien invasive species. 

Klaar om de natuurlijke vegetatie die wel natuurlijke vijanden heeft 

weg te concurreren. Totdat de Bush Academy studenten er weer 

eens aankomen met z’n vijftigen en jou en al je soortgenoten als een 

bezetene uit de grond beginnen te trekken. Misschien bestaat de 

ideale wereld zelfs voor planten niet…  
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10. Wat ik hier leer 

Eind februari 2006 
 
Allemaal prachtig, zo’n Bush Academy opleiding, maar wat leer ik 

hier nou eigenlijk? Uiteraard, een hele hoop over de dieren en 

planten die hier voorkomen. Maar wist je dat ik niet alleen bomen en 

wilde bloemen moet kennen, maar ook de grassen? Ga er maar 

aanstaan, die zijn een stuk moeilijker. Daarbij, alleen weten wat voor 

boom, plant of grasje het is, is niet voldoende. Het is juist interessant 

om er meer over te vertellen. Zo kun je aan het voorkomen van een 

bepaald type gras zien of het reservaat overbegraasd wordt of niet 

en of de bodem hier kalkhoudend is of juist wat zuurder dan 

normaal. Sommige grassen zijn bijzonder smaakvol voor dieren, 

anderen weer niet. Het herkennen van bepaalde grassen kan jou dus 

iets vertellen over de waarschijnlijkheid om bepaalde dieren juist op 

dat grasveldje te zien. Heel handig om te weten, maar ook leuk om te 

vertellen. In een volgend hoofdstuk zal ik wat meer vertellen over de 

medicinale en culturele eigenschappen of waarden van bomen en 

planten. Maar om een voorbeeld te noemen van een hechte relatie 

tussen planten en dieren, wil ik het voorbeeld van de Camel Thorn 

aandragen. Deze boom is namelijk een van de favoriete 

voedselbomen van de giraffe. Die boom vindt het echter maar niks 

dat giraffen heel de tijd zijn bladeren opeten. Hij heeft verschillende 

mechanismen bedacht om zich tegen de vraat van de giraffe te 

beschermen, waaronder heel dikke, maar holle dorens. Sommige van 

die dorens zijn zo dik als een duim. Toen dat in de evolutie niet 

afdoende bleek, is er op gegeven moment een relatie bestaan tussen 

een mierensoort en die Camel Thorn. Die mieren vonden die dikke 

holle dorens wel een fijne plek om in te wonen. Zo gezegd zo gedaan 

en in ruil daarvoor zwermen die mieren uit en vallen die giraffe aan 

wanneer deze aan die boom begint te knabbelen. Zwaar irritant 
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natuurlijk als je als giraffe lekker blaadjes denkt te eten en ineens 

zitten er tientallen mieren in je neusgaten en ogen te bijten. Dan ga je 

wel naar een andere boom.  

   Hetzelfde geldt voor dieren. Vooral van de zoogdieren moeten we 

veel weten, want daar komen de toeristen nou eenmaal meestal 

voor. Dus we leren Latijnse namen, hoe oud ze worden, waar ze 

voorkomen, hoeveel jongen ze krijgen, wat ze eten, of ze in groepen 

leven of juist niet. Ga het hele lijstje in een doorsnee veldgids (boek) 

maar af. Wat field guides echter anders maakt dan een boek over 

bijvoorbeeld zoogdieren, is dat ze naast alle feitjes, ook hier weer 

interessante en leuke dingen over kunnen vertellen. Sla hoofdstuk 45 

over de giraffe er maar op na.  

   Dan hebben we ook nog vogels. Dat is echt supertof. Want ik heb 

nog nooit iets geleerd over vogels. Hier leren we dus behalve de 

biologie van vogels, die overigens echt geweldig interessant is (Weet 

jij hoe het komt dat eenden drijven op water en aalscholvers amper 

hun kop boven water houden? Nee? Nou, ik ondertussen wel.), ook 

de vogels te herkennen aan hun geluid. Sterker nog, in enkele 

gevallen leren we ze zelfs nadoen en kunnen we ze ‘roepen’, zodat 

ze naar je toe gevlogen komen om te kijken wat voor achterlijk 

dialect ze zojuist hoorden. Dit zijn de dingen die je gasten echt 

geniaal vinden. “Hoor je die vogel? Dat is deze, wacht maar, ik lok 

‘m wel even. Zie, daar heb je ‘m al.” En dat doen alsof het de 

normaalste zaak van de wereld is.  

   Het curriculum gaat verder met reptielen, amfibieën, insecten, 

vissen, wormen (ja zelfs die!) en meer begrip vakken als ecologie, 

botanie, ethologie (gedrag van dieren) en taxonomie (classificatie 

van soorten). Ook leren we over het weer en het klimaat. We moeten 

niet alleen weten hoe wolken en onweersbuien zich precies vormen 

en ontstaan, maar moeten ook leren het weer te voorspellen aan de 

hand van de wolken die we zien in combinatie met de windrichting 

die we voelen. Want het is natuurlijk wel handig om een regenbui op 

tijd te zien aankomen als je met gasten in een Bush-cabrio rondrijdt. 
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In Nederland is dat wat makkelijker dan hier, daar heb je gewoon al 

heel de dag een grijs pak wolken over je heen hangen. Hier kan het 

schijnbaar van het ene op het andere moment omslaan. Schijnbaar, 

want nu leren we het toch al voorzien door goed op de soort wolken 

te letten.  

   Sterrenkunde is een van mijn favorieten. Ook al zijn de colleges 

compleet zinloos om naartoe te gaan, omdat die instructor goed in 

het veld is, maar absoluut geen college kan geven. Maar 

sterrenkunde op zich is echt cool. Natuurlijk moeten we simpelweg 

de sterrenbeelden leren kennen, maar ook hier komen de ‘wist-je-

datjes’ weer om de hoek kijken. Wist je dat Jupiter 16 manen heeft, 

waarvan de vier grootste met een gewone verrekijker te zien zijn? 

Een van die vier manen heet Ganymedes en is de grootste maan in 

ons zonnestelsel, twee keer zo groot als die van ons. 

   What else? We hebben natuurlijk game reserve management, waar we 

leren hoe je een natuurreservaat onderhoudt. Welke zaken daar 

belangrijk zijn, welke methoden je toe kunt passen als dieren 

bepaalde delen van je reservaat helemaal kaalvreten, maar juist 

andere delen links laten liggen. En we hebben archeologie en 

antropologie. De geschiedenis van de mensheid, de geschiedenis van 

de menselijke cultuur en dat natuurlijk toegespitst op zuidelijk 

Afrika. Ook hebben we een vak met de titel: ‘Zuid-Afrika in het 

algemeen’, speciaal voor de niet Zuid-Afrikaanse studenten. Hier 

leren we hoeveel provincies Zuid-Afrika heeft, wat daar de 

hoofdsteden van zijn, waar welke taal gesproken wordt en hoe de 

verspreiding van bevolkingsgroepen als de Zulu’s en de Xhosa’s 

over het land is. Verder welke grondstoffen van belang zijn voor 

Zuid-Afrika en welke producten juist geëxporteerd worden. Hoe de 

politiek en economie werkt in Zuid-Afrika en hoeveel nationale 

parken en World Heritage Sites Zuid-Afrika heeft.  

   Het vak ‘conservation’ richt zich erop ons te leren wat organisaties 

als de International Union for the Conservation of Nature (IUCN) en 

Wereld Natuur Fonds (WNF) eigenlijk doen, wat de grootste 
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bedreigingen voor de natuur zijn in de wereld en in Zuid-Afrika en 

wat natuurbeschermingsinitiatieven als Transfrontier Parks en 

Biosphere Reserves daartegen proberen te doen. Een boel daarvan is 

natuurlijk al gesneden koek voor me, omdat ik nou eenmaal een 

bijna afgestudeerde bioloog ben, maar herhaling kan nooit kwaad 

toch?  

   Last but not least hebben 

we ‘hospitality’ en lodge 
management. Dit zijn echt de 

meest verschrikkelijk vakken 

ooit. Hier hebben we een 

vrouwelijke instructor voor 

en die is totaal inspiratieloos 

wanneer het op lesgeven 

aankomt. Ook de examens zijn absolute draken, want ze vraagt 

dingen letterlijk uit de boeken en als we niet letterlijk de definitie 

geven zoals die in het boek staat, dan wordt het fout gerekend. Dit 

gaat zover dat als je precies hetzelfde zegt, maar de onderwerpen 

van de zin omdraait, je daarvoor al punten aftrek krijgt. 

Kinderachtiger kan bijna niet, maar ook de stof is doorgaans saaier 

dan saai. Hoe definieer je ‘Guest service’? In welke divisie van een 

hotel valt de telefoniste? Boeiend… Ik vind het in elk geval negen 

van de tien keer een hoop blabla. Hoewel, de praktijkles 

wijnproeven zie ik wel zitten en ik moet toegeven dat ik het ook wel 

leuk vind om meer over wijn, drank en sigaren te weten, zodat ik 

gasten straks kan aanraden welke ze bij bepaalde gerechten het beste 

kunnen nemen. En of ik het nou interessant vind of niet, misschien 

komt de informatie van deze vakken toch nog van pas als ik straks 

op mijn placement ook in de receptie moet meelopen. 

   Tot zover de theorie. Nog veel leuker vind ik de praktische 

vaardigheden die we leren. Lodge maintenance, klinkt saai, maar we 

leren wel geisers repareren, een ecologisch toilet met septic tank 

bouwen en hoe boilers werken. Vehicle maintenance, nooit gedacht dat 

‘Hospitality’: Betekent letterlijk 
‘gastvrijheid’, maar is hier in feite de 
term voor het hotel- en 
restaurantwezen. Dat sluit natuurlijk 
naadloos aan op lodge management, 
wat dus de lesstof is betreffende het 
managen van een hotel of lodge. 
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ik hier een crash-course automonteur zou krijgen. We leren hoe een 

motor eigenlijk werkt, alle onderdelen aanwijzen en de meest 

voorkomende problemen herkennen en repareren. Dit varieert van 

beschadigde schokdempers en gebroken assen, tot een verzopen 

motor en een kapotte radiateur. En dan natuurlijk 4 X 4 rijden, 

inclusief praktijkexamen. Ze hebben hier op de Bush Academy zelfs 

een 4 X 4 parcours. Heuvels van 50 0 steil op en af, door water heen, 

over rotspartijen en door een boel kuilen van anderhalve meter diep.  

   Later krijgen we ook nog schieten, survival skills en EHBO. 

Spoorzoeken en poep herkennen hebben we net gehad. Op het 

moment focussen we ons vooral op de communicatie-vaardigheden. 

Niet normaal waar je allemaal aan moet denken met gasten in je 

auto. Als je een beest ziet, dan stop je niet zomaar en begint je 

verhaal. Nee, dan ga je eerst nadenken hoe je zo kunt parkeren dat: 

de gasten niet meer dan 450 hun hoofd hoeven draaien, dat ze het 

allemaal even goed kunnen zien, dat als ze naar jou kijken ze niet de 

zon in hun ogen hebben, dat als jij naar hen kijkt je niet de zon in je 

ogen hebt, dat de zon niet precies achter het dier staat (kunnen ze 

geen foto’s maken), dat je zo geparkeerd staat dat andere auto’s er 

makkelijk langs kunnen, dat jij je zonnebril af doet voordat je tegen 

ze praat en dat het ook nog eens voor het dier niet storend is als je ze 

vanaf die positie bekijkt. Ga er maar aan staan. En dan heb je nog 

geen woord gezegd! Want dan moet je goed articuleren, op 

voldoende volume praten dat iedereen het kan horen, zo praten dat 

iedereen het begrijpt, net zo lang praten als ze het interessant vinden 

en niet langer, ze erbij betrekken door vragen te stellen, aan hun 

gezichten af te lezen of ze je verhaal interessant vinden, of dat ze 

liever even in stilte willen genieten van de sighting. Nee nee, het 

leven van een field guide is niet makkelijk. 

   Betreffende hospitality en lodge management is de praktijk een stuk 

leuker dan de theorie. We leren koken, de etiquette van het serveren, 

het presenteren van eten op borden en event organising. Daarbij 

moeten we een evenement organiseren zoals een thema-avond, of 
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een Bush-breakfast. We stellen zelf het programma samen, promoten 

dat met flyers en posters, stellen het menu samen, laten de 

ingrediënten bezorgen, koken de hele reutemeteut en verbouwen 

een en ander tot een themaruimte en klaar is Kees. Niet dus, want 

naderhand wassen we alles af, ruimen alles op en verbouwen alles 

weer naar hun oorspronkelijke staat. Supervermoeiend, maar wel 

supertof om te doen! Jaja, dit jaar Bush Academy bevalt me wel.  
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4 X 4  driving 

Serveren 

Wijnproeven 
Communicatievaardigheden 
(die zonnebril moet af…) 

Survival skills 

Koken in de bush 

EHBO 

Dier identificatie 

Spoorzoeken 
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11. I am a useless field guide… 

Begin maart 2006 
 
Als je reist maak je veel meer mee dan wanneer je ergens tijdelijk of 

langer verblijft. Ik heb m’n vakantie zojuist gehad, de zogenaamde 

“off-days”. Dus heb ik de Bush-Academy alias ‘Alcatraz’ verlaten en 

was ik weer een weekje een vrij man. En wat is er dan leuker om 

Fam op te zoeken en dan samen met haar en haar projectpartner 

naar Lajuma (waar ik mijn afstudeervak in 2005 had gedaan) te 

gaan? Zo kreeg ik afgelopen zondag een lift naar Pretoria van een 

mede studiegenoot, om daar de nacht door te brengen en dan de 

volgende dag een bus naar het noorden te nemen. Het tochtje naar 

Pretoria verliep voorspoedig, maar daarna werd het toch weer 

grappig. Want na mijn tas gedropt te hebben in een jeugdherberg, 

vroeg ik toch nog even een lift aan die kerel om naar een restaurant 

in een bepaalde wijk te gaan waar ik vorig jaar een heerlijke sea-food 
platter op had. En daar had ik al dagen zin in, dus ik ging mezelf 

eens flink verwennen had ik bedacht. Na eerst te verdwalen en uit te 

komen in een wat ‘mindere buurt’, werd ik dan toch in Hatfield 

gedropt. Joehoe, op naar m’n restaurant. Seafood platter stuffed with 
garlic, here I come. Helaas. Je raadt het al: het restaurant was 

opgedoekt… Het is en blijft Afrika hè? Dus dan maar naar een ander 

restaurant waar het ook goed eten was. Enfin, ik moest daarna 

natuurlijk terug naar mijn jeugdherberg. Besloot ik eerst even een 

enorme smak geld te pinnen voor de komende vijf weken. Dus trek 

ik een centimeter dik pakket biljetten uit de muur en ga op zoek naar 

een taxi. Lopen zag ik toch niet zo zitten met zoveel geld op zak. 

Kom ik aan bij de hoofdstraat, zie ik nul taxi’s, maar wel allemaal 

mannetjes die me allerhande drugs wilden verkopen. Gelukkig, aan 

het einde van de straat stond er wel een taxi, dus ik daarheen. Wij 

onderhandelen over de prijs, worden we het niet eens. Daar sta je 

dan, propvol biljetten, maar weigeren teveel te betalen voor een taxi. 
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Koppig als ik ben, ga ik doodleuk tegen die taxi leunen en zeg tegen 

die gast dat ik of voor mijn prijs meega, of dat ik hier blijf wachten 

totdat er een andere taxi komt. Zegt die gast: “Prima, je gaat je gang 

maar…” Hmmm, dat was niet de bedoeling, maar ja. Sta ik daar een 

minuut of vijf te dubben hoe ik dan bij m’n jeugdherberg kom, 

komen er twee vage negers aan en beginnen met die taxichauffeur te 

lullen. Zie ik hem een paar keer naar mij knikken, dus het was wel 

duidelijk dat ze het over mij hadden. Maar blijkbaar hadden die twee 

gasten een goed woordje voor me gedaan, want die chauffeur zegt 

ineens; “Vooruit dan maar, voor jouw prijs…” Mooi, dus trots stap 

ik in, die taxi wil aanrijden en ineens springen die twee andere 

negers op het laatste moment ook ineens in die taxi. Nou, mijn 

cursus intuïtieve ontwikkeling die ik vorig jaar gedaan heb was in 

dit geval overbodig, want aan alle kanten gingen er alarmbelletjes in 

mij rinkelen. Ik wist niet hoe ik het had, maar ik maakte dat ik uit die 

taxi kwam, terwijl hij al achteruit de parkeerplaats uitreed. Om zijn 

gezicht te redden reed die taxichauffeur dan maar weg met alleen 

die twee gasten en ik heb mooi een half uur gewacht op een andere 

taxi… 

 Nou goed, die nacht heb ik geen oog dicht gedaan in m’n 

jeugdherberg omdat ik op een gemeenschappelijke kamer sliep met 

twee mede backpackers, een van 67 uit Polen en een 63 jarige uit 

Australië. Heel leuk, op zo’n leeftijd voor de derde keer een 

wereldreis aan het maken, maar snurken, niet meer normaal. En dan 

val ik uiteindelijk in slaap, gaat de telefoon van die Australiër ineens. 

Met zo’n superirritante ringtone, zo’n japans computermuziekje, à la 

Packman of Digger/Frogger op de pc. Zo eentje die nog drie dagen in 

je hoofd blijft zitten. En ook niet opnemen hè, nee, gewoon er 

doorheen slapen… Ik was de volgende ochtend dus niet lollig.  

   Ga maar wat te drinken pakken ondertussen, want het wordt nog 

een heel verhaal. De busreis naar Fam verliep voorspoedig, ware het 

niet dat ik dacht dat Thohoyandou een klein dorpje vlakbij Makhado 

was en dat ik in Makhado moest uitstappen en dan opgehaald zou 
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worden. Zit ik in die bus, blijkt Thohoyandou 90 km van Makhado af 

te liggen… Gelukkig reed mijn bus daar ook langs en na eventjes met 

de chauffeur onderhandeld te hebben mocht ik blijven zitten tot in 

Thohoyandou. Leuk was wel dat ik bij Makhado er even uitging om 

wat drinken te kopen en dat ik Ian (afstudeervakbegeleider uit 

Lajuma) daar tegenkom. Hij was een student aan het ophalen. Goed, 

ik uiteindelijk in Thohoyandou aangekomen. Thohoyandou was zeg 

maar de hoofdstad van het Venda Homeland ten tijde van de 

apartheid en is dus nog steeds vrij (lees: geheel) zwart. De mensen in 

de bus keken dus ook heel raar toen ik daar als blanke uitstapte. 

Vooral ook omdat het ondertussen al pikdonker was. Maar daar geef 

ik niks om, want ik ben ‘cool’ (ahum…,lees dom/overmoedig). Ik 

ging op m’n tassen zitten en in het donker voor een winkeltje op de 

stoep wachten totdat Fam’s chauffeur me kwam ophalen met zo’n 

air van “Mij kan toch niks overkomen”. Blijkt die chauffeur het 

vergeten te zijn, dus heb ik ruim anderhalf uur zitten wachten. Nou 

ik kan je vertellen, toen was er ondertussen niet veel meer over van 

die air van me. Want ondertussen kwamen er allemaal mensen naar 

me toe om me te waarschuwen dat ik daar echt niet moet gaan 

zitten, omdat dat veel te gevaarlijk was. En ik maar replyen: “No 
worries, my transport can arrive any minute.” Zo kwam er ook een 

straathoertje bij me informeren of ik niet interesse had en een 

volslagen gestoorde/dronken kerel komt naar me toe en begint 

keihard tegen me te schreeuwen en me uit te schelden in het Venda. 

Toen hij ook nog begon te duwen enzo heb ik ‘m vriendelijk gezegd 

(lees: toegesnauwd) dat ie nou toch echt op moest zouten omdat ie 

anders zou sterven (lees: “NOW FUCK OFF YOU WIMP, OR I’LL 
KICK YOUR HEAD OFF!!!) en hij bleek toch Engels te kunnen want 

hij ging weg. Of was het toch mijn beroemde ‘Dead-or-Alive 
vechtsport blik’ die ik ondertussen in m’n ogen had die het ‘m deed? 

Toch ben ik maar verhuisd naar een tankstation vlakbij, daar was het 

tenminste licht en waren er mensen aan het werk. Daar werd ik 

uiteindelijk opgehaald.  
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   Om een lang verhaal kort te houden (hoe durf ik het te 

zeggen/schrijven…) het weerzien met Fam en Ed (Eward, haar 

projectpartner) was natuurlijk erg leuk. Natuurlijk de hele nacht 

bijkletsen en de volgende dag naar Lajuma. Erg fijn en leuk om met 

mijn oude afstudeervakbegeleider Ian bij te buurten over vanalles en 

nog wat. De dag erop ging ik m’n eerste field guide trip doen buiten 

de Bush Academy. Ik ging dus Ed en Fam op een van de 

wandelroutes rondleiden. En daar ging ik al meteen de mist in. Want 

op mijn zogeheten ‘pre-trail briefing’ moet ik een hele lijst aan dingen 

vertellen en vragen en ik vergeet de helft nog steeds. “Jongens, dit is 

het plan, dit mag wel en dit mag niet, heb je je verrekijker mee en je 

fototoestel? Ik heb een EHBO-set dus daar hoef je je geen zorgen om 

te maken etc”. Zo vergat ik ook te vragen of iedereen 

zonnebrandcrème bij zich had. En je raadt het al, wij alle drie 

ongelooflijk verbrand, niet meer normaal. Uiteindelijk moesten we 

zelfs een kortere weg terug nemen want ‘t ging echt niet goed omdat 

we levend aan het verfikken waren. Goede start als field guide dus… 

Maar het was wel erg leuk. Nog een zwarte mamba en een kameleon 

tegengekomen en een tijdlang naar de bavianen getijgerd om mooie 

foto’s te maken. Fam en Ed zijn ondertussen ook erg fan van Lajuma, 

ze vonden het allemaal prachtig. Die avond hadden we alle 

aanwezige studenten uitgenodigd om te komen braaien in de 

wilderness camp, waar wij verbleven. Dat was ook echt 

supergezellig. De dag erop hebben we uiteraard de zon volledig 

gemeden, bij Ian langs geweest en in de namiddag kreeg ik een 

herkansing met field guiding en gingen we een andere wandelroute 

doen. Ook daar zakte ik volledig, want we vertrokken uiteindelijk 

veel te laat, zo laat dat we nog moesten rennen naar de top van de 

ribbok trail om de zonsondergang te zien, waar we 30 seconden te laat 

aan kwamen… Goede planning field guide Geert… Om maar niet te 

spreken over de terugweg, welke we dus in het pikdonker 

ondernamen. Maar dat was eigenlijk wel erg leuk en avontuurlijk. 

Zo kwamen we een porcupine (stekelvarken) tegen, bushbabies en zelfs 
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een kleine ongedefinieerde kat-lookalike, waarschijnlijk een genetkat 

of african wildcat. En natuurlijk niet te vergeten prachtige painted reed 
frogs. Die avond weer lekker kampvuurgezelligheid en te laat naar 

bed, want de volgende ochtend moesten we aan het werk voor Fam’s 

en Ed’s onderzoek. Zodoende vertrokken we naar Entabeni, waar we 

een rondleiding kregen van een bosbouwer door de omgeving, 

voornamelijk bestaande uit de Eucalyptus plantages, inheemse 

bossen, theeplantages, een heilig bos enz. Dat was superinteressant 

allemaal. Die avond bij vrienden van Ed en Fam langsgegaan voor 

de laatste paar dagen. Zij zaten in een soort van Lajuma, dus daar 

hebben we ook nog het een en ander gewandeld. En zondagochtend 

ging ik weer terug naar de Bush Academy voor m’n 2e semester.  
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12. The epaulette joke… 

10 maart 2006  
 
Ik heb weer een mooi verhaal, deze keer over epauletten. Dat zijn 

van die dingen die een militair op zijn schouder heeft en die zijn 

rang aangeven. Ook de politie en brandweer dragen ze. Bij de Bush 

Academy hebben de studenten er het logo van Bush Academy op 

staan en de instructors hebben er onder het logo instructor, senior 
instructor, principal enzo opstaan. Tenminste, dat zeg ik nou wel, 

maar als student moet je ze in de loop van je opleiding ‘verdienen’ 

door goed gedrag… Iedereen was toch wel heel erg benieuwd. Er 

werd namelijk heel serieus gedaan over die dingen, want als je ze 

krijgt moet je ook een contract ondertekenen dat je ze met trots zult 

dragen, een goede ambassadeur voor de Bush Academy zult zijn en 

nooit een ‘disgrace for your epps’ zal zijn etc. Je mag ook officieel niet 

drinken en roken in public wanneer je je uniform draag met die epps 
op je schouders. En nou was van de week de grote dag aangebroken, 

de eerste epauletten uitreiking. Wie zou ze krijgen en wie niet? Wie 

was er de eerste maand een lichtend voorbeeld geweest voor de 

andere studenten? Op wie was echt helemaal niets aan te merken 

geweest vorige maand? Wie was er altijd op tijd geweest, wie zag er 

altijd tip top uit in mooi schoon gestreken uniform, goed geschoren 

en had ook nog eens goede studieresultaten geboekt? Enkelen wisten 

natuurlijk allang dat ze ze niet zouden krijgen deze keer, maar velen 

hoopten toch vandaag die epps overhandigd te krijgen. Ik was één 

van deze mensen. Hoe groot was mijn verbazing dat ik ze dus NIET 

kreeg! Maar bijna driekwart van de mensen wel! Maar ik was niet de 

enige die verbaasd was, want de meesten van de studenten snapten 

niks van deze uitreiking. Om te beginnen had men verwacht dat 

slechts enkelen deze zouden verdienen en niet zoveel al meteen de 

eerste keer. Ze bleken dus toch minder moeilijk te verdienen te zijn 
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en dus minder ‘waardevol’ dan gedacht. Dat is natuurlijk tot 

daaraan toe, maar iedereen vergelijkt zichzelf en elkaar natuurlijk 

met alle anderen en zodoende snapten een boel mensen niet dat hij 

of zij ze wel gekregen had, maar die en die niet. Zo waren er ook een 

aantal mensen die niet verwacht hadden ze te krijgen, omdat ze 

bijvoorbeeld al een aantal DP’s gehad hadden, maar ze nu toch 

kregen. Anderen, die nog niks ‘op hun kerfstok hadden’, maar 

gewoon hun best hadden gedaan om zoveel mogelijk te leren, 

hadden ze nu niet gekregen. Verbazing alom dus. Aan het einde van 

de uitreiking werd er verteld dat degenen die ze niet hadden 

gekregen, nog niet voldeden aan de verwachtingen die de Bush 

Academy heeft van haar studenten. De redenen daarvoor konden op 

afspraak persoonlijk worden opgevraagd bij Ruth. Ruth is een van 

de instructors die meer het coördinerende en administratieve werk 

doet.  

   Zodoende was het de volgende twee dagen bij Ruth’s kantoor een 

af en aan lopen in de pauzes. En ik, ik was natuurlijk te trots om de 

redenen op te gaan vragen en maakte dus ook geen afspraak. Tsja, zo 

ben ik nou eenmaal hè. Ik had zoiets van: Ik doe gewoon mijn best 

en leef naar mijn eigen doelstellingen, verwachtingen en imago. En 

als ik niet aan het Bush Academy imago voldoe, is dat jammer voor 

hen. Als ooit op een dag mijn imago dat ikzelf wil uitdragen, 

overeenkomt met dat van de Bush Academy, dan zal ik die epps wel 

krijgen en dan is dat leuk. Maar zoveel waarde hadden die epps niet 

meer voor mij en de meeste anderen na die schijnbaar ‘willekeurige 

uitreiking’.  

   Maar ja, mijn nieuwsgierigheid begon steeds meer terrein te 

winnen op mijn trots. Want een boel studenten kwamen terug met 

de meest vreemde redenen waarom ze ze niet gekregen hadden. 

Verbazing alom werd nu onbegrip alom. Een boel mensen waren 

echt heel boos en voelden zich onterecht behandeld. Zo was er 

bijvoorbeeld een stelletje hier en die hadden ze beiden niet gekregen. 

De reden daarvoor was dat ze in het openbaar ook lieten zien dat ze 
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een stelletje waren en dat mocht niet, dat mocht alleen in het privé. 

Niet dat ze uitgebreid stonden te zoenen of zo, maar ze liepen wel 

eens hand in hand en omhelsden elkaar wel eens. Dat was dus ‘not 
done’. Hun verwijt: “Ja maar, er zijn nog twee stelletjes hier en die 

doen dat ook. Zij hebben de epps echter wel gekregen.” Bush 

Academy: “Klopt, maar die zijn ouder (rond de 28) en jullie zijn pas 

19 en daarom is het ongepast.” Dit was dus een beetje met twee 

maten meten vond ik, maar goed. Merijn, mijn Rasta kamergenoot 

had ze ook niet gekregen. De reden: Hij stopte zijn uniformbroek 

altijd in zijn sokken/kisten en dat zag er niet uit. Merijn: “Ja maar, er 

heeft nog nooit iemand tegen me gezegd dat dat niet mocht. Ik doe 

dat al sinds het begin, omdat ik het fijner vind in verband met teken 

en dergelijke en ik heb er nog nooit commentaar op gehad. Als dat 

gewoon was gezegd had ik het niet meer gedaan, maar nu wist ik 

het gewoon niet.” Volgens de Bush Academy kon hij dus nu 

ophouden dat te doen en dan zou hij ze de volgende keer wel 

krijgen. Ook een hele rare reden dus en zo ging dat maar door. Dus 

werd ik wel heel erg benieuwd naar wat de reden was voor mijn 

epauletonthouding. Onder druk van medestudenten, die ook wel 

nieuwsgierig waren naar waarom ik ze niet gekregen had (want 

iedereen had gedacht dat ik ze wel gekregen zou hebben), ben ik dus 

uiteindelijk ook naar Ruth gegaan. Ruth is echt een hele aardige 

tante, heel spontaan, dus het zou eigenlijk best een gezellig gesprek 

kunnen worden. 

   Daar zat ik dan. Nou gingen we het krijgen… Wat bleek: Ik was 

geen team player en erg onbeleefd, twee eigenschappen die voor een 

goede field guide erg belangrijk waren. Ik viel bijna van m’n stoel! IK, 

onbeleefd??? Dat heb ik nog nooit gehoord! Ik weet ook dat ik wat 

betreft het zijn van een team player nog wel wat kan leren, vanwege 

mijn filosofie: “Ik ben een perfecte team player, zolang iedereen doet 

wat ik zeg.” Maar dat slaat doorgaans op het gezamenlijk maken en 

afleveren van een product of rapport. Hier op de Bush Academy 

geldt dat helemaal niet, hier ben ik gewoon een medestudent voor 
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iedereen en ‘maken’ we niks. Waar sloeg dit dan weer op??? Maar ik 

liet mijn verbazing niet merken en vroeg heel beleefd of ze dat wou 

uitleggen, omdat ik me helemaal niet in dat beeld kon verplaatsen. 

“Ja,” zegt ze, “dat wil ik wel voor die team player reden, maar voor 

het onbeschoft zijn wil de principal je even spreken…” Je begrijpt dat 

ik van de ene verbazing in de andere viel, maar wacht, dit was pas 

het begin. De principal Harold werd erbij gehaald en toen volgde de 

uiteenzetting. Het was de instructors opgevallen dat ik ’s ochtends na 

de game drive mijn ontbijt in mijn eentje buiten de eetzaal opat. 

Daarmee ontrok ik me aan het groepsproces en het sociale 

ontbijtgebeuren. Dat was zorgwekkend en zodoende kreeg ik het 

stempel: Geen team player. Nou dat was wel erg kort door de bocht 

vond ik. Of ik het mocht uitleggen? Ja, dat mocht, dus toen vertelde 

ik dat ik ’s ochtends alleen buiten (slechts vier meter buiten de 

eetzaal nota bene) eet omdat ik daar rustig in de zon kan zitten en van 

de omgeving kan genieten. En dat ik dat prefereer boven de drukte 

in de eetzaal, waar ’s ochtends al de TV keihard aanstaat met rugby 

of MTV. Dat ik verder vond dat ik me nergens anders onttrok aan 

groepsactiviteiten, de lunch en dinner wel in de eetzaal at en overal 

goed meedeed. En dat ik het dus nogal kort door de bocht vond om 

mij alleen daarvoor ‘geen teamplayer’ op te stempelen. Bovendien, 

net als bij Merijn, niemand me er ooit over aangesproken had, dus ik 

vond het flauw om me ergens op af te rekenen waarvan ik niet wist 

‘dat het een probleem’ was. Tsja, dat waren ze eigenlijk wel met me 

eens, dan hadden ze toch een verkeerde indruk van me gehad. Maar 

dan was er nog het onbeleefd zijn. Want ik was namelijk heel 

onbeleefd geweest tegen Harold. “Oké,” zeg ik, “wil je me dan 

zeggen wanneer?” Ik had dus een keer in het weekend een grapje 

gemaakt, wat in het verkeerde keelgat was geschoten. Mijn 

Hollandse humor weer hoor… Ik zocht toen een van de instructors 

op een zondag, om wat te vragen. Ik kon niemand vinden maar 

kwam toen Harold tegen. Ik vroeg of hij wist waar de instructors 

waren. Hij reageerde toen ietwat geïrriteerd, alsof het een hele 
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domme vraag was en zei dat het zondag was en de instructors ook 

wel eens een middagje vrij hadden. Ik grapte daarop: “Echt? Shit, ik 

dacht nog wel dat ik zo’n grote som schoolgeld had betaald om ze 

dan zeven dagen in de week ter beschikking te hebben.” 

Harold zei daar niks op en liep weg. Ik had er verder niet over 

nagedacht, want Harold kan wel vaker wat grumpy zijn. Maar nou 

bleek dus dat hij dat heel serieus had opgevat als een serieuze 

belediging. En ik was dus heel onbeleefd. Nou, daar kon ik dan wel 

inkomen zei ik nu tegen Ruth en Harold. Dus mijn excuses daarvoor, 

maar zo was het helemaal niet bedoeld. Het was echt bedoeld als 

grapje en ik meende het niet serieus. “Dan heb je wel een erg slechte 

smaak humor…” aldus Harold. “Dat kan,” zeg ik, “en ik zal er in de 

toekomst op letten. Maar wat ik niet begrijp is wederom waarom dat 

nu pas opgebracht wordt en niet toen meteen. Waarom heb je toen 

niet meteen gezegd dat je het geen leuk grapje vond, maar een 

onbeschofte belediging? Dan had ik je toen al mijn excuses daarvoor 

aangeboden en uitgelegd dat het niet zo bedoeld was. En dan was 

deze epauletpoeha helemaal niet nodig geweest. Sterker nog,…” En 

zo probeerde ik hen uit te leggen dat ik echt wel een redelijke vent 

ben, die niet zo gauw op z’n teentjes is getrapt en boos wordt. Ook 

heb ik er echt geen problemen mee als men mij tekst en uitleg vraagt 

om dingen die ik doe, zeg, of als ik een ‘grapje’ maak. Om met mij 

om te kunnen gaan moet je eerlijk durven zijn, ik zal je echt niet 

meteen aanvallen of in de verdediging springen. Ik zal je altijd rustig 

uit laten praten en dan even rustig zeggen hoe ik dingen zie. Dan 

komen we er echt wel uit en begrijpen we elkaar veel beter. Dat is 

een veel fijnere werkvorm dan dingen van me zien, er dan een 

mening over vormen zonder me te proberen te begrijpen en me er 

later op afrekenen, of het laten sudderen totdat het de irritatiegrens 

bereikt heeft. 

   Nou, toen waren ze eigenlijk wel onder de indruk, zelfs Harold. Ze 

vonden het fijn dat te horen en wilden dan inderdaad in de toekomst 

proberen om opener met me om te gaan en het direct te zeggen als ze 
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iets dwars zat. Ook waren ze blij dat ze me nou beter begrepen. 

Verder waren er geen aanmerkingen op me, dus die epauletten zou 

ik de volgende keer wel krijgen als ik zo door zou gaan zoals nu. Een 

beetje flauw vond ik het wel dat ze me die dingen niet alsnog gaven, 

maar goed.  

   Wel leuk was dat Ruth een uur later nog naar me toe kwam, ze 

wilde me nog iets zeggen. Ze vond het namelijk zo goed van me dat 

ik zo rustig en kalm was gebleven en geen enkele keer mijn stem had 

verheven. Bijna alle andere studenten waren heel boos geworden, al 

dan niet terecht en een boel waren ook gewoon opgestaan en boos 

vertrokken uit haar kantoor. Ik was zo redelijk en geduldig geweest 

en dat sierde me volgens haar. Ik voelde me toen echt gevleid en 

moest ervan blozen.  

Overigens, de volgende dag werd er medegedeeld dat besloten was 

dat de TV alleen nog maar tijdens het avondeten aan mocht.  
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13. Mijn eerste game drive 

15 maart 2006 
 

Van de week heb ik mijn eerste game drive gegidst!!! De eerste weken 

deden we wandelingen, daarna game drives waarbij de instructor reed 

en nu moeten we het eindelijk zelf doen. Het werkt ongeveer 

hetzelfde als de game walk waarover ik in een eerder hoofdstuk al 

vertelde. Ik begin met iedereen welkom te heten en een game drive 

briefing te doen waarbij ik vertel over het natuurreservaat en de 

regeltjes uitleg. Jaja, echte spelregels voor de goede orde. En voor de 

veiligheid natuurlijk. Het zou toch jammer zijn als een gast uit 

onwetendheid enthousiast met zijn arm uit de auto zit te wijzen naar 

een dier en dat dat nou precies de reden is dat dat dier dan keihard 

wegrent. Dan zijn de andere gasten niet lollig… Dat soort dingen 

moeten even duidelijk gemaakt worden. Daarna verdwijn ik achter 

het stuur (ik ben al niet zo groot en dan moet je me vooral achter een 

game drive Landrover van twee ton achter het stuur zetten…) en rijd 

ik rond waarheen ik wil, stop bij dingen die me interessant lijken en 

waarover ik wat kan vertellen en beantwoord vragen van de 

studenten achterop en de instructor naast me. Echt supercool. Het 

ging ook vrij goed voor een eerste keer. Iedereen van ons is best wel 

zenuwachtig, een beetje plankenkoorts zeg maar. Je staat namelijk 

wel ineens in het middelpunt van de belangstelling, maar zo zeker 

ben je eigenlijk niet van je zaak en je gaat geheid stomme of 

verkeerde dingen zeggen. Het is nu dus eigenlijk meer een spelletje: 

‘Hoe zorg ik ervoor dat ik het minst voor lul sta, want voor lul staan 

we toch wel’ “Kijk daar jongens, een Magpie Shrike!” “Euhhh, Geert, 

dat is een Red-collared Widowbird…” “Oh shit, dat bedoel ik…” Wat 

valt het nu op hoe weinig je eigenlijk weet. Je denkt vanalles te 

weten en dan zie je een Blue Wildebeest en denk je “Ha, daar weet ik 

ondertussen alles van, dus ik stop maar even en ga een verhaal 
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afsteken.” Je stopt, beseft dan dat er een instructor naast je zit en ga je 

je toch dingen afvragen. “Is dat wel zo? Kan ik dit en dat eigenlijk 

wel zeggen? Weet je wat, ik waag het er gewoon op.” Dus: “Kijk 

luitjes, dit is een vrouwtjes wildebeest en zij is blablabla aan het 

doen, want blablabla.” Kijk ik even naar rechts naar mijn instructor, 

of hij al onder de indruk is van mijn kennis, zit die daar echt met een 

scheef gezicht te grijnzen en z’n lach in te houden. Ik probeer de 

situatie te redden door gauw iets anders over dat beest te vertellen, 

maar ik begin al te hakkelen en te stotteren en uiteindelijk: “Ja luitjes, 

dus die wildebeest blablabla laat ook maar, ik heb geen idee waar ik 

het over heb…”  Echt zo grappig dat die instructors ons gewoon zo 

lang door laten praten totdat we onszelf klem lullen. Daar leren we 

veel van, maar het zorgt bovendien voor een boel humor op de game 
drives. Ze laten ons echt van onze fouten leren. Dat werkt natuurlijk 

het beste. Rijden we een onbekend deel van het reservaat in, dan 

zeggen ze gewoon niks, totdat de student die gidst door begint te 

krijgen dat hij geen flauw idee meer heeft waar hij ergens is. “Eh 

instructor, hoe moeten we terug?” En ook leuk: Rij ik naar een boom 

toe, begin mijn verhaal af te steken en dan na een paar minuten 

vraagt die instructor: “Geert, is het wel die boom?” Dzju, dan ga je zo 

aan jezelf twijfelen. Dus ik nadenken, piekeren, nog maar even een 

blaadje plukken en goed inspecteren. Boek erbij pakken, vergelijken. 

“Ja, volgens mij is het eigenlijk wel deze boom, wat is het dan?” 

“Heel goed Geert, je had het ook goed, nou alleen nog even leren 

genoeg zelfvertrouwen te hebben dat je echt je bomen wel kent.” Tot 

slot, sommige studenten zijn zo zenuwachtig dat ze allemaal dingen 

door elkaar gaan halen, of supersimpele dingen niet meer weten. 

Zien we een giraffe en die student, die vandaag gids is, ook en hij 

denkt: “Dit is een mooi moment om wat te gaan vertellen.” Dus hij 

stopt, draait zich om en wil zijn verhaal beginnen. “Jongens, hier 

hebben we dan een prachtige …., euh…” En dan beseft ie dat ie 

gewoon niet op de naam van dat beest kan komen van de 

zenuwen… En ondertussen kijken negen studenten en een instructor 
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je hoopvol aan: “Kom op, je kunt het, het is een giraffe, dat weet je 

wel!” Echt, je wilt door de grond zakken dan. Gelukkig heb ik dat 

nog niet gehad, maar misschien komt dat nog. 

   Verder is gebleken dat instructors ook goed bomen kunnen 

klimmen. Op gegeven moment gingen we weer een middag alien 
invasive planten uit de grond trekken. Dus wij daarheen gereden en 

de instructors eerst checken of er nijlpaarden in de buurt waren 

omdat we rond een waterhole gingen werken. Die vonden ze niet 

maar wel heel veel sporen, dus we moesten goed opletten. De 

omgeving bestond uit vrij hoog gras en boompjes en daartussen die 

alien invasive planten die tussen de 20 en 100 cm hoog zijn. Ik was 

nog even in de auto een banaan aan het eten voordat ik zou 

beginnen. Iedereen was al begonnen of aan het beginnen. Wil ik 

uitstappen en ook beginnen, zie ik ineens iedereen als een dolle naar 

de auto’s rennen en erin springen en duiken en de instructors roepen: 

“RUN, RUN, GET TO THE VEHICLES!!! NOW! QUICKLY!” Wat 

blijkt, een van de studenten was planten uit de grond aan het 

trekken en zag ineens een grote grijze massa vlakbij in het hoge gras 

liggen. Alarm geslagen en de instructors dus iedereen naar de auto’s 

dirigeren. Die middag dus maar een nabijgelegen stuk leeggeplukt. 

Maar aan het einde waren die instructors toch eigenlijk wel 

nieuwsgierig of het nou echt een nijlpaard was geweest wat die 

student gezien had. Dus gingen ze terug om even te kijken. Zij lopen 

daarheen en ze zien inderdaad een grijze massa, maar konden niet 

goed zien wat het nou was omdat het in het hoge gras lag. Boompje 

in klimmen voor een beter zicht, maar nog steeds niet duidelijk. Het 

leken toch wel rotsen, want niks bewoog en er was geen ademhaling 

of wat dan ook te zien. Een paar steentjes er naar toe gooien en nog 

niks. Dan maar een paar keien gooien. Geen teken van leven. Dus die 

senior instructor zegt; “Dat zijn rotsen.” En loopt dichterbij om het te 

gaan bevestigen. Op een meter of vier afstand staat er ineens een 

gigantisch nijlpaard op, dus die instructor draait zich om en sprint als 

een idioot naar de dichtstbijzijnde boom en begint te klimmen, 
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terwijl de andere instructors hun hart vasthouden en tegelijkertijd 

hun lach proberen in te houden. Dat nijlpaard vond het allemaal niet 

zo boeiend en wandelde laconiek de andere kant op. En nu loopt de 

senior instructor rond met allemaal krassen van de dorens op z’n 

handen, hoofd en gezicht.  

   Tot slot hebben ik en een aantal andere mensen die iets van een 

universitaire studie hebben gedaan wat overhoop gelegen met de 

instructors hier. Het is al vaker voorgekomen dat er dingen geleerd 

worden die hopeloos verouderd zijn of niet kloppen en dan wordt 

daarover overlegd. Deze keer werd het echter een publiek spektakel 

tijdens een college, toen hij vertelde dat schimmels en bacteriën 

onder het rijk Plantae vallen en dus in feite planten zijn. Nou was mij 

in Wageningen geleerd dat meneer Whittakker al in 1968 de 

schimmels in een eigen rijk Fungi plaatste, dus ik zei tijdens dat 

college dat dat toch wel heel erg verouderd was en het me niet de 

bedoeling leek dat we dit echt gingen leren. Ik kreeg al gauw bijval 

van andere studenten; dat dit ook volgens hen toch echt te ver ging. 

We waren heel vriendelijk eigenlijk, maar het liep een beetje uit de 

hand omdat de lesgevende instructor het heel persoonlijk opvatte. 

Zodoende liep deze boos weg om de principal erbij te halen. Gevolg 

is dat er nu wat spanningen zijn en er verdeeldheid heerst over hoe 

dit verder moet. Leren we de foute dingen gewoon, of moet de 

leerstof aangepast worden? Moeten wij het eerlijk zeggen als er 

verkeerde dingen onderwezen worden, of gewoon onze klep 

houden? We zullen wel zien.  
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Twee keer daags op  
game drive/walk 
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14. VPDA and event organizing 

18 maart 2006 
 

Hier gaat het allemaal z’n gangetje. Ondertussen heb ik mijn cijfer 

terug van VPDA (Viewing Potentially Dangerous Animals). Met andere 

woorden, hoe ga je verantwoordelijk om met het bekijken en 

benaderen van potentieel gevaarlijk dieren op een game walk of game 
drive. Dan hebben we het natuurlijk over leeuwen, olifanten en 

dergelijke, maar in feite kan een wrattenzwijn in een slechte bui ook 

potentieel gevaarlijk zijn. Ik had 97% goed, maar dat is slechts 

theorie hoor, want als er echt een leeuw voor me staat doe ik het 

waarschijnlijk toch wel in mijn broek. Was op zich wel een tof 

onderwerp, dat VPDA. We moesten van alle gevaarlijke dieren 

bepaalde dingen weten, zoals aanvalssnelheid, hoe 

waarschuwingssignalen en schijnaanvallen te onderscheiden van 

serieuze aanvallen en wat te doen in dergelijke situaties. Dus nu 

weet ik dat als een leeuw me aanvalt, deze dat met 22 meter per 

seconde doet, maar als zijn staart dan heen en weer gaat, hij niet gaat 

bijten. Gaat zijn staart omhoog en omlaag, dan wel. Ik heb natuurlijk 

ook geleerd waar ik dan moet schieten en wanneer. Want als ik hem 

doodschiet voordat hij tien meter van me vandaan is ben ik een 

stroper en ga ik de bak in. Allemaal wettelijk bepaald en natuurlijk 

belangrijk om te weten als ik wandelingen met gasten moet maken. 

Echt superinteressant om te leren hoe je het gedrag van dieren kunt 

leren lezen. Maar goed, zoals ik al zei heb ik het theoretische 

examen, net zoals de meesten hier, erg goed gedaan, maar in de 

praktijk is het een ander verhaal. Dat bleek ook wel tijdens onze 

‘praktijkoefeningen’. Daarbij moest één van ons de gids spelen die 

met de andere studenten als gasten door de bush wandelde. En één 

van de studenten werd door de instructor de bosjes in gestuurd met 

de instructie om een bepaald dier na te spelen en wat voor gedrag hij 

moest nadoen. Zodoende loop je daar met een lange grasspriet als 



 74

geweer en een setje studenten achter je aan. Ineens stormt er dan een 

student uit de bosjes op je af terwijl de instructor roept: Kijk, een 

zwarte neushoorn, of een olifant, of whatever hij moest spelen. En 

dan heb je dus een halve seconde om na te denken: “Oh ja, zwarte 

neushoorn, die doet geen schijnaanvallen, ook niet schieten, dus oh 

ja, bij een zwarte neushoorn meteen de boom in…” En ondertussen 

heb je die neushoorn-student al rond je middel hangen. Kortom, in 

negen van de tien oefeningen waren we allemaal dood. Maar goed, 

oefening baart kunst… Liever ‘dood’ door vier studenten die een 

leeuwinnengroep nabootst dan in het echt natuurlijk. Ook leuk is het 

naspelen van een dier in zo’n geval en proberen het gedrag zo goed 

na te doen dat de student die gids is het herkent en zijn acties daarop 

kan aan passen. Dat laat je toch wat extra nadenken over dat gedrag 

in kwestie.  

   Verder hadden we deze week de rammelbak van de campus als 

auto. Er is hier een bakbeest Landrover van 25 jaar oud die met Duct 
tape aan elkaar hangt en deze week was onze groep de klos om die te 

rijden. Met als gevolg dat na dag twee hij ook al niet meer wilde 

starten. Dan moet je als gids dus je ‘gasten’ heel de tijd vragen nadat 

je gestopt ben voor een sighting om ‘eventjes’ de auto (van ruim 2 

ton) aan te duwen. Ook hebben we een traditioneel Zuid-Afrikaans 

stukje cultuur ondergaan. Dan nemen we een flinke antilope keutel, 

stoppen die in onze mond, laten die even lekker volzuigen met 

speeksel en dan spugen we die zo ver mogelijk weg. Ik kon er niks 

van…En zodoende werd ik laatste bij de bokdrolspuug competitie.  

   Maar het leukste deze week was wel onze hospitality avond. 

Hospitality is, zoals eerder gezegd, ook een onderdeel van de 

opleiding hier en betekent letterlijk vertaald ‘gastvrijheid’. Zodoende 

zit iedereen in een hospitality groepje en elke week moet één van die 

groepjes een complete avond ‘uit eten’ en ‘vermaak’ organiseren 

voor de hele campus. Deze week waren wij aan de beurt en we 

hadden besloten een liefdadigheidsveilingavond met diner te 

organiseren ten bate van die alien invasive plant die we elke week uit 
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de grond moeten trekken. Dus wij waren ‘CRAP now!’ (Cease Removal 
of Alien Plants Now). Dus maakte ik wat posters als reclame, hadden 

we een diashow en presentatie waarin we dus vertelden hoe 

verschrikkelijk het wel niet was dat die plant zo ongenadig werd 

vervolgd. Het diner + veiling werd gegeven voor ‘celebrities’, 

beroemdheden, dus iedereen moest verkleed komen (wat de 

meesten ook deden) en het was echt supertof. Ieder van ons had 

verschillende taken, zijnde kok, ober of gastheer en natuurlijk een 

taak betreffende de voorbereidingen zoals etiquette, dresscode, 

tafelplan, promotie, menukaarten, decoratie etc. We waren al weken 

aan het voorbereiden, maar het resultaat mocht er wezen. Het was 

echt supergeslaagd en het ging heel goed op wat schoonheidsfoutjes 

na. Iedereen vond het echt een geniale avond en het eten was 

geweldig goed gelukt. Want dat moesten we dus ook allemaal zelf 

doen. Menu bedenken, ingrediëntenlijst maken en dan voor 50 

mensen klaarmaken, koken en opdienen met inachtneming van 

presentatie van eten op het bord en de etiquette van het serveren. 

Aan het einde van die dag waren we echt helemaal kapot. Alles 

voorbereiden, dan koken en de hele eetzaal ombouwen tot een 

restaurant en een veilingpodium en de rest van de avond verder 

koken of serveren. Als de laatste gast dan vertrokken is, kun je nog 

de hele teringzooi gaan opruimen, voor 50 man gaan afwassen (er is 

hier geen afwasmachine) en de eetzaal in oorspronkelijke staat terug 

ombouwen ook. Maar goed, het was in elk geval heel leuk en we 

hebben er allemaal veel van geleerd.  
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15. Disgracing my epaulettes 

Eind maart 2006 
 
Ik heb net m’n off-week (vakantie) weer gehad en weer van alles en 

nog wat meegemaakt. Dus ga er maar weer even voor zitten; dit 

hoofdstuk belooft vermakelijk te worden… We schrijven zondag de 

19e maart, ik heb net m’n examen vissen en plantenkunde gemaakt 

en ik maak me klaar voor vertrek. Het plan was als volgt: een lift van 

een medestudent naar Johannesburg airport, daar een auto huren en  

dan meteen naar Fammetje en Ed in de Gele Hel (zo is de 

bananenplantage waar zij wonen en onderzoek doen door hen 

gedoopt) karren. De volgende drie dagen naar Kruger National Park 

en de rest in Lajuma, waarna ik weer naar de airport sjees en met een 

medestudent terug naar de Bush Academy rij. Mooi plan, maar toen 

ik dat vertelde aan een paar Afrikaner medestudenten na de 

examens vonden zij het toch wat minder. Vooral het ’s avonds een 

auto huren en dan ’s nachts naar Fammetje rijden zagen ze niet 

zitten. Volgens hen was dat levensgevaarlijk, zowel vanwege de 

conditie van de weg met potholes die ik niet zou zien ’s nachts, als 

vanwege het gevaar van carjacking en berovingen. Nou wist ik dat 

sommige mensen hier aardig paranoïde zijn, maar dit sloeg echt 

alles. Uiteraard konden ze me niet overtuigen om toch maar bij hen 

in Jo’burg te blijven slapen en dan de volgende dag te gaan rijden. 

Toen gaven ze maar goedbedoeld advies en duidelijke instructies: 

Als ik in het donker zou rijden en ik zou opeens een dood iemand op 

de weg zien liggen, dan moest ik daar expres keihard overheen 

rijden en in elk geval niet stoppen. Want dat was een klassieke truuk 

en dan zou ik beroofd of ge-gangraped in m’n aars worden. En wat 

betreft een rood stoplicht; in Afrika hadden die ’s nachts een andere 

betekenis dan overdag. ’s Nachts betekende een rood stoplicht ‘Rij 

langzamer, kijk goed om je heen of er geen andere auto’s aankomen 
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en zodra je daar zeker van bent rij je zo snel mogelijk keihard door, 

maar stop in geen geval…’ Ik moest ook mijn Maglite zaklamp en 

mijn messen bij de hand houden, dan had ik tenminste iets om me te 

verdedigen. Ook moest ik altijd met de deuren op slot rijden. En nog 

meer van die onzin. Jeetje, je zult zo leven. Ik besloot in elk geval dat 

ik wel gewoon zou zien hoe het zou gaan.  

   Zodoende ging ik naar het vliegveld, haalde de meest onveilige 

auto van het jaar 1999 (Nissan Almera, mijn lesauto die toentertijd in 

het nieuws kwam vanwege die dubieuze titel die een of andere auto-

organisatie hem gegeven had) op, doopte hem “The Blue Bullet” 

(want het was me een racebeestje…jaja, ik ben niks meer gewend na 

die tractoren van Landrovers op de Bush Academy) en ik ging op 

weg. Uiteraard verliep de reis voorspoedig op een bijna-

doodervaring als gevolg van wat aquaplaning na en in elk geval 

geen berovingen of anale groepsverkrachtingen.  

   De volgende dag op naar Kruger. Nou dat was ook lachen. Want ik 

had Fam een echte ‘guided-experience’ beloofd, dus ging ik hen 

officieel rondleiden in Kruger, compleet in uniform. En ondertussen 

draag ik daar mijn mooie zuur verdiende epauletten op! Jaja, ik heb 

ze ondertussen gekregen, hoor! Vanaf nu hoor ik me dus als een 

goede ambassadeur voor de Bush Academy te gedragen. En wee mij 

als ik dat niet doe… Volgens de Bush Academy zijn ze zo weer 

afgepakt en dan krijg ik een schep in mijn hand en kan ik beginnen 

een sloot te graven… Anyway, mijn reis naar Kruger begon goed 

wat dat betreft. Let op: Wij rijden daar in The Blue Bullet mooi met 

het verkeer mee. Auto’s voor me en auto’s achter me, allemaal 

droogjes een heuvel optuffen, heuveltje af en beneden aan de heuvel 

hoppa, Geertje wordt natuurlijk als enige van de weg gehaald door 

de politie. Snelheidsovertreding… (op de BA valt dat onder ‘reckless 
driving’, wat daar genoeg reden is om je epps weer af te pakken en je 

een boel sloten te laten graven...). Nou goed, ik reed net als iedereen 

76 in plaats van 60 toen ik de heuvel af reed, maar ik was dus als 

enige de Sjaak. Waarom mocht iedereen gewoon doorrijden, behalve 
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ik??? Maar we konden er wel om lachen. Na een kwartier hadden we 

alle agenten zover dat ze op de foto met ons gingen, mocht Fam ook 

wat snelheidsmetingen doen en wisselden we adressen uit. Zij 

moesten mijn adres hebben voor de boete en wij kregen dat van hen 

om de foto’s heen te sturen… Nou dus zorgen dat de Bush Academy 

die foto’s nooit te zien krijgt.  

   Maar disgracing my epps was to be continued. In Kruger ging alles 

verder prima, als een echte field guide had ik uiteraard alles goed 

geregeld met reserveringen enzo. Mijn probleem zat ‘m meer in dier-

identificatie… Zie ik daar een buffel in de verte, begin ik daar een 

verhaal over te vertellen, kijk ik goed, is het een wildebeest. Mooi 

voor schut... Maar het kan erger. Zien we weer een beest in de verte, 

vraagt Ed aan mij wat dat is, kijk ik even en zeg: Een olifant. Kijkt Ed 

door zijn verrekijker, ziet ie twee zebra’s in elkaars verlengde 

staan… Hmmm, ik doe die epps zelf wel even af… Maar het toppunt 

was toch wel het einde van Kruger. Dat moment had me behalve 

mijn epps ook nog mijn leven en dat van Fam en Ed kunnen kosten. 

Op dag drie moesten we het park weer uit en de uitgang sloot om 18 

uur. Daar zijn ze heel streng in en ben je te laat, dan krijg je een boete 

(en kan ik m’n epps wel weer inleveren). Een kleine miscalculatie 

dreigde daar even voor te zorgen, maar een snelheidscorrectie (lees: 

speeding = reckless driving = epps ruilen voor een schep) hielp ons uit 

de brand. We waren slechts 15 seconden te laat. De slagboom was al 

dicht, maar we konden de personeelsuitgang nemen en om de poort 

en receptie heen rijden. Zo gezegd zo gedaan en zodra we weer aan 

de voorkant van de receptie op de weg zaten stopten we want Ed en 

ik moesten ongelooflijk plassen. Maar goed, we waren nou uit 

Kruger, dus we stapten gewoon uit en gingen in de berm staan 

pissen, terwijl Fam wat in de achterbak ging rommelen. Nou stond 

er al die tijd een auto 20 meter van ons vandaan stil te staan op de 

weg voor ons, maar daar schonken we geen aandacht aan. Mooi, wij 

‘m goed uitknijpen en de auto weer in. We rijden weg en passeren 

die auto dus. Kijk ik naar die auto, zie ik de bestuurder gefascineerd 
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naar buiten kijken. Kijk ik waar hij heen kijkt, loopt daar een 

gigantische leeuw! En nog één en nog één. Twee enorme mannetjes 

met zwarte manen en een groep vrouwtjes. En die liepen 

ondertussen daar waar wij uitgebreid hadden staan urineren. 

Hadden we ze niet eens gezien (gelukkig maar, want anders had ik 

heel mijn broek vol gescheten denk ik), omdat wij aan de linkerzijde 

van de weg stonden te pissen met onze rug naar de weg toe en die 

leeuwinnen ondertussen aan de rechterkant in de berm liepen. 

Lekkere field guide ben ik… 

   Ondanks dat gingen we toch helemaal uit ons dak terwijl we die 

leeuwen bekeken en fotografeerden. Na een kwartier waren ze 

verdwenen in de bosjes en vertrokken we weer. Jammer alleen dat 

we na 200 meter bij een hek aankwamen dat op slot was. De gate 
keeper kwam naar ons toe, dus wij vroegen: ‘What’s this?’ Reply: “This 
is the real Kruger gate, the other one down the road was the entrance 
archway…” ‘Hmmm, okay, can you open the gate for us?’ “Guys, it is 20 
past six already, you are too late…” Nou goed, wij legden uit dat we 

echt dachten dat die poort met slagboom de gate was, dat we daar 

op tijd waren en de leeuwen hadden gezien en blablabla. En hij liet 

ons gelukkig gaan zonder boete. Dan denk je alles gehad te hebben 

en weer leuk naar huis te gaan toch? Jammer maar helaas, we kregen 

het voor elkaar om gigantisch te verdwalen en hebben er negen uur 

over gedaan om de iets meer dan 200 kilometer naar huis te rijden. 

Aardedonker, geen lantarenpalen, potholes, koeien en gasflessen(!) 

die op de weg liggen, waardeloze wegwijzerborden, afgesloten 

wegen door wegwerkzaamheden, onbegaanbare shortcuts door het 

platteland enz. droegen allen bij tot de pret. Ik ging ondertussen 

dood, aangezien ik de enige was die verzekerd was in mijn huurauto 

en dus al vier dagen lang tien uur per dag aan het rijden was. Op 

gegeven moment heb ik Fam toen gevraagd dan maar onverzekerd 

een stuk te rijden. Ik was echt op. Voor Fam geen probleem 

natuurlijk en ik deed gauw een powernap, waarna ik het weer 

overnam. Zodoende kwamen we ’s nachts om 3:30 aan op Fam’s 
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bananenplantage. Maar al met al was Kruger heel leuk geweest. We 

hebben een luipaard gezien, tsessebe, ground hornbill, drie keer 

leeuwen, buffels, kameleon, leopard tortoise, water varaan, african 
wildcat met kittens en nog veel meer.  

   De volgende dag naar Lajuma waar we de dagen hebben 

doorgebracht met wandelen, braaien in de wildernesscamp en feestjes, 

alvorens ik weer terug naar de Bush Academy ging.  
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16. Left behind… 

Begin mei 2006 
 
Gisteren stond ik weer eens bij Harold in zijn kantoortje, omdat ik op 

het matje geroepen was. Wat had ik nu weer gedaan? Daarvoor 

moeten we even terug naar gistermorgen. We schrijven donderdag 9 

mei en we hebben ‘archeologie-excursie’. Ruth, de vrouw van rector 

Harold, is namelijk archeoloog en zij neemt ons archeologie- en 

antropologieonderwijs voor haar rekening. Ook op het Bush 

Academy reservaat bevinden zich archeologische sites uit de ijzertijd. 

Vandaag gingen we daar dus met z’n allen heen in de Landrovers. 

Zo reden we naar één of 

andere verre uithoek in 

de bergen van het 

reservaat, parkeerden de 

Landrovers in de berm 

en wandelden ‘onder 

begeleiding van de 

instructors’ naar de eerste 

site van vandaag: Een 

grot met overblijfselen 

zoals pottenscherven en 

dergelijke. Werkelijk 

fascinerend en hartstikke 

interessant. Na een tijdje 

moesten we weer terug 

naar de Landrovers om naar de volgende site te rijden. En net op dat 

moment vond ik een aantal braakballen van een uil bij de ingang van 

die grot. Craig, een vriend van me en ik begonnen die uit elkaar te 

pluizen, terwijl de rest doorliep. Wij volgden enkele minuten later 

ook, maar halverwege hoorden we een boel auto’s starten en 

‘Onder begeleiding van de 
instructors’: Rond de campus ligt 300 
hectare afgesloten van het reservaat, 
waar geen neushoorns, hyena’s en ander 
gevaarlijk spul rondloopt en waar wij 
dus vrij mogen wandelen. De andere 
11.000 hectare zijn op last van de 
reservaat eigenaar verboden terrein voor 
studenten zonder dat er een instructor 
bij is. In verband met aansprakelijkheid 
en dergelijke en om veiligheidsredenen 
zeg maar. De Bush Academy least het 
reservaat namelijk van die eigenaar en 
deze laatste blijft eindverantwoordelijk 
voor ongelukken die op zijn reservaat 
gebeuren. 
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wegrijden! “Dzju!” wij renden nog naar die weg maar het was al te 

laat: We waren achtergelaten…  

   Supertof! Eindelijk konden we eens ongestoord lekker wandelen 

zonder risico op een DP, want zeg nou zelf, zij hadden ons 

achtergelaten, dus het is niet onze fout! Nou konden we drie dingen 

doen. Blijven zitten waar we waren en hopen dat ze ons kwamen 

halen, of we konden de kortste weg terug naar de campus nemen, of 

we konden exact de weg teruglopen zoals we hierheen waren 

gereden. Blijven zitten zagen we niet zitten. Voordat het opgemerkt 

was dat we er niet meer waren was het misschien wel avond en zij 

zouden ook wel verwachten dat we gewoon naar huis kwamen 

lopen. De kortste weg was ook geen goed idee, want als ze wel terug 

zouden komen om ons te halen, dan liepen ze ons mis en dan waren 

de rapen gaar voor ons. Als we dezelfde weg terugliepen, dan 

kwamen we zeker thuis en als ze ons toch kwamen halen, kwamen 

we ze onderweg al ergens tegen. Er was wel een probleempje. Als 

we langs de weg terug zouden lopen, dan zou het kunnen dat Egon, 

de reservaateigenaar, net langs zou komen rijden en dan had de 

Bush Academy natuurlijk een probleem. Dat wilden we koste wat 

het kost voorkomen. Zodoende werd besloten om wel langs de weg 

terug te lopen, maar indien Egon eraan zou komen, als een speer de 

bosjes in te duiken.  

   Echt, we hebben een heerlijke ochtend gehad. Supergaaf, lekker 

met z’n tweeën rondlopen, stoppen waar we willen, dieren, sporen 

en planten bekijken en stiekem natuurlijk hopen dat we een 

neushoorn of iets anders tofs tegen zouden komen. Bomen klimmen 

kunnen we allebei als de beste, dus… Een paar uur later liepen we 

over een vlakte en zonder dat we het gehoord hebben reed er ineens 

een auto 100 meter voor ons op een weg haaks op de weg waarop 

wij liepen. Onze handen gingen omhoog om te zwaaien, maar toen 

zagen we dat de auto grijs was… De auto van Egon’s vrouw! 

Wegduiken had geen zin meer, dus we bevroren allebei met onze 

handen in de lucht. Gelukkig keek ze niet naar rechts en zag ze ons 
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dus niet. Wij vervolgden onze tocht en een uurtje later liepen we op 

een weg die langzaam afboog naar rechts en hoorden we weer een 

auto deze kant op komen. Door de bosjes kon ik kleine stukjes van 

de weg zien die naar rechts afboog. Maar dat was amper voldoende 

om te zien wat voor soort auto eraan kwam. Pas op het laatste 

moment, net voordat hij afsloeg naar onze weg, zag ik dat het een 

witte is. De auto van Egon! “Craig, dive!” riep ik en ik sprint richting 

de bosjes, waar ik met een snoekduik overheen duik. Craig duikt een 

seconde later bovenop me en op dat moment scheurde Egon langs. 

Ondanks dat Craig’s roodbehaarde melkflessen nog uit de bosjes 

staken, zag hij waarschijnlijk niks, want hij reed gewoon door.  

   Nog een half uur later zagen we al van veraf een stofwolk onze 

kant op rijden, die duidelijk van een van onze Landrovers was. “Hè, 

jammer, het was gedaan met onze vrijheid. Nou ja, we deden maar 

net alsof we blij waren dat we ‘gered’ werden.” Het was instructor 

Riaan, met een groepje 

studenten, eropuit gestuurd 

om ons te zoeken. We zaten 

immers bij hem in de auto 

vanochtend, dus hij was 

verantwoordelijk. En Riaan 

was niet blij… Sterker nog, 

hij was echt laaiend. Toen ze 

bij ons aankwamen waren 

zijn enige woorden: “Get in 
the vehicle and don’t dare to 
speak a word before we’re back 
at Harold’s office!” “Hmmm, 

’t zag ernaar uit dat er 

blijkbaar toch een DP voor 

ons inzat, ook al leek het mij 

onredelijk om ons de schuld 

te geven.  

‘Riaan’: Eén van de instructors van 
de Bush Academy. Een zwaarlijvig 
persoon, komt vaak ietwat chagrijnig 
over, maar weet echt ongelofelijk 
veel. Hij wordt dan ook ‘the walking 
encyclopedia’ genoemd. Het 
voordeel van Riaan: hij geeft je 
alleen antwoord als hij het echt zeker 
weet en als hij het niet weet, dan 
zoekt hij het op en vertelt het je de 
dag erop. Een stuk fijner dan 
sommige andere instructors die dan 
beginnen: “volgens mij zit het zus of 
zo” en dus gewoon maar wat gissen. 
Riaan is niet bijzonder humoristisch 
en gezellig en wordt om die reden 
door sommigen verguisd, maar hij is 
vanwege zijn eerlijkheid en kennis 
een van mijn favorieten. 
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   Zodoende stonden ik en Craig drie kwartier later bij Harold op 

kantoor, met alle instructors erbij. Dat was echt een zuur kwartiertje, 

want Harold bleef gewoon met zijn handen op zijn buik op een stoel 

zitten en de andere instructors zaten ook of stonden achter hem. En 

wij moesten blijven staan met onze handen op onze rug. In het gelid 

zeg maar. Ik kan je vertellen, je voelt je dan heel ongemakkelijk! 

Harold zegt dan de eerste minuut niks. Hij laat die stilte jou even 

nog kutter en ongemakkelijker voelen voordat hij begint door jou 

meteen het woord te geven, wetende dat je dan van zenuwen al niet 

meer uit je woorden kan komen. Na de stilte zei Harold dus: “What 
seems to be the problem?” Craig bracht geen woord uit, dus ik besloot 

maar om hopelijk ontwapenend laconiek te zijn en antwoordde: “I 
don’t know, I don’t see a problem.” en vervolgde dat dit en dat gebeurd 

was. Dat het ons het beste leek om dezelfde weg terug te lopen, 

omdat dat het veiligst was en de kans het grootst was dat we snel 

gevonden zouden worden. En dat het zo dus goed afgelopen was. 

Klaar uit, geen probleem, toch? Toen begon Riaan zijn weerwoord: 

een verhaal dat het onverantwoord was en dat je in survival situaties 

altijd op de plek van het ongeluk moest blijven en blabla. Want die 

zag de bui al hangen, als wij geen zondebok waren, dan was hij het, 

door ons vergeten te zijn bij die grot. Nadat ik tussendoor wierp dat 

het volgens mij niet bepaald een survival situatie was en dat juist 

daarom onze keuze om zo naar huis te lopen de meest verantwoorde 

was, had Harold genoeg gehoord. Zijn vonnis: “I don’t see a problem 
either, you are both back safely and now it’s time for lunch.” Dus mijn DP-
count staat nog steeds op nul!  
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17. Drill instructor tell me what to do 

16 april 2006 
 
Het gaat allemaal z’n gangetje. Veel game drives, veel leren, veel hoge 

cijfers halen. Wat betreft die cijfers, er is een beetje een omslag hier 

op de Bush Academy. We (inclusief ikzelf) zijn allemaal wat socialer 

en relaxter geworden en nemen het wat minder nauw met de 

regeltjes en de studie. Dus dat betekent dat er in het algemeen wat 

meer DP’s vallen, ook al heb ik er zelf nog geen gehad. En dat de 

cijfers wat omlaag gaan. Maar goed, ik haal nou 8,5-en in plaats van 

9,5-en. En dat terwijl ik tegenwoordig in plaats van in de collegezaal, 

bij het zwembad in het zonnetje mijn huiswerk maak en studeer. En 

drie of vier dagen per week naar de bar ga waar we een leuk feestje 

bouwen. Allemaal erg gezellig, maar aangezien het toch uiteindelijk 

wel een best pittige studie is (niet zozeer in moeilijkheid, maar wel in 

hoeveelheid leerstof), betekent dat dat ik tegenwoordig met een 

groep studenten hier dus op zaterdag tot diep in de nacht als een 

dolle zit te blokken voor de examens de volgende ochtend. 

Hmmmm, doet me denken aan m’n propedeusejaar… We hebben 

dan ook unaniem besloten dat onze wekelijkse feestavond voortaan 

op vrijdag wordt gehouden in plaats van zaterdagavond, zodat we 

zaterdagnacht kunnen blokken. En liever brak op een 

zaterdagochtend game drive dan op een zondagochtend examen 

toch? Ook wel grappig: de instructors hebben het ondertussen ook 

wel door dat mijn cijfers iets omlaag gaan en waarom dat zo is. Hun 

commentaar op mijn tussentijdse rapport luidt dan ook “Seems to be 
enjoying it more…” 

 

   Verder geef ik tegenwoordig les in escrima (Filipijnse vechtsport) en 

in Tai Chi en geef ik een cursus zelfverdediging voor vrouwen. 

Daarnaast train ik met wat vrienden hier regelmatig in de ‘jungle 
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gym’ (we hebben halters van ijzeren staven in emmers volgestort met 

beton), dus met het sporten zit het wel goed. Ik sta dan ook 

ondertussen bekend als ‘de slavendrijver’ of ‘drill instructor’, omdat 

de meesten na mijn trainingen twee dagen als een robot rondlopen 

van de spierpijn. Dat is wel echt heel leuk hoor. Sommigen zijn echt 

fanatiek. Ook een paar vrouwen doen mee. Eén van hen is de vrouw 

van de rector, maar die doet vrolijk mee. En de Tai Chi les geef ik ook 

aan haar en aan Ruth, een van de andere instructors. Zelfs Harold 

heeft een paar keer meegedaan. 

   Toch wilde ik wat meer dan alleen trainen, dus ik heb mijn 

trainingsmaatje uit Nederland gevraagd twee paar 

bokshandschoentjes en mijn kooivechthandschoentjes op te sturen. 

Sinds die aangekomen zijn ga ik met een student uit Schotland 

waarmee ik goed bevriend ben geraakt ook wel eens ‘sparren’, 

vechten dus. Het wordt hier ondertussen ludiek ‘de kooivechter (ik) 

versus de thai-bokser (Craig)’ genoemd en krijgt doorgaans veel 

bekijks van medestudenten. Dat vriendschappelijke gevecht houden 

we in ‘the sand pit’ oftewel het beachvolleybalveld. Een grote 

zandbak in feite waarin we naar hartelust kunnen ravotten. Iedereen 

vindt het prachtig om te zien hoe wij elkaar aan gort schoppen. We 

zijn wel voorzichtig enzo, maar toch komen we steevast lichtelijk 

kreupel uit die sand pit gekropen. Reden genoeg voor de rector om 

ons op het matje te roepen. Daar kregen we te horen dat we als we 

ook maar één keer niet mee op game drive konden vanwege een 

blessure, we dan een schep kregen om mee te graven en dat alle 

trainingen verboden zouden worden… Dat houden we nu dus maar 

in ons achterhoofd.  

   Mijn ‘drill instructor’ image is ook de kern geworden van ons 

tweede ‘hospitality’ praktijkexamen. Je kunt je misschien nog een 

aantal hoofdstukken terug herinneren dat we een diner met vermaak 

moesten organiseren. (Daar had ik overigens een 9,4 voor gekregen.) 

Morgenvroeg doen we een thema-ontbijt en deze keer is het thema in 

zo’n vorm gegoten dat we net doen alsof de rector hier de senior 
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instructor heeft ontslagen en mij heeft aangesteld als nieuwe drill 
instructor om de studenten wat discipline bij te brengen. Zodoende 

trek ik dus mijn kooivechtpakje aan en tijdens dat ontbijt ga ik de 

rector openbaar feliciteren met zijn uitstekende keus om mij aan te 

stellen, de senior instructor afzeiken en belachelijk maken voor de 

hele groep en alle studenten streng toespreken over wat het nieuwe 

regime wordt. Een klein toneelstukje dus, terwijl iedereen echt een 

heerlijk ontbijt voorgeschoteld krijgt.  
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18. The incredible cultural and medicinal uses of 
plants 

 

Ik heb echt nooit geweten dat bomen en planten zo leuk en 

interessant zouden zijn. Natuurlijk hebben ze altijd al mijn aandacht 

getrokken en verdiend, ik ben immers bioloog. Maar dat er nog 

zoveel facetten aan bomen en planten zijn die ik niet op de 

universiteit leer, maar wel superboeiend zijn, had ik nooit voor 

mogelijk gehouden. Ik heb het nu over de culturele en medicinale 

gebruiken van planten. Op de universiteit zouden ze het ethno-

botanie noemen, maar binnen mijn biologieopleiding is dat niet aan 

bod gekomen. Hier op de Bush Academy besteden ze er echter wel 

uitgebreid aandacht aan 

en terecht. Want het is 

echt superleuk voor de 

gasten om ze te laten 

proeven aan dingen en 

ze te laten zien hoe de 

locale bevolking 

bepaalde planten 

gebruikt. En soms ook 

leuk voor de field guide, 

want een van de 

klassieke manieren om 

een aantrekkelijke gast 

Khaki-fever te laten 

krijgen is door het 

volgende te doen: Je rijdt 

op game drive, geeft de 

betreffende gast die je 

wilt versieren wat extra 

aandacht en dan stop je 

‘Khaki-fever’: De vakterm voor de 
diagnose van ‘verliefdheid-op-een-
ranger”. Een veel voorkomend fenomeen 
en wijdverbreide ziekte, die achteloze 
toeristen treft die zich gedurende 
onbepaalde tijd in de omgeving van een 
ranger in stoer khaki uniform bevinden. 
De precieze oorzaak is nog niet bekend, 
maar duidelijk is dat een gebruinde 
ranger, in een nauwsluitend khaki 
uniform, zijn/haar stoere verhalen over 
beleefde avonturen in de bush, het geweer 
dat hij/zij achteloos over de schouder 
heeft hangen en de omgeving bestaande 
uit prachtige zonsondergangen over de 
savanne, maakt dat menig toerist als een 
blok voor de betreffende persoon valt en 
niets liever wilt dan zelf ‘een avontuur’ 
met hem/haar te beleven. Voor de ranger, 
opportunistisch van nature, zijn zij 
enerzijds een gemakkelijke prooi en 
anderzijds slechts een verzetje… 
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plotseling bij een Guarri Bush. Daar stap je uit, zegt niks, snijdt een 

twijgje af en dan begin je daar de bast af te stropen. Al je gasten 

kijken je aan van: “Wat ben jij in vredesnaam aan het doen?” Die 

verschillende strengen bast draai je dan in elkaar en op de uiteindjes 

begin je te kauwen. Daar maak je dan een lusje van aan de ene kant 

en een knoopje aan de andere. Dan vraag je tot slot of je ‘slachtoffer’ 

haar arm even wil uitsteken en je knoopt je constructie rond haar 

arm en dan ziet iedereen ineens dat het een armband is en nog een 

mooie ook, want die bast heeft een mooie roestbruine kleur. Ik zie 

jullie denken, “Hoe cliché en wat armzalig kansloos!” maar het 

schijnt te werken. Mocht er op je game drive auto niks van je gading 

bijzitten, of je bent als ranger al bezet, dan blijf je het gewoon houden 

bij interessante weetjes vertellen. Of grapjes maken. Ikzelf vind het 

altijd leuk om op game drive te gaan, dan te stoppen bij een Buffalo 
Thorn, daar wat blaadjes van te plukken en deze dan aan alle 

vrouwelijke gasten in de auto te geven om op te eten en geen enkele 

aan de mannen. Dat vinden ze allemaal al verdacht, de mannen 

voelen zich verongelijkt en de vrouwen weten zich geen figuur te 

geven. Ik herhaal dat ze die blaadjes echt op moeten eten en eet er 

zelf ook één, om ze over de drempel te halen. Als ze allemaal hun 

blaadje ophebben, draai ik me weer om, start de wagen en rij verder, 

zonder verdere uitleg. Binnen tien seconden is het een groot rumoer 

achter me, overleg van waarom moesten we die blaadjes nou opeten 

en jullie mannen niet? En uiteindelijk is er altijd wel iemand die op 

gegeven moment toch aan me gaat vragen wat er de bedoeling nou 

van was. En vertel ik ze quasi-laconiek dat ik een theorie aan het 

testen ben. Dat de locale bevolking gelooft dat die bladeren een 

afrodisiacum (letterlijk: geslachtsdrift stimulerend middel, of in de 

volksmond: geil-maak-middel) zijn voor vrouwen, maar dat ze op 

mannen geen enkel effect hebben. En als ik zie dat over een half uur 

al mijn vrouwelijke gasten op schoot van de mannelijke gasten zitten 

en aan hun oor aan het sabbelen zijn, ik concludeer dat de locale 

bevolking gelijk heeft. En dan vraag ik nog laconieker; “Voel je al 
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wat?” De mannen zitten allemaal te lachen en zeggen dat ik extra 

fooi krijg als het werkt, of ze vragen of ik nog even terug kan rijden, 

zodat ze een voorraadje kunnen plukken. En de vrouwen worden 

allemaal een beetje zenuwachtig en beginnen ‘plotseling’ de meest 

rare dingen te voelen. Ik stel ze dan gerust door te zeggen dat 

mochten dingen uit de hand lopen, we een van de volgende dagen 

wel even terugrijden, omdat je volgens sommige bevolkingsgroepen 

van de gestampte en gekookte wortel van dezelfde boom een 

abortusmiddel kunt brouwen… 

   Diezelfde Buffalo Thorn is echter ook een heel belangrijke plant voor 

de Zulu’s. Voor hen is het namelijk de ‘Burial Tree’ en deze speelt een 

belangrijke rol tijdens begrafenisriten. De oorsprong is niet helemaal 

bekend, maar het verhaal gaat dat als vroeger een persoon uit een 

bepaald dorp stierf, terwijl hij op reis of iets dergelijks was, ze zijn 

geest moesten terughalen. Er bestonden toentertijd nog geen 

koelkasten en lijkwagens, dus het terugbrengen van die persoon was 

doorgaans geen reële optie. In plaats daarvan trokken twee 

dorpsgenoten/familieleden met een takje van een Buffalo Thorn uit 

hun dorp naar de sterfplek van de dorpsgenoot. De Buffalo Thorn 

heeft twee soorten doorns, één vooruitstekende en meteen 

daarachter een kromme zoals een roos. Aangekomen bij het lichaam 

van de overledene, schraapten ze met de kromme doorn over het 

lichaam en ‘vingen’ zo de ‘spirit’ van die persoon in het takje. 

Daarmee begonnen ze de terugreis. Bij overnachtingen en dergelijke 

betaalden ze voor de ‘derde persoon’ in het takje. Eenmaal 

thuisgekomen voerden ze een aantal rituelen uit waardoor de spirit 
uit het takje bevrijd werd en zich op de gemeenschapsgronden onder 

de ‘ancestors’ zou kunnen mengen. Eind goed, al goed. Zo zijn er nog 

meer gebruiken van deze Buffalo Thorn. Een wat minder culturele, 

maar meer praktische is het gebruik ervan in vervlogen tijden om 

van het harde hout lepels en gereedschapsstelen en handvatten te 

maken. De harde vruchten kun je gebruiken om een soort pap en 

meel van te maken, evenals koffie als je ze brandt. Ook heeft de 
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boom nog een aantal medicinale gebruiken, want hij wordt hede ten 

dage nog steeds door traditionele medicijnmannen gebruikt om 

maagkwalen en huidaandoeningen te behandelen.  

   Een student op de Bush Academy is echt gefascineerd door al deze 

dingen. Hij specialiseert zich erin om een grappige game drive in 

elkaar te zetten welke zich richt op bomen. Zo neemt hij zijn gasten 

mee en rijdt naar de ene boom en vertelt dat mensen uit Botswana 

geloven dat deze bliksem afketst, zodat je er veilig onder kunt gaan 

zitten bij een onweersbui. “Maar, het ziet er niet naar uit dat het gaat 

onweren, dus we kunnen rustig verder rijden, want daar staat een 

een boom waarvan gezegd wordt dat deze gebruikt wordt door de 

Bosjesmannen om bogen van te maken. Zie je, erg buigzaam en kijk, 

zo maak je er één. Maar voor de snaar moeten we deze en deze 

struik vinden. Daar maken we dan straks van de bast de snaar van. 

Eerst gaan we even wat eten. Van deze struik kun je prima de besjes 

eten, wel even de pitjes uitspugen. Want die veroorzaken diarree. 

Hoewel, als je ze plet en dan in kokend water doet en dat later 

opdrinkt, helpt het tegen maagzweren. Maak je trouwens geen 

zorgen om je tanden, eet zoveel je wilt. Van de struik die daar staat 

maakt de lokale bevolking een soort kwastje om hun tanden mee te 

poetsen. En die boom die daarachter staat, als we daar wat hout van 

verbranden, dan is de as prima te gebruiken als tandpasta. Dat werd 

vroeger al gedaan door de eerste blanke migranten in Zuid-Afrika. 

Overigens, diezelfde as gemengd met water is prima materiaal om je 

huis mee te stukadoren. Vind je dat ik teveel vertel? Tsja, dat komt 

nou eenmaal doordat ik eens een soep heb gekookt van de bladeren 

van die en die boom. De locale bevolking van daar en daar gelooft 

namelijk dat je daar zeer welbespraakt van wordt. Het is aan jullie 

om te beoordelen of dat gelukt is of niet. En nee, zo vies is dat niet 

hoor, drankjes maken van al die bomen hier. Van het fruit van die 

boom daar kun je prima bier maken en ook Zuid-Afrika’s Amarula 

likeur wordt ervan gemaakt. Die moet je vanavond in de bar maar 

eens proeven, echt heerlijk.” En ga zo maar door. Als je een beetje 
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deze culturele en medicinale gebruiken kent, dan kun je je hele game 
drive volkletsen over planten en bomen, zelfs als je geen enkel dier 

ziet.  



 93

19. Survivor… 

1 mei 2006 
 
Bij deze het langverwachte verhaal over Survivor 2006. En ja, ik heb 

het overleefd, want in feite was het maar een pruts-survivor omdat 

we allemaal zo dood als een pier zouden zijn als de instructors ons 

niet van tijd tot tijd wat te eten hadden gegeven. Maar uiteraard 

beginnen we bij het begin. Maandagmiddag om 14:00 uur en 25 

studenten (de helft dus, de andere helft ging woensdag) opgedeeld 

in drie groepen stonden in de rij om gefouilleerd te worden, want de 

instructors namen het serieus. Ze wilden koste wat het kost 

voorkomen dat we eten, sigaretten en andere dingen 

meesmokkelden. We mochten ieder één mes, één pleerol, één 

slaapzak, één fles water, één plastic zak en de kleren die je aan had 

meenemen, plus per groep 25/3 = acht personen één zaag, één schep 

en twee machettes. Dus ik dacht slim te zijn en kocht een vijf literfles 

water (is immers maar één fles), nam m’n poncho mee als plastic zak 

en trok in plaats van mijn Camel Trophy superdeluxe pijlsnel 

drogende broek mijn dikke katoenen broek aan voor als het ‘s nachts 

koud zou worden. En dat heb ik geweten… Want we liepen 

doodleuk met die instructor het reservaat in en hij had een heel mooi 

mini-meertje uitgezocht waar we doorheen mochten waden… Dzju, 

dus daar was die plastic zak voor, om je tas in te doen en die droog 

te houden. Stond ik daar met mijn poncho als plastic zak, daar heb je 

dus geen zak aan, letterlijk en figuurlijk! Zodoende zwom ik dus een 

keer of vijf op en neer om al mijn losse spullen droog aan de 

overkant te krijgen, elke keer met één arm hoog in de lucht waar ik 

dan m’n slaapzak, schoenen of iets dergelijks in vasthield. Had ik al 

gezegd dat het een stinkend moerasmeertje was vol modder? Nee? 

Nou je had me eens moeten ruiken… Alle goden, wat een putlucht 

verspreidde ik. En we waren nog niet eens een uur onderweg. En 
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sjongejonge, wat miste ik m’n Camel Trophy broek. Die katoenen 

broek die ik aan had leek wel een dweil, zo veel water had ie 

opgezogen. En drogen, ho maar. Anyway, na een paar uur lopen 

vond de instructor een mooie plaats om een kamp te bouwen. Terwijl 

wij eens gingen kijken of er iets te eten te halen viel in de bush en 

vuur gingen maken met takjes, ging de instructor rustig z’n stretcher 

die met de Landrover gebracht was uitpakken en een heerlijke 

muesli-bar eten. Daar zou ik een moord voor gedaan hebben na die 

paar uur lopen. En wij maar zwoegen op dat vuur. We kregen rook, 

roken brand, maar vlammen, ho maar. Na een paar uur(!) proberen, 

(en een boel blaren verder) dook iemand een meegesmokkelde 

aansteker op en hoppa, we hadden vuur. Maar eten, dat was een 

ander verhaal. We mochten namelijk niks slachten, behalve één 

patrijs per groep, mits we die konden vangen uiteraard. Dus dat was 

een beetje jammer en nauwelijks de moeite van het jagen waard. Met 

als gevolg dat we die avond maar zonder eten vroeg naar bed 

gingen. Overigens, de reden dat we niks mochten slachten was dat 

enkele studenten van een van de vorige jaren het in hun botte hoofd 

hadden gehaald om toentertijd te proberen een struisvogel te 

pakken! Wat niet lukte, maar waarschijnlijk wel levensgevaarlijke 

taferelen opleverde en nu loopt er dus een struisvogel met één blind 

oog in het reservaat rond… 

    Maar goed, terug naar het verhaal. De rokers waren ondertussen 

ook wanhopig en begonnen antilopenpoep in schrijfblokpapier te 

rollen om te roken. Die nacht heb ik verder geen oog dicht gedaan. 

Enerzijds omdat de grond hier zo hard is dat het wel beton lijkt, 

anderzijds omdat mijn slaapzakje warm is tot 15 graden en ik dus 

doodgevroren ben die nacht. Maar wat een feest de volgende 

ochtend toen ik me op ging warmen bij het vuur en ontbijt kreeg. 

Sommige studenten hadden krekels en termieten gevangen en waren 

die aan het braden, in de schep, op het kampvuur. Eerlijk zullen we 

alles delen, dus had ik twee krekels en één termiet als ontbijt. 

Hmmm, jammie, mijn dag kan niet meer stuk… 
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   Goed, we moesten het kamp weer opbreken en we vertrokken naar 

een ander deel van het reservaat. Daar aangekomen kwam de aap uit 

de mouw. De instructors vertelden ons dat we vanaf nu eten konden 

verdienen, omdat we anders toch wel dood zouden gaan van de 

honger omdat er simpelweg niks te eten is hier in de bush. Al 

helemaal niet omdat we van de eigenaar van het park niks mochten 

slachten. Zodoende kregen we de opdracht om een ‘schuilplaats’ te 

bouwen waar je hele groep (acht man dus) in zou kunnen slapen. De 

groep die de beste zou bouwen zou wat te eten krijgen. Dus aan de 

slag: taken verdelen, takken zoeken voor het frame, touw maken van 

gekauwde boombast, etc. De eerste groep die vuur zou maken zou 

ook eten winnen. Dus ook hier iedereen aan de slag, in elk geval 

voor de eerste paar uur (om het een beetje geloofwaardig te maken 

voor de instructor dat we het ‘zelf’ hadden gemaakt, maar uiteraard 

werd ook hier de aansteker weer stiekem te voorschijn gehaald).  

   Uiteindelijk maakte het niet eens uit wie er won, want we deelden 

de prijs toch met de andere twee groepen. En zodoende wonnen we 

met z’n allen (25 man) die avond één pan, 500 gram rijst en een 

aantal bevroren schapennieren… Er werd besloten om die te 

ontdooien in een pan water die in het kampvuur gezet werd, ze 

daarna in stukken te snijden en in een schep te braden. De rijst werd 

dan gekookt in het water waarin de nieren ontdooid waren om geen 

voedingsstoffen te verliezen. Uiteraard werd er geen water verspild 

aan het schoonspoelen of wassen van die nier. Die urine resten 

zouden zelfs wel eens wat extra smaak en voedingstoffen kunnen 

geven aan het gerecht… De gebraden stukken nier werden daarna 

nog in de pan rijst gesmeten om nog wat door te koken en 

uiteindelijk zaten we ieder dus te smullen van vier happen rijst, twee 

stukjes nier en drie slokken rijst-nier-soep…   

  Die avond een spel gedaan welke groep de beste dierengeluiden 

kon maken. Ook daar wonnen we en kregen een fles cola. Nou, niet 

te geloven wat een levenselixer dat is! We hadden ieder twee 

slokken, maar ik voelde me binnen een kwartier weer helemaal fit, 



 96

alsof ik zo een marathon zou kunnen rennen. De volgende ochtend 

moesten we een stretcher bouwen van natuurlijk materiaal (weer 

touw van boombast maken enzo) waarmee we, met iemand erop, 

een parcours moesten afleggen. Ook hadden we een wedstrijd het 

sterkste touw maken. We verloren ze alle twee en kregen we een 

appel als troostprijs, terwijl de andere groepen bevroren 

kippenkoppen en klauwen kregen… Waren we toch maar even blij 

met onze appel! 

   Anyway, die middag zat het er allemaal weer op en zijn we weer 

teruggelopen naar de campus waar een gigantische portie eten voor 

ons klaar stond dat alles weer goed maakte. Dit hele 

survivorgebeuren is nogal een goede detox-kuur geweest volgens 

mij, maar ik zal jullie de toiletdetails daaromtrent besparen.  
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Gefouilleerd voor vertrek 

Catch me if you can 

Touw maken van boombast 

Krekels braden 

Shelter bouwen Stinkend moerasmeertje 

Rijst-nier-soep en kippenklauwen 
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20. The crazy First Aid course 

10 mei 2006 
 

Na teruggekomen te zijn van Survivor dus vroeg naar bed, want de 

volgende ochtend begon de twee daagse crashcursus EHBO. En die 

was toch wel interessant. Nou heb ik mijn EHBO vorig jaar in 

Wageningen nog gedaan, tot Level 3 en nu gingen we alleen maar 

Level 1 doen, plus wat extra van Level 2 omdat dat voor ons field 
guides relevant was. Dus ik dacht dat ik daar wel even zo doorheen 

zou fietsen en dat ik weinig nieuws zou leren. Het tegendeel was 

waar; het was echt superinteressant. We leven hier namelijk in Zuid-

Afrika en hier is het toch even iets anders dan in Nederland. Niet 

zozeer dat de EHBO-handelingen anders zijn, maar meer het soort 

slachtoffers dat je te behandelen krijgt. Let op: In Nederland krijg je 

op je examen een slachtoffer met een bloedneus, of een slachtoffer 

met een gebroken been, of in extreme gevallen een slachtoffer met 

een mes in z’n ribben. Maar hier begon die leraar zijn les met een 

voorbeeld. Hij gaf een situatie beschrijving en wij moesten dan als 

klas zeggen wat we zouden doen. En hij zou dan te weten komen 

hoeveel voorkennis we al hadden. Zijn situatiebeschrijving (en ik 

overdrijf niet!): Je staat alleen in een lift, je komt aan in de 

parkeergarage en de deur schuift open. Het eerste wat je ziet is een 

enorme plas bloed, je kijkt naar links en daar ligt een man tegen de 

muur aan, direct naast de liftdeur. Zijn gezicht is compleet 

vermorzeld door een honkbalknuppel en is, zeg maar, onherkenbaar 

als zijnde een gezicht. Het overgrote deel van de huid van z’n 

voorhoofd is achterover over zijn schedel geschoven en hij bloedt als 

een rund. In z’n borst is ie gestoken met een mes en het mes steekt er 

nog uit. Zijn linkerbovenbeen heeft een open botbreuk en ligt 

achterstevoren onder de man geklapt. Wat doe je? En nee, we 

mochten ‘m niet nog een rotschop verkopen om ‘m uit zijn lijden te 

verlossen… 
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   Nou ja, ga er maar aanstaan! Hier komen een aantal extra dingen 

om de hoek kijken dan in Nederland. Om te beginnen, “Let op 

gevaar” heeft hier een iets serieuzere betekenis, want dit soort 

slachtoffers heeft blijkbaar regelmatig de aanvaller nog in de buurt. 

Dus daar ga je eerst even voor rondkijken voordat je überhaupt iets 

gaat beginnen. Vervolgens is het eerste wat je doet plastic 

handschoenen aantrekken, in verband met AIDS, toch een 

levensgroot probleem en dus een risico hier. En dan ga je prioriteiten 

stellen welke wonden je eerst gaat ‘behandelen’. Bovendien, er 

wordt niet beademd zonder een ‘kiss of life’ (plastic vel met een one-
way valve) als beademingshulpstuk, ter bescherming.  

   Je kunt je voorstellen dat het allemaal wel interessant was. Het 

examen zelf was een praktijkexamen in het veld. Want de hele EHBO 

cursus werd op maat gemaakt voor ons field guides. En dus moesten 

we als groepje de bush in en daar vonden we dan een of twee 

personen die de meest verschrikkelijke verwondingen (= meervoud!) 

hadden. En dan moest er iemand de leiding nemen, bevelen uitdelen 

en ging je met een paar lui aan die persoon werken, terwijl anderen 

de omgeving scanden voor leeuwen of ander gevaar, weer anderen 

een brancard improviseerden, anderen de lodge contacteerden met 

de walkie talkie en anderen een helikopterlandingsplaats moesten 

regelen. Zo kregen we een slachtoffer dat aangevallen was door 

leeuwen. Zijn verwondingen: open dijbeenbreuk, slagaderlijke 

bloeding in ander dijbeen, uitpuilende darmen, gapende wond in 

nek, grote snee in oksel en nog wat krassen en sneden in armen. En 

uiteraard had hij geen hartslag en ademhaling meer… Bij de tweede 

praktijktest troffen we twee slachtoffers aan die elkaar blijkbaar 

kapot hadden geschoten. Slachtoffer één was in de borst geraakt en 

toen in het kampvuur gevallen en had dus ook nog een serie 

brandwonden, plus wat sneden van een mes in z’n nek. De ander 

had een oog uit z’n kas hangen, een open scheenbeenbreuk, een 

grote diepe snee in zijn voorhoofd en een hartstilstand. Ze moesten 

beiden ter plekke behandeld worden met EHBO en daarna met onze 
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zelfgemaakte brancard getransporteerd worden naar een 

helikopterlandingsplaats. Zoals ik al zei: erg leerzaam allemaal. 

   Goed, genoeg EHBO. Over mijn off-week kan ik kort zijn. Deze was 

extreem relaxed. Maar er zijn een paar grappige dingen die wel het 

vermelden waard zijn. Om te beginnen hadden we een pre-departure 
meeting en verbood de senior instructor ons om onze epps en uniform 

te dragen tijdens onze off-week! Hmmm, de Bush Academy was 

inderdaad achter mijn boete van mijn vorige off-week gekomen en dat 

was blijkbaar niet in goede aarde gevallen hiero… Anyway, ik reed 

met wat maten van de Academy naar Durban (een goeie acht uur 

rijden) en heb ik ze ge-entertained met verhalen vertellen. Jullie 

weten ondertussen wat voor verhalenverteller ik ben… dus we 

hebben gelachen. In Durban Fam ontmoet en we zijn die week lekker 

wezen surfen. Eerst in Durban, toen wat naar het Zuiden en toen 

door naar Cintsa, vlakbij East London. We hebben genoten van zon, 

zee en strand, gechilled in een yakuzi en verder niets uitgevoerd. Ik 

had niet eens m’n camera of verrekijker meegenomen, kun je 

nagaan! Fam wou op gegeven moment paardrijden op het strand en 

ik moest mee. Dus ik trek ’s ochtends m’n spijkerbroek aan en zet 

mijn cowboyhoed op. Blijkbaar bleek ik zo uit Marlboro Country 

gestapt te zijn, want Fam en twee andere dames met wie we een 

kamer deelden lagen in een scheur. Dus ik op de foto, maar ik blijk 

er als een “Gay-Cowboy” uitgekomen te zijn, want na het nemen van 

de foto zegt Fam: “Shit, ik denk dat ik deze op ga sturen naar een gay 
magazine en dan je emailadres erbij ga zetten. Eens kijken hoeveel 

mail je krijgt…” Nou ja, ik kon er wel om lachen. Tot slot heb ik 

uiteindelijk een nieuwe surfoutfit aangeschaft en ben enorm bruin 

geworden. Toen ik terugkwam op de Academy was het commentaar: 

“Hé man, in welke township ben jij geboren???”  

   Verder gaat het hier zijn gangetje. Hoewel het aan de kust echt 

heerlijk weer was, is het hier in het binnenland ongelooflijk koud. De 

winter is nou toch echt aan het aanbreken. De ochtend game drives 

zijn echt verschrikkelijk zo in de kou. Stel het jezelf maar eens voor: 
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Om 4:30 uit je warme bedje komen en een half uur later op open 

(cabrio) Landrover zitten terwijl het rond het vriespunt is. Want dat 

is het rond die tijd. We hebben op sommige ochtenden zelfs ijs op de 

meertjes hier. Naast mijn uniform + een fleece trui en daaroverheen 

mijn dikke bush-vest/jas, draag ik zelfs een muts en sjaal en zit ik 

onder een deken in de Landrover. Vandaag had ik zelfs een fles heet 

water mee om m’n handen te warmen. En dieren zien, ho maar. Die 

verschuilen zich allemaal nog de eerste uren. Pas op de terugweg 

van je game drive begin je de eerste zoogdieren te zien. Het is wel een 

goede oefening om te leren een game drive te doen zonder 

zoogdieren, waarbij je dus moet focussen op bomen en planten en 

dergelijke.  

We zijn trouwens ook begonnen met schietles. De theorie Weapon 
Handling hebben we net gehad en de praktijk (Advanced Rifle 
Handling) begint volgende week. Maar eerst gaan we nog even een 

aantal dagen kamperen in Madikwe Nature Reserve voor onze Big 5 

training. Aangezien we alleen maar neushoorn en luipaard hebben 

hier in ons reservaat, gaan we nu een crash cursus leeuw, buffel, 

olifant, cheetah, wild dog etc. doen in een ander reservaat waar ze 

die dieren allemaal wel hebben.  
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21. Big 5 training 

16 mei 2006 
 
Deze keer een verhaal over m’n Big 5 training. Want die was 

bijzonder vet. Voor degenen die niet weten wat ‘Big 5’ betekent, een 

korte uitleg. De ‘Big 5’ zijn de leeuw, luipaard, olifant, buffel en 

(zwarte) neushoorn. Zij zijn zo genoemd door de jagers van de 

vorige eeuw, omdat deze vijf dieren het gevaarlijkst waren om op te 

jagen. Het staat dus ook niet in verhouding tot hun formaat, want 

een nijlpaard en giraffe vallen er niet onder en die zijn toch 

substantieel groter dan een luipaard. Omdat we op de Bush 

Academy alleen neushoorns en luipaarden hebben, waarvan die 

laatsten overigens nog geen enkele keer door iemand gezien zijn, 

behalve sporen dan, zouden we nu in een ander park over deze 

dieren leren. Dit park was het Madikwe Game Reserve, een groot, 

beroemd en prachtig park. Ook deze keer gingen we in drie kleinere 

groepen verdeeld over een paar dagen. Dit gezien het beperkte 

aantal voertuigen dat we hadden om überhaupt naar Madikwe te 

rijden. Dus groep één ging van zondag t/m dinsdag, groep twee van 

dinsdag t/m donderdag en mijn groep ging van donderdag t/m 

zaterdag. We reden met de open Landrovers. Dit zijn ideale auto’s 

als game drive vehicle, omdat je op een soort open verhoogde bankjes 

zit zodat je goed de dieren kunt zien. Een soort rijdende tribune 

inderdaad. Met 25 km per uur zeer relaxed, maar met 100 km per 

uur is het een ander verhaal. Met andere woorden: als voertuig om 

ergens te komen op de snelweg zijn ze wat minder geschikt. Ik zou 

zeggen: stel je mij voor op zo’n verhoogd bankje. Ja? Zie je het voor 

je? Oké, stel je verder voor dat ik met dichtgeknepen ogen 

achterovergeleund zit omdat een windkracht tien me tegen het 

bankje aandrukt en er ondertussen allerhande insecten op m’n 

voorhoofd uit elkaar spatten… En maar hopen dat er niet plotseling 
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geremd moet worden, want heb je ooit gordels op een tribune 

gezien? Dan denk je alles gehad te hebben wanneer je de snelweg 

verlaat. Maar nee, dan rijd je een onverharde weg op; natuurlijk is er 

net een andere auto voor je gaan rijden en ervaar je een niet te zuinig 

stofbad. Het effect daarvan op je longen equivalent aan tien jaar 

kettingroken. Ach, het is voor een goede zaak: Big 5 training… 

   Aangekomen in Madikwe, gauw kamp maken en op weg, want de 

head ranger aldaar had een speciale verrassing voor ons: Aangezien 

we een onderwijsinstelling zijn, mochten we meehelpen met lion 
darting, het zoeken, verdoven en helpen van een leeuw die gewond 

was geraakt bij een territoriaal gevecht met een andere leeuw. Hij 

zou behandeld worden door een dierenarts en daarna verplaatst 

naar een boma (stuk savanne ter grootte van een voetbalveld met een 

hek eromheen) om aan te sterken. Daarna zou hij verkocht worden 

aan een ander park, want Madikwe had eigenlijk teveel leeuwen. 

Dus wij met twee game drive vehicles achter die man aanrijden naar 

het gebied waar die leeuw voor het laatst gezien was. Daar 

aangekomen ging die hij de leeuw lokken met een grote speaker en 

een cd met een schreeuwend varken. Ik vraag me op zo’n moment 

af: “Hoe maak je een cd met een uur lang een schreeuwend varken?” 

Krijsen dat beest, niet meer normaal. Volgens mij hebben ze het dier 

ondersteboven opgehangen en porren ze het een uur lang met een 

stok, terwijl ze het geluid opnemen. Anyway, uiteindelijk was het 

nog best grappig ook, toen we ineens uit die speaker hoorden: 

‘Squeeeek, Squeeek, Squeeek, KK, KK, KK, KK ,KK etc.’ . Sloeg de cd 

over…Desalnietemin vonden we de leeuw, werd het 

verdovingsgeweer tevoorschijn gehaald en na een kwartiertje 

konden we aan de slag met het verplaatsen, omrollen en in de pick-

up truck leggen etc. Supervet om te doen. Dat dier is zwaar! Niet 

meer normaal! Veel geleerd, want het is natuurlijk een echt 

geweldige kans om eens close up een leeuw te bekijken. 

   De rest van de dagen doorgebracht met game drives en werk. 

Betreffende de game drives, een boel leeuwen gezien, brown hyaena, 
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spotted hyaena, neushoornkarkas, olifant, een boel antilopes etc. 

Allemaal zeer de moeite waard en interessante dingen over geleerd. 

Betreffend het werk: Niks is voor niks op de Bush Academy en dus 

was er een deal gesloten met Madikwe, dat we in de middag zouden 

werken voor ons gratis verblijf. Zodoende werden we aan het werk 

gezet op het maken van een helikopterlandingsplaats. Dus met een 

slasher (moderne versie van een zeis) handmatig gras maaien, 

bakstenen leggen en verven etc.   

   Oh ja, ik heb nog wel een aantal hartverzakkingen gehad ’s nachts. 

We sliepen buiten in de bush onder de sterren. We hadden wederom 

een tent voor de spullen, maar verder lagen we aan een rivier in het 

zand en gras onder de bomen een beetje sterren te kijken. En deze 

keer hadden we ook weer night watch, waarbij dus twee mensen twee 

uur lang wacht moeten lopen ’s nachts. Deze keer was het natuurlijk 

wel iets serieuzer dan op de sleep outs van de Academy waar alleen 

neushoorns, nijlpaarden en hyena’s een bedreiging vormen. Hier 

liepen de leeuwen letterlijk 50 meter van ons kamp, om maar niet te 

spreken van olifanten, hyena’s, buffels en meer van dat spul. Wel 

echt een supergave ervaring; onder de sterren slapen en om je heen 

continu leeuwen horen brullen en hyena’s horen lachen. En dat in de 

wetenschap dat je elk moment de night watch alarm kunt horen slaan 

als een van die dieren besluit om ons kamp te komen bekijken, wat 

in voorgaande jaren met regelmaat gebeurde. Dus ik, diep ingepakt 

in twee slaapzakken en twee dekens over me heen (was ’s nachts 

min twee, in het binnenland kan het echt hard vriezen) lig lekker te 

slapen. Totdat ik op gegeven moment midden in de nacht wakker 

word van geritsel in het gras twee meter van mij vandaan! Dzju, 

paniek, stilliggen en luisteren in het pikkedonker, want je ziet geen 

hand voor ogen. Nog meer DZJU,  zo te horen is het een groot beest 

en het lijkt te sluipen. WHAAAH! Fuckerdefuck, wat voor beest is 

dat? Wat gaat ie doen??? Oké, don’t panic, overlevingsinstinct: Play 
dead. Don’t move en hoop dat, zodra hij ruikt dat wij mensen zijn, hij 

vanzelf weer weggaat. Waar is die verdomde night watch? Waarom 
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slaat er niemand alarm? Dus daar lig ik en wacht af… Ritsel, ritsel 

komt dichterbij… Alle goden, het lijkt recht op mijn buurman Johan 

af te lopen! RITSEL, RITSEL, ik durf m’n ogen niet eens open te doen 

en pis bijna in m’n broek. En dan komt het: “Johan, wake up, it is your 
turn for night watch.” DZJU!!! Is het de night watch die de aflossing 

zoekt… Ik kon ze wel wat aandoen! 

   De nacht erop had ik night watch. Dus ik word midden in de nacht 

wakker gemaakt en neem plaats rond het vuur en bedenk me dat ik 

eigenlijk geen flauw idee heb wat ik moet doen als er een gevaarlijk 

dier het kamp binnenkomt. Ja daar zit je dan, met een brandblusser 

als enige wapen. Oh wacht, ik heb ook nog een Maglite zaklamp, 

jeeeee, daar kan ik wel een olifant mee wegjagen. Anyway, met dit 

soort gedachten hardop uitgesproken tegen mijn collega night watch 

krijg je een beetje het Blair Witch Project effect. Je gaat jezelf dingen 

aanpraten. En na een kwartier waren we eigenlijk al helemaal niet 

meer zo happy dat we night watch waren. Je bent uiteindelijk wel 

verantwoordelijk voor de veiligheid van 16 medestudenten en een 

paar instructors. Ik besluit om met m’n Maglite maar eens rond het 

kamp te gaan schijnen, just to be sure… Knip, Maglite aan, schijn 

schijn en weer een hartverzakking… Zie ik ineens in mijn lichtstraal  

twee paar rode ogen oplichten tussen de bosjes op acht meter 

afstand!!! DZJU! “Craig, CRAIG! What the fuck is that?” ‘Huh, oh, I 
think these are the reflectors from one of the vehicles.’ Hmmm, oke, 

misschien moet ik toch maar even m’n lenzen in gaan doen voordat 

ik mezelf nog meer hartverzakkingen bezorg… 

   De volgende dag moesten we op tijd weer naar huis. De terugweg 

was wederom erg winderig en stoffig. In de tussentijd doen we ons 

proefeindexamen, volgende week ons echte eindexamen (groot 

nationaal examen over alles wat we de afgelopen vijf maanden 

geleerd hebben), ons proefpraktijkexamen (tussentijdse toets) en 

over drie weken ons echte praktijkexamen (de officiele Assessment 
Drive, waarbij ik een externe examinator mee moet nemen op een 
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game drive en die zegt dan of ik competent ben of niet). Dus we 

houden ons wel bezig.  
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Big 5 training in Madikwe Game Reserve 
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22. Incidents… 

Eind mei 2006 
 
Is het ooit in jullie opgekomen dat het hier op de Bush Academy een 

soort van Big Brother setting is? We worden immers met 50 studenten 

voor een half jaar in een 

campus geplaatst, moeten de 

kamers delen en leven dus elke 

keer 28 dagen lang 24 uur per 

dag ‘met elkaar’. In de drie uur 

vrije tijd die je tussen de 

lunchpauze en de afternoon 

game drive hebt kun je nog wel eens naar het dichtstbijzijnde stadje 

gaan om wat extra boodschappen te doen, maar daar valt nog 

minder dan niks te beleven. In feite is het dus wel een soort van Big 
Brother, maar er wordt hier niemand weggestemd, dat is het verschil. 

Sterker nog, ik denk dat als je hier overal camera’s op zou hangen en 

het echt op TV zou vertonen, het nog veel kijkers zou trekken ook. 

Dit vanwege het feit dat hier ook echt vanalles gebeurt. Je gelooft 

gewoon niet hoeveel roddels er hier rond gaan. Iemand vertelt of 

doet iets en twee dagen later zijn die dingen verworden tot de meest 

sterke verhalen en weet iedereen op de campus het. Zo hebben we 

hier geheime stelletjes, die alleen in de ogen van het stelletje zelf nog 

geheim zijn, want iedereen weet het toch al. Tenminste, denkt het te 

weten, want bewijs ontbreekt nog. Dat levert hilarische situaties op. 

Laatst hadden twee Afrikaner studenten gezien dat Katie en Joe 

ergens stonden te praten en besloten ze erheen te tijgeren om ze af te 

luisteren en zo het ‘bewijs’ te krijgen. Een tijdje later werd dat bewijs 

sowieso geleverd toen een instructor toevallig bij Joe langsging en 

Katie door studenten betrapt werd toen ze halfnaakt snel stiekem 

door Joe’s raam aan de achterkant van het gebouw probeerde te 

ontsnappen. Over stelletjes gesproken, met 39 mannelijke studenten 

‘Big Brother’: In het Afrikaans 

overigens Loerbroer genoemd, 

zogeheten werklikheidstelevisie 

met koekeloer-kameras… Mooi 

taaltje, dat Afrikaans. 
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en 11 vrouwelijke, kun je je wellicht ook voorstellen dat dat op 

gegeven moment wel mis moet gaan. Zo waren er drie mannen 

verliefd op één van de vrouwen en ja, er kan er natuurlijk maar één 

de winnaar zijn. Laten die andere twee dat nou net niet kunnen 

verkroppen. Problemen, problemen, problemen… Dan hebben we 

het nog niet eens gehad over onze Bush Academy Psychopaat. 

Herinneren jullie je nog dat stelletje dat geen epauletten kreeg omdat 

ze ‘te jong waren om in het openbaar een stelletje te zijn’? Nou, die 

relatie liep niet zo geweldig en die kerel vond op gegeven moment 

dat zijn vriendin niet meer op de feestjes met andere kerels mocht 

dansen en kletsen. Dat vond zij uiteraard onzin en zo kregen ze 

ruzie. Hij besloot het uit te maken, als dreigement. Zo gezegd zo 

gedaan. Na een paar dagen echter had hij spijt en wilde hij haar 

terug. Maar zij vond het eigenlijk wel prima zo en het leek haar beter 

het beiden even aan te kijken als vrijgezel. Vrij snel echter bloeide er 

wat nieuws op tussen dat meisje en een andere student. Dat was 

natuurlijk onaanvaardbaar en ontpopte die kerel zich tot een ware 

psychopaat. Hij volgde zijn ex-vriendin overal; als zij naar haar 

nieuwe vriend liep, liep hij met haar mee en bleef bij zijn kamer 

wachten totdat ze daar weer uit kwam. Ook vond hij het leuk om 

midden in de nacht naar haar kamer te gaan en daar voor het raam 

te gaan staan, zodat door het buitenlicht zijn silhouet in haar 

gordijnen verscheen. Dan klopte hij op het raam en maakte allemaal 

rare dreigende bewegingen. Zij werd wakker en zag dan een schim 

in het gordijn messteekbewegingen maken. Op andere dagen 

verstopte hij zich achter een boom of muur en als zij dan voorbij 

kwam lopen ging hij een halve meter achter haar lopen en fluisterde 

allerhande dreigementen in haar oor, om daarna weer weg te lopen. 

Dit kon natuurlijk niet goed gaan en uiteindelijk werden ze alle drie 

bij de principal op het matje geroepen. Die kerel kreeg de 

waarschuwing haar met rust te laten. Zo niet dan zou hij van de 

Bush Academy gezet worden. Het nieuwe stelletje kreeg de opdracht 
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‘considerate’ te zijn en dus niet openlijk hun liefde voor elkaar 

uitgebreid ten toon te spreiden. 

   De instructors weten soms ook niet echt wat ze met ons aanmoeten. 

Een andere student en ik hadden op een avond een weddenschap 

afgesloten met twee studentes hier die wat opschepperig waren over 

hun biljartkwaliteiten. Zij met z’n tweeën tegen Brett en mij en de 

verliezers zouden naakt een rondje om het biljart heen rennen. Een 

kwartier later stonden die dames zich dus achter de bar uit te kleden. 

En net op dat moment komt er een instructor langsgelopen… Zij 

hebben niks in de gaten en Brett en ik wenken die instructor om erbij 

te komen zitten. Dus toen de dames achter de bar tevoorschijn 

kwamen om een rondje om de pooltafel te rennen, zaten daar dus 

drie in plaats van twee grijnzende kerels op een barkruk te wachten 

totdat de show zou beginnen… Verder, op de ochtend na een van 

onze feestjes in de bar bleek de wasbak in het vrouwentoilet 

afgebroken te zijn. Rara hoe dat kwam… Maar welke twee dat 

gedaan hadden is nooit boven water gekomen. Zo weet tot op heden 

ook niemand hoe het slipje van een van de studentes, dat gevonden 

was voor het kantoor van een van de instructors, daar gekomen is. 

Van een ander stelletje, dat al een stel was voordat ze überhaupt 

naar de Bush Academy kwamen, is Ben niet echt een feestbeest, 

maar Kerry wil wel af en toe naar de bar en doet dat dan ook. Op een 

van de feestjes was George iewat enthousiast en besloot haar op te 

tillen, vergat dat het dak wat laag was hier en hij roste zo haar hoofd 

tegen de dakrand. Ben werd dus de volgende ochtend wakker naast 

een Kerry met een gigantische snee in haar hoofd en kreeg toen een 

warrig verhaal te horen over dronken zijn en George enzo. Hij heeft 

het verhaal nooit helemaal geloofd en Kerry loopt sinds die nacht 

rond met een groot litteken op haar voorhoofd.  

   Ook hebben we de ochtend gehad dat één van de groepjes hun 

‘hospitality-ontbijt’ practicum hadden. Zodoende zat iedereen die 

ochtend aan een thema ontbijt, nou ja, bijna iedereen, op enkele 

studenten na. Niemand wist waar ze waren en hun kamergenoten 
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wisten alleen te vertellen dat ze die avond ervoor ‘uit waren geweest 

in de stad’. Dat is inderdaad mogelijk, maar de regel is dat om 22:00 

uur het hek van het Bush Academy reservaat dichtgaat en je dan 

binnen moet zijn. Anders volgt er uiteraard een Disciplinary 
Punishment. “Oké, ze zijn dus niet alleen te laat teruggekomen 

gisteren, maar helemaal niet?” Dat is toch wel vreemd. En toen ging 

de telefoon van de principal. Politie aan de lijn, ze hadden een aantal 

studenten van ons in de gevangenis zitten. Of de principal even langs 

wou komen… Die studenten waren dronken geworden, gingen toen 

in hun auto rondjes crossen op de gemeentelijke sportvelden tot de 

graspollen in de lucht vlogen, werden betrapt en gingen ook nog 

eens de politie uitschelden toen ze aangehouden werden. Nu 

werden ze dus aangeklaagd wegens vandalisme en voor het 

uitschelden van de politie. Er zou een rechtszaak volgen en 

afhankelijk van de veroordeling zouden ze wel of niet van de Bush 

Academy geschopt worden. Vooralsnog werden ze aan de principal 
overgedragen voor alvast wat DP’s.  

   Of ik zelf ook betrokken ben bij enige roddels? Ja, om eerlijk te zijn 

wel. Maar het valt reuze mee in vergelijking tot het bovenstaande. In 

feite is het zo dat er eigenlijk helemaal niks is, maar dat iedereen 

ervan overtuigd is dat het wel zo is. En wij vinden dat eigenlijk wel 

grappig. ‘Wij’ zijn Tara en ik. Tara is een 25 jarige, zeer rondborstige 

studente uit Engeland. Tara steekt haar ‘seks-liefhebberij ook niet 

onder stoelen of banken. Vrijblijvende seks is gewoon haar hobby en 

dat mag iedereen weten. Niet dat ze tot nu toe seks heeft gehad op 

de Bush Academy, maar toch. Tara is een van de studentes die mijn 

vechtsporttrainingen volgt en we zijn sindsdien erg goed bevriend 

geraakt. En dat alleen is al reden voor de meest bizarre speculaties 

van de andere Bush Academy studenten. Het is waar, we brengen 

veel tijd door met elkaar. Maar hoewel ik ook veel van seks houd en 

dat ook niet onder stoelen of banken steek, is er toch geen sprake van 

een ‘match’. Ik voel me namelijk, ondanks haar voluptueuze 

rondingen, toch niet echt aangetrokken tot haar en we hebben dus 
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ook geen seks. Tsja, soms heb je dat. Zij staat daar iets anders in en 

heeft aangegeven dat ze me graag keihard… Nou ja, laat ik maar niet 

in details treden. In elk geval vinden we het wel heel leuk dat er 

zoveel speculaties rondgaan over ons. We houden die ook graag in 

de lucht. We hebben er een sport van gemaakt om de roddels zo erg 

mogelijk te krijgen. Zo ontkennen we niks, maar bevestigen evenmin 

iets. Dat is echt zo grappig. Komen er een paar vrienden naar me toe, 

beginnen een heel verhaal in vertrouwen aan mij te vertellen en dan 

komt de aap uit de mouw: willen ze dus in vertrouwen iets 

terughoren. En dan reageer ik vaag met: “Tsja, dat kan ik nog niet 

zeggen, sorry.” Dan worden ze helemaal gek, gaan ze gissen en 

hopen ze aan mijn gezichtsuitdrukking te zien hoe de vork aan de 

steel zit. Maar ik heb een stalen gezicht, dus het lukt ze nooit. Ook 

drijven Tara en ik de zaken op spits door elkaar af en toe een stiekem 

een knipoog te geven. Dan proberen we die stiekem te laten lijken, 

maar zorgen er wel voor dat minstens één iemand het ziet. Als de 

bar sluit en iedereen naar z’n kamer gaat, zorgen wij ervoor dat we 

nog vijf minuten in de lounge gaan zitten, gewoon om te stoken. ’s 

Middags gaan we ook wel eens samen wandelen en dan kletsen we 

en oefenen we onze bomen en gras kennis en als we terugkomen 

doet ik expres de knoopjes van mijn blouse scheef. En dan hebben 

we een lol samen als de studenten dat opmerken en dat als ‘bewijs’ 

zien. 

   Tot slot zijn er nog natuurlijk de dronken escapades van mensen. 

Geloof me, mensen doen echt hele rare dingen als ze dronken zijn. 

Erg lachwekkend voor andere studenten. Vooral als ze ’s ochtends 

om 5:00 op de game drive moeten overgeven en die middag dan een 

schep aangereikt krijgen voor een DP, wegens het breken van een 

van de ongeschreven regels van de Bush Academy: Gij zult niet 
kotsen op een game drive.  
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23. Advanced Rifle Handling 

29 mei 2006 
 
Om maar met een anticlimax te beginnen voor de verandering, moet 

ik jullie vertellen dat ARH niet langer bestaat. Aangezien minder dan 

10 % van de field guide studenten over heel het land ARH de eerste 

keer haalt, heeft men besloten ARH in drie losse testen op te splitsen. 

We hebben nou: ‘Vehicle Based Rifle Handling’ voor guides die een 

geweer mee moeten nemen op een game drive, ‘Back Up Rifle 
Handling’, voor guides die als Backup met een trails guide meelopen 

op een game walk en ‘First Rifle Handling’, voor guides die zelf trails 
guide willen worden. En dus deden wij Vehicle Based Rifle Handling en 

het was echt supertof. We moesten allerhande oefeningen doen en 

hadden grote kartonnen olifanten, buffels, neushoorns etc. waar we 

op moesten schieten. Zodoende begonnen we met:  

 

Loading sequence en target shooting 
Dit was meer voor ons om het wapen te leren kennen en een aantal 

keer op een doel schieten. Verder moesten we laden, ontladen, etc. 

om te leren dat snel te kunnen doen, zonder je ogen van een 

dreigende olifant af te halen. Dit alles werd getest in: 

 

De blinddoek test 
Het bovenstaande maar dan met een blinddoek om. Je ging naar je 

olifant toe staan, probeerde te onthouden waar hij ergens stond, 

terwijl ze je een blinddoek om deden. Dan duwde je een serie kogels 

in je magazijn, haalde die er weer uit, deed ze er weer in, maakte je 

wapen in ‘state of readiness’ en dan mikte je op de olifant die je niet 

zag. En uiteraard mocht je de kogels er niet verkeerd om in doen, 

niet laten vallen etc., geen enkele stap vergeten. En dit allemaal 

binnen 15 seconden. Klinkt simpel misschien, totdat je het zelf moet 
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doen. In het magazijn zit een veermechanisme waardoor die kogels 

er automatisch uitspringen als je gaat ontladen, dus het ‘niet laten 

vallen’ was voor sommigen echt een onmogelijke opgave. Deze test 

werd twee keer gedaan en je moest ze beiden halen. De eerste deed 

ik in 9 seconden en de 2e in 9,5 seconden, dus dat zat wel goed.  

 

De target test 
Binnen 14 seconden doelen op respectievelijk 15, 10 en 5 meter raken 

binnen vijf cm van de roos (de hersenen van een leeuw zijn niet zo 

groot, dus je moet heel precies kunnen mikken) en meteen klaarstaan 

om nog een schot te lossen. Schoot je in die straal van vijf cm van de 

roos, kreeg je tien punten. Daarbuiten gingen er per centimeter één 

punt af. Deed je het binnen de tijd dan kreeg je ook tien punten. Om 

het examen te halen moest je minstens 30 van de 40 punten halen. 

Ook dit examen moest je twee keer doen en twee keer halen. Voor 

mijn eerste examen haalde ik 39 punten en voor de tweede 31. Dat 

was wel jammer. Want voor deze was mijn 15 meter schot 

gewoonweg waardeloos en mijn arm lag in puin. We schoten 

namelijk met een zwaar kaliber geweer om olifanten mee neer te 

leggen. Een .308 voor oefenen en voor de examens een .375. De 

instructor riep “GO” en ik laadde dat geweer, zette dat ding op m’n 

schouder, maar vanwege de tijdsdruk en zenuwen deed ik dat te 

snel en zette ik ‘m half op m’n biceps in plaats van in m’n schouder. 

En ik dacht: “dzju, ik heb geen tijd om ‘m goed te schouderen, dus 

boeien, schieten gewoon, kan niet zo erg zijn.” Dat was dus niet zo’n 

goed idee… Tering, op je schouders is het prima te hebben, maar 

mijn biceps ontplofte zowat… En m’n schot was waardeloos… En 

dan moet je ook nog twee schoten lossen op de tien en vijf meter 

targets. Doen we dus niet nog een keer. Trevor was teleurgesteld: 

“Nick, what are you doing to me? Je bent zo’n goede schutter en nou 

dit…”  
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De shot placement test 
Hetzelfde verhaal, maar dan op een kartonnen olifant, neushoorn en 

buffel. Hier was het uiteraard zaak om de hersenen te raken.  

 

De stoute stroper test 
Ja geloof het of niet, we 

moesten een kartonnen 

stroper neerschieten… Dus ik 

zeg tegen Trevor, “Ik mik op 

z’n been zeker?” Nee dus, 

mik op de borst. Als je game 
walks doet in Kruger, dan is 

het een reële mogelijkheid 

dat je met je gasten ineens 

een groepje stropers tegen 

komt en dan heb je een 

probleem. Want jij hebt een 

Bolt Action geweer en zij een 

AK-47 machinegeweer. En zij 

hebben geen zin in getuigen. 

Maar er zijn wel procedures. 

Je mag alleen schieten als hij al ivoor, neushoorn-hoorn of een dood 

dier bij zich draagt en hij een dreigende beweging maakt naar of met 

zijn machinegeweer. Dan nog moeten we roepen: “Stop, drop your 
weapon!” en als hij het op een lopen zet schieten we niet, laten we ‘m 

gaan en roepen we de anti-stropers patrouille op om het op te lossen. 

Alleen als hij een bedreiging vormt voor jou en je gasten schiet je en 

dan schiet je dus met scherp. Ik wil niet weten wat er met iemand 

gebeurt die door dit kaliber olifantengeweer geraakt wordt. 

Anyway, ik schoot ‘m recht in z’n hart, dus deze test haalde ik ook. 

 

 
 

‘Trevor Langeveld’: De guest 
instructor die ons kwam leren 
schieten en ook de schietexamens af 
kwam nemen. Een legendarische 
persoon in de ‘field guiding 
industry’. Een van de meest ervaren 
field guides van het land, met 
schitterende verhalen over beleefde 
avonturen als ranger, maar bovenal 
een supergoeie vent. Echt heel 
aardig, meelevend en altijd bereid je 
iets te leren. Een instructor die geen 
onderscheid maakt in niveau tussen 
jou en hem. We blijven allemaal 
leerlingen, alleen heeft de een wat 
meer ervaring dan de andere. Trevor 
en ik begrijpen elkaar en kunnen ook 
verdomd goed met elkaar 
opschieten. 
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De sleeënde leeuw test 
Dit was een test voor level 2, de Back Up Rifle test, dus deze deden we 

alleen voor de oefening, zonder tijd. Dit was echt geniaal. Let op. Er 

is een slee met daarop een kartonnen leeuw en deze slee zit aan een 

40 meter lang touw. Jij loopt met je geweer in state of readiness en die 

instructor geeft zonder dat jij het ziet een seintje naar een andere 

student achter je. Die begint zo hard mogelijk te rennen met dat 

touw en die leeuw begint dus met een noodgang op je af te sleeën. Jij 

moet dan, terwijl je naar je gasten roept, “STOP! DON’T RUN! STAY 
BEHIND ME!!!” op je knieën gaan zitten en ondertussen je wapen 

schietklaar maken en schouderen. Die leeuw is dan ondertussen nog 

slechts tien meter van je vandaan en dan moet je ‘m tussen z’n ogen 

raken terwijl hij recht op je af komt. Zodra de student een schot 

hoort laat hij het touw los en de leeuw komt langzaam tot stilstand. 

Dan geef je nog een brainshot en doe je een serie checks, roept je 

gasten bij elkaar en bedaart hen, terwijl je om je heen kijkt of er niet 

nog meer leeuwen zijn. Deze test was echt super cool. 

 

Tot slot, volgens Trevor was ik een natuurtalent, omdat ik nog nooit 

een geweer had geschoten voordat ik hier kwam. Dus ik ben 

gevraagd om over twee weken ook maar gelijk level 2, Back Up Rifle 

te doen. Is mijn soldaatje spelen vroeger misschien toch nog best 

leerzaam geweest.  
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24. Het verhaal Eddy Davis 

Begin juni 2006 
 
Er zit hier op de Bush Academy een student die een eigen hoofdstuk 

waard is. Zijn naam is Eddy Davis en Eddy kan het best omschreven 

worden als een dolle jonge hond met ADHD. Eddy is niet de jongste 

student hier, hoewel hij zich wel zo gedraagt. Zonder dollen, Eddy is 

echt een goede vent, heeft een hart van goud, is heel aardig en heel 

gezellig. Maar als je ‘m suiker geeft slaat hij op tilt… Dan is er geen 

houden meer aan. En laat hij nou net veel zoetigheid eten. Voor 

velen is hij irritatiefactor numero 1, hoewel anderen juist alleen maar 

om hem lachen. Eén ding moet echter wel gezegd worden: Eddy is in 

elk geval wel gewoon helemaal zichzelf en probeert zich niet anders 

en ouder voor te doen dan hij is. Een bewonderenswaardige 

eigenschap, vind ik tenminste, en ik denk dat menig student daar 

nog wat van kunnen leren. We hebben immers veel lui die continu 

hun best aan het doen zijn om ergens bij te horen, of zich juist anders 

voor proberen te doen dan ze eigenlijk zijn. Maar goed, we zijn 

allemaal pubers geweest, toch? Dat verder terzijde, we hebben het 

over Eddy.  

   Als je Eddy ontmoet, dan zou je kunnen denken; “die Eddy heeft 

zeker het IQ van een visstick?” maar toch is dat niet zo. Zijn 

academische prestaties zijn prima en hij haalt hoge cijfers. Maar 

Eddy met suiker op is gewoon in zijn gedragingen nog een kind. Met 

alle gevolgen van dien… Want als je als field guide het leven van tien 

Amerikaanse rijkelui toevertrouwd krijgt, in een gebied waar 

olifanten en leeuwen om de hoek kunnen liggen, kun je maar beter 

volwassen en verantwoordelijk zijn. Eddy baart de instructors hier 

dus nogal wat zorgen. 

   Als Eddy simpelweg ergens heen loopt en hij heeft suiker op, dan 

zie je een type voortbeweging dat het meeste wegheeft van een 

combinatie van rennen en huppelen, de zogeheten huppelren. 
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Stilzitten of –staan is iets wat Eddy niet kent. Als we in de rij staan 

voor het eten dan is Eddy op z’n tenen aan het wippen en tikt hij je 

van achteren op je linkerschouder terwijl hij zelf naar rechts springt, 

zodat je als je omkijkt niemand ziet. Deden jullie dat grapje ook nooit 

in de brugklas? Eddy heeft verder het talent om gewoon niet te 

weten wanneer hij zichzelf voor lul zet. Als hij dus iets stoms doet en 

mensen moeten erom lachen, dan denkt hij dat hij juist iets 

humoristisch heeft gezegd in plaats van iets stoms. Dan gaat hij er 

dus vrolijk op door, tot hilariteit van de anderen. Eddy is overigens 

pas 19 en komt rechtstreeks van de middelbare school af. Voor hem 

is de Bush Academy dus een soort van ‘op kamers gaan’ en Eddy in 

de bar is dan ook steevast lachen geblazen, want als hij dronken is 

doet hij op verzoek wilde dieren na. Er is zelfs een rotsblok naar hem 

vernoemd (And then you turn left at Eddy’s rock, drive for another 100 
meters and you will reach…), nadat hij er tijdens een game drive op een 

ochtend na een feestje overheen had gekotst.  

   Zelf vindt Eddy dat hij een geweldige chauffeur is, vanwege zijn 

extensieve ervaring met 4-wheel driving met zijn vader. In 

werkelijkheid kan hij voor geen meter rijden. Laatst op een game 
drive probeerde hij een steen op de weg te ontwijken, om vervolgens 

recht tegen een boom op te rijden. Gelukkig kunnen de Landrovers 

wel tegen een stootje. Het boompje, tien centimeter dik, was er echter 

niet zo blij mee, daar bleef namelijk geen spaan van heel… Goed, 

jullie hebben ondertussen een idee wat voor type Eddy is. Enkele 

wapenfeiten van hem wilde ik jullie niet onthouden, dus bij deze: 

   We schrijven eind mei 2006. We hadden schietles en examens. 

Trevor had Eddy verboden die dag enige vorm van suiker te 

nuttigen. Arme Eddy, want als hij suiker op heeft wordt hij gek, 

maar zonder suiker wordt hij heel onrustig en onzeker. Toch steunde 

ik Trevors verbod van harte; het zou jammer zijn als er vandaag 

doden vallen door een dolle jonge hond met een geweer in zijn hand. 

Toch eiste Eddy’s suikertekort zijn tol en baktte hij er niet zoveel van 

met het schieten. Geen suiker + tijdsdruk + een groot geweer dat pijn 
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deed en veel lawaai maakte = erg zenuwachtig. Hij liet kogels vallen, 

vergat stappen, wilde schieten met de veiligheidspal er nog op en 

een tweetal keren zwaaide hij achteloos het geweer naar achteren 

waardoor iedereen op de grond moest duiken. Maar toen kwam, na 

de lunch, de sleeënde leeuw test. En Morné, één van de Bush 

Academy instructors zou het voordoen. Trevor zocht iemand die 

hard kon rennen en die de slee wou trekken. Natuurlijk wilde Eddy 

dat dolgraag doen en Trevor besloot hem wat lichaamsbeweging te 

gunnen. Dus zodoende stond Morné in de aanslag met zijn geweer 

en Eddy in de aanslag met het touw, wachtend op het teken van 

Trevor. “Denk eraan Eddy, zodra je het schot hoort laat je dat touw 

los hè?” Wij stonden allemaal in spanning te wachten, want wij 

waren wel benieuwd naar die sleeënde leeuw test. Trevor zei tegen 

Morné: “Start walking” en seinde enkele seconden later naar Eddy, 

zonder dat Morné het kon zien, dat hij moest gaan rennen. Morné 

liep daar behoedzaam en plots kwam dus die leeuw met een rotvaart 

op ‘m af. Morné is goed getraind, ging op z’n knieën zitten, riep zijn 

commando’s naar zijn fictieve gasten en wachtte totdat die leeuw 

binnen de 10 meter cirkel kwam om dan te schieten. Op 15 meter 

voor Morné begon die leeuw echter af te remmen, zonder dat Morné 

ook maar een schot had gelost en 12 meter voor hem kwam hij zelfs 

tot stilstand. “EDDY, KEEP RUNNING!” riep Trevor nog, maar hij 

kreeg alleen een gekerm terug… Bleek dolle Eddy besloten te hebben 

te proberen te zien hoe Morné die leeuw schiet en om dus terwijl hij 

in volle vaart vooruit rent, achterom te kijken. Niemand kan rennen 

en tegelijkertijd achterom kijken en al helemaal niet als je een 

huppelren-manier van voortbewegen hebt. Met andere woorden, 

Eddy was dus over zijn eigen benen gestruikeld en enorm op zijn 

bek gegaan… 

   Maar hij kreeg een herkansing. Krassen en schrammen even 

wegspoelen met water en opnieuw. Deze keer ging het goed, Morné 

zat op z’n knieën klaar om te schieten en die leeuw bleef met een 

noodgang op ‘m af komen. Op tien meter afstand vuurde Morné, 
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maar die leeuw stopte niet. In tegendeel, hij knalde keihard tegen 

Morné op en beukte hem hartstikke omver. Morné viel dus 

achterover, met een geladen geweer dat op scherp stond in zijn 

handen. Levensgevaarlijk! Eddy was ook deze keer 

verantwoordelijk. Hij had namelijk besloten om het touw aan de 

achterkant van zijn broekriem vast te knopen, omdat hij dacht dat 

dat vast makkelijker rennen was. Toen hij het schot hoorde kon hij 

natuurlijk niet meteen stoppen met rennen en zodoende bleef die 

leeuw voortgetrokken worden door Eddy lichaamsgewicht dat hij 

vergeefs probeerde af te remmen. Trevor was laaiend… “EDDY! 
DID YOU HAVE SUGAR TODAY?” “Ja.” bekende Eddy, hij had net 

na de lunch een lolly gegeten… en werd zodoende met onmiddelijke 

ingang van de shooting range verbannen.  

   Enkele dagen later kwam 

onze Mock Assessment Drive 

eraan. Enerzijds een periode 

van zenuwen, anderzijds een 

relaxte tijd, omdat je als je 

geen mock drive hebt uit mag 

slapen. Iedereen die ’s 

ochtends om 5:00 uur af moet 

rijden voor zijn of haar mock 
drive, heeft moeite met het 

vinden van ‘gasten’, want 

dat betekent dat die 

studenten die gast moeten 

spelen, om 4:30 uit bed 

moeten. Ik had het geluk dat 

de meeste mensen die mij als 

gast wilden hebben, ’s 

middags moesten af rijden.  

   Je raadt al waar ik naartoe 

ga met dit verhaal. Ik lag dus 

‘Mock Assessment Drive’: Zie het als 
een ‘tussentijdse toets’ van je autorij 
examen. In dit geval is er nog geen 
echte examinator bij, maar spelen de 
instructors examinator en gebruiken 
daarbij ook dezelfde formulieren als 
bij een echte Assessment Drive. Het 
gaat er heel officieel aan toe. Je moet 
net doen alsof je de instructor voor 
de eerste keer ontmoet. Hij neemt 
ook de afrij-procedure met je door, 
daarna ga je op weg en naderhand 
heb je nog een twee uur durende 
mondelinge evaluatie. Tot slot krijg 
je dan een cijfer voor je mock drive 
en een lijstje punten waar je nog even 
gauw aan moet schaven voor je echte 
Assessment Drive. Je moet ook 
minstens vier studenten meevragen 
die ‘gast’ moeten spelen. Zij moeten 
net doen alsof ze niks van de bush 
weten en dus vragen stellen.  
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heerlijk te maffen en om tien voor vijf ’s morgens wordt er op de 

deur geklopt. Ik geef geen kik en verroer geen vin. Ik heb geen idee 

wie het is, maar ik ben ook niet geïnteresseerd, want ik wil slapen. 

Het kloppen gaat door en mijn kamergenoot Merijn roept na een 

minuut: “YEAH, what the fuck!” De deur gaat open en daar staat 

Eddy in paniek. Ik doe net alsof ik slaap en laat Merijn lekker het 

probleem, whatever it is, oplossen. Eddy smeekt Merijn om mee te 

gaan op zijn mock drive. Hij was namelijk vergeten om vier gasten te 

vragen. En nu dreigde hij dus te zakken voor zijn mock drive, voor hij 

überhaupt vertrokken was, aldus zijn examinator-instructor. Merijn 

was niet onder de indruk. Hij vond het echt wel zielig, maar 

evengoed Eddy’s eigen schuld en hij had zijn slaap hard nodig. Of 

Merijn mij even wakker kon maken, “Please, I really need someone, 
please!!!” Ik had de hele ellende allang aan zien komen en mompelde 

chagrijnig: “Alright you blinking muppet, I’ll be at your vehicle in five 
minutes.” en vijf minuten later kon ik dus in de vrieskou 

plaatsnemen tussen drie andere goedzakken die last-minute uit bed 

getrommeld waren. Nou nou, we hadden er zin in, ahum, maar we 

konden er gelukkig wel om lachen.  

   Over zijn mock drive kan ik kort zijn. Morné was zijn examinator-

instructor en op zich deed Eddy het helemaal niet zo slecht. Maar had 

ik al verteld dat Eddy ook altijd dingen doet voordat hij er over heeft 

nagedacht? Zodoende besloot hij op een gegeven moment op een 

naar beneden lopende weg de auto af te zetten en dan de koppeling 

plotseling op te laten komen zodat hij ‘jump-startte’. Dat leek hem 

heel leuk, maar wij lagen allemaal van onze stoelen af door het 

schokken van de wagen. Dus dit is natuurlijk niet iets wat je op een 

echte game drive moet doen met rijke toeristen als gast. Wij ‘gasten’ 

bogen dan dus ook allemaal ons hoofd vanwege plaatsvervangende 

schaamte, toen Morné tegen Eddy zei: “Eddy, what on earth are you 
doing? Do you realize this is your mock drive? You would just have failed if 
this were your real Assessment Drive?” Oeps, ook al had Eddy dat zelf 

ondertussen ook al bedacht, daar schrok hij toch behoorlijk van. Met 
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als gevolg dat hij ongelooflijk zenuwachtig werd en de rest van zijn 

game drive allerhande dingen door elkaar ging halen. Zo werd onder 

andere een korstmos een symbiose tussen een mos en een schimmel, 

in plaats van een alg en een schimmel en werd de Banded Legged 
Golden Orb Web Spider (toegegeven, niet de makkelijkste naam) een 

Dewdrop Spider. Jammer maar helaas, Eddy moest zorgen dat hij zijn 

echte Assessment Drive beter deed dan deze, anders zou hij het niet 

gaan halen.  
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25. Culling…      
 
Culling, ofwel het afschieten van het teveel aan dieren op je 

reservaat… Het is en blijft een moeilijk en controversieel onderwerp. 

Hoe ik erop kom? Nou, George, één van mijn medestudenten hier 

had zijn Mock Assement Drive. Dus hij rijdt met een instructor en vier 

medestudenten als gast rond 

door het prachtige Bush 

Academy reservaat. Het gaat 

goed met George, hij is er één 

met talent voor guiding en zijn 

game drives zijn altijd erg 

entertaining en interessant. Zo 

ook deze mock drive. Maar nou 

heeft de reservaateigenaar 

besloten om juist nu, in de 

periode dat wij allemaal onze 

mock drive hebben, te gaan ‘cullen’, omdat er teveel zebra’s, impala’s 

en weet ik wat nog meer voor spul op zijn reservaat leeft. Ondanks 

de afspraak dat er niet geculd zou worden op het moment dat wij 

drives hadden, zorgt dit soms voor wat rare situaties. Daarbij, het 

gevolg van een korte culling periode is altijd dat de dieren zich de 

weken daarna nauwelijks meer laten zien, doodsbang om ook verrot 

geschoten te worden zodra ze een auto horen. Zoals je begrijpt, een 

ideale timing in verband met onze komende echte Assessment 
Drives… Inderdaad, iedereen is nu begonnen als een speer zijn of 

haar bomen-, vogel- en graskennis op te halen, zodat men dan toch 

nog wat te vertellen heeft op de game drive wanneer er geen 

zoogdieren te zien zijn. 

   Maar terug naar George; Hij doet zijn mock drive en is aardig op 

dreef. En plots steekt daar een prachtexemplaar van een Koedoe, één 

van de meest indrukwekkende soort antilopen, over. Werkelijk een 

‘Culling’: Het Nederlandse woord 
dat er het dichts bij komt is: 
‘ruimen’. Maar in feite komt het 
erop neer dat dieren gedood, of 
verwijderd (bijvoorbeeld door ze te 
verkopen) worden, om de populatie 
van die diersoort in een gebied te 
verkleinen. Ook contraceptie 
toepassen op een populatie dieren 
valt onder culling. 



 125 

schitterend mannetje, met massieve nek en grote hoorns. Trots stopt 

hij op het midden van weg, kijkt George en zijn gasten aan, waarna 

hij statig een eindje verder de bosjes weer in loopt. Wat een 

prachtsighting! Zelfs George is er stil van! KABOEM!!! klinkt het 

plots. Goeie fok, wat was dat voor geluid? George durft bijna niet te 

gaan kijken. Maar inderdaad, als hij de hoek om rijdt ziet hij 

datzelfde prachtexemplaar in een grote plas bloed zijn laatste 

stuiptrekking geven… Een eind verderop stond ‘the culling vehicle’, 

een pickup truck met achterop de laadruimte een stel jagers en een 

frame met een stuk of tien dode antilopen aan vleeshaken.  

   Tsja, daar wordt je even stil van. Zo ook George, de instructor en 

zijn vier studenten-gasten. Maar het is wel de dagelijkse realiteit en 

niet alleen in Afrika, maar evengoed in Nederland. Denk aan het 

‘overschot’ aan wilde zwijnen op de Veluwe. Het heeft geen zin om 

hier getallen te vermelden, want die verschillen enorm, afhankelijk 

van welke bron je gebruikt. Veel wildbeheerders spreken in elk geval 

van een teveel aan zwijnen, met als gevolg dat er meer 

verkeersongelukken gebeuren door bijvoorbeeld een wild zwijn op 

je motorkap, dan wat acceptabel wordt geacht. Ook krijgen die vele 

zwijnen honger in de winter, verlaten de Veluwe en gaan bij boeren 

en particulieren de akkers en tuinen omwoelen op zoek naar 

voedsel. Daar komt ook nog eens bij dat ze dol op eikels en 

beukennootjes zijn en nu ze met zoveel zijn, eten ze bijna alle eikels 

en beukennootjes op, zodat er geen nieuwe eiken en beuken meer 

bijkomen in het bos. Dit heeft als gevolg dat je op de lange termijn 

een ander soort bos krijgt. Is dat erg? Vraag dat aan een tiental 

mensen en je krijgt tien verschillende antwoorden. De één vindt van 

niet, want die wil het zo natuurlijk mogelijk houden. De andere 

vindt van wel, want hij houdt ervan om in een beukenbos te lopen, 

of, als hij houtproducent is, mooie rechte eiken en beuken wil hebben 

voor de verkoop. En dan hebben we het dus over het bos en hebben 

we het nog niet eens over de zwijnen gehad. De één is per definitie 

tegen elke vorm van jacht, de ander is er juist voor. Tot slot heb je 



 126

natuurlijk nog degenen die ergens in het midden staan met hun 

mening. Plezierjacht mag niet, maar jacht uit noodzaak om de kans 

op verkeersongelukken te verkleinen mag wel. Kortom, iedereen 

vindt wel iets. 

   In Afrika spelen deze problemen ook, zij het op een andere schaal. 

Laten we het Kruger National Park nemen. Daar bestond een 

olifantenoverschot. Tenminste, dat vond men… Hoe zit dat? 

Wildbeheerders kijken altijd naar de draagkracht van een gebied. 

Draagkracht met betrekking tot dieren wil eigenlijk zeggen: Hoeveel 

dieren van een bepaalde soort kan een gebied huisvesten, zonder dat 

dat gebied in kwaliteit achteruitgaat. Teveel koeien op een weiland 

zal het gras doen verdwijnen, waardoor de koeien geen eten meer 

hebben en sterven. In dit geval is de draagkracht dus overschreden. 

Teveel zwijnen op de Veluwe zorgt ervoor dat er op de lange termijn 

een ander soort bos ontstaat en zorgt voor een vergroot aantal 

verkeersongelukken en meer schade bij om- en inwonenden van de 

Veluwe. Ook in dit geval spreken we van een overschreden 

draagkracht. Olifanten zijn erg destructief voor hun omgeving. Ze 

eten gras, blaadjes, twijgen en boombast en al doende slopen ze 

ontiegelijk veel bomen compleet. Ze duwen of trekken ze omver, 

rukken er hele takken vanaf, of trekken er zoveel bast van af dat de 

boom sterft. In Kenia hebben ze ooit vastgesteld dat de draagkracht 

van Tsavo National Park aldaar, één olifant per vierkante mijl was. 

Wildbeheerders in Kruger hebben dat getal klakkeloos overgenomen 

en kwamen zo op een draagkracht van 7500 olifanten voor het 

Kruger National Park, voorbijgaand aan het feit dat Kruger een heel 

andere vegetatie heeft dan Tsavo en in feite helemaal niet te 

vergelijken is. Toen bleek dat er meer dan 7500 olifanten in Kruger 

waren, werd besloten maatregelen te nemen en het overschot af te 

schieten. Zo togen ze de bush in, schoten van een kudde alle 

volwassen dieren af en vingen alle jonge olifanten van die kudde, die 

dus zojuist wees waren geworden omdat hun hele familie voor hun 

ogen afgeslacht was. Die jonge olifanten verkochten ze dan aan 
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andere parken. Maar al snel bleek dat die jonge olifanten erg 

getraumatiseerd waren en rare dingen begonnen te doen. Ze 

probeerden met neushoorns te paren, of juist te vechten en vielen 

auto’s met toeristen erin aan. Uit onderzoek naar olifanten bleek 

verder dat olifanten een geweldig ingewikkelde en verregaande 

sociale structuur hebben. Het zijn echte familiedieren, met hechte 

banden tussen de verschillende leden van de kudde en zelfs tussen 

verschillende kuddes. Het was dus tijd om het anders aan te gaan 

pakken. Vanaf toen schoot men alleen nog maar complete kuddes af, 

inclusief de jonge dieren. Op deze manier zat er niemand met 

getraumatiseerde dieren en werd toch effectief het overschot aan 

olifanten weggehaald. Dit leek ethisch de meest geschikte methode. 

En daar gingen ze weer de bush in. Deze keer met een helikopter, 

waarmee ze een hele kudde bijeendreven, om dan vanuit de 

helikopter met verdovingspijltjes alle olifanten te schieten, die dan 

bewusteloos op de grond vielen. Als de laatste olifant op de grond 

lag, landden ze en schoten ze alle olifanten die niet door hun eigen 

gewicht gestikt waren, één voor één dood. Deze hele operatie was 

relatief snel en pijnloos. Dacht men tenminste… Wat bleek: de 

olifanten waren helemaal niet echt ‘bewusteloos’, maar slechts 

‘verlamd’.  Het gebruikelijke middel dat ze gebruikten was een 

spierverlammer en de olifanten waren dus volledig bij kennis 

wanneer de helikopter landde en waren zich dus bewust wat voor 

drama zich voor hun ogen afspeelde.  Door hun eigen gewicht 

stikten ze langzaam, wat ruim 20 minuten lang kon duren, terwijl ze 

dus volledig bij kennis waren, maar zich simpelweg niet konden 

bewegen. In de tussentijd konden ze allemaal zien dat al hun 

familieleden stikten of rustig werden doodgeschoten en zelf, omdat 

hun spieren niet meer werkten, niks anders doen dan lijdzaam 

afwachten totdat zij zelf aan de beurt waren voor een ‘brainshot’. Tot 

slot bleek ook dat alle andere olifanten in Kruger op de een of andere 

manier panisch werden als ze een helikopter hoorden. Hoe kon dat? 

Alle olifanten die opgejaagd werden door een helikopter werden ook 
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gedood, hoe konden andere olifanten dan weten dat een helikopter 

‘gevaar’ betekende? Nou, dat kon doordat olifanten op de eerste 

plaats over hele lange afstanden kunnen  communiceren en dat op 

de tweede plaats kuddes zelden compleet zijn. Het komt regelmatig 

voor dat één of twee leden van een kudde tijdelijk bij een andere 

kudde ‘op bezoek’ gaan. Als ‘hun’ kudde dan plots door een 

helikopter achtervolgd wordt en de een na de andere olifant valt 

‘bewusteloos’ neer, dan schreeuwen de olifanten in die kudde in 

blinde paniek. Wat ze precies communiceren weten we niet, maar 

die twee familieleden die op bezoek bij de andere kudde zijn weten 

dat wel. En waarschijnlijk andere olifanten in andere kuddes ook. Zo 

leerden alle olifanten in Kruger dat als ze ergens in de verte 

helikoptergeluid hoorden, er even later ook getrompetter van 

olifanten in paniek te horen zou zijn. En dus leerden ze zelf ook op 

de vlucht te slaan voor helikopters. Jaja, die olifanten zijn zo dom 

nog niet en zoals zo vaak heeft de mens de situatie aardig onderschat 

voordat ze eraan begon. De nieuwe methode was dus toch niet zo 

ethisch als men hoopte. Bovendien waren nou alle olifanten in 

paniek wanneer er een helikopter opsteeg, wat de operatie ook nog 

eens aardig bemoeilijkte. 

   In die tijd en dan hebben we het over 1995, begon ook de publieke 

opinie een steeds luidere stem te krijgen en zowel onder de nationale 

bevolking als onder internationale organisaties werd het cullen van 

olifanten steeds minder populair. Eén van die internationale 

organisaties sloot een deal met Kruger: Er wordt geen enkele olifant 

meer ‘geculd’ en wij subsidiëren de relocatie van olifanten of zelfs 

hele olifantenkuddes naar andere parken. Een nobel idee, maar het 

probleem werd er niet mee opgelost, maar naar andere reservaten 

verplaatst, waar na verloop van tijd dan ook teveel olifanten zouden 

leven. Maar toch werd er mee ingestemd, temeer omdat ook, ja daar 

is ie weer, onze eigen rector Harold Braack, toentertijd de baas van 

Kruger, ook vond dat er onvoldoende wetenschappelijk bewijs was 

dat het ‘nodig’ was om de populatie op 7500 olifanten te houden. 
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Volgens hem was de data uit Tsavo niet representatief voor Kruger 

en bovendien was er de laatste 14 jaar geen goed onderzoek meer 

gedaan naar de impact van de olifanten op Kruger’s vegetatie. 

Harold schatte dat Kruger’s draagkracht zelfs 14.000 olifanten zou 

zijn. Vandaag de dag zijn er ondertussen 12.500 olifanten in Kruger. 

Nou begint het huidige management toch weer aan cullen te denken, 

omdat ze toch wel het effect beginnen te zien op de vegetatie en 

volgens hen dus de draagkracht bereikt is. In andere parken van 

Zuid-Afrika wordt ook alweer geculd. Tegenwoordig doen ze het 

echter wel anders. Nu huren ze topjagers in, echte scherpschutters, 

die met één schot een olifant onmiddellijk doden en die erg snel te 

werk gaan. Men neme drie van deze ‘marksmen’ en deze schieten met 

47 schoten, precies 47 olifanten af en wel binnen één minuut. Dat is 

tenminste het ‘record’ tot nu toe. Deze methode wordt nu gezien als 

de meest ethische, vanwege de snelle afloop en het kortdurende 

lijden van de dieren. Maar ja, leuk is anders natuurlijk en 

controversieel zal het altijd blijven.  
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26. Joepie, ik heb eindelijk een DP! 

10 juni 2006 
 
Ja inderdaad, ik heb uiteindelijk toch nog een DP gekregen… En dat 

was het grappigste ooit, omdat dankzij mij nog 18 anderen een DP 

hebben gekregen en dus rotsen konden gaan verslepen… Maar ze 

waren niet eens boos op me, eerder trots voor mijn poging 

gerechtigheid te halen. Een korte uitleg is hier op z’n plaats. De Bush 

Academy heeft een groot minpunt en dat is dat ze soms ontzettend 

kinderachtig zijn en onmogelijk hun ongelijk kunnen toegeven. Zo 

ook deze keer. In het kort komt het erop neer dat, na ons nationale 

examen geschreven te hebben, we natuurlijk een groot feest hadden. 

En op een gegeven moment besloten we om naar een van de 

afgelegen gebouwen van de campus te gaan waar ook een aantal van 

onze studenten woonden, omdat dan de rest van de campus kon 

slapen en we daar een kampvuur konden bouwen. Zo gezegd zo 

gedaan en wij daar dus de boel op stelten zetten. Niemand van die 

studenten daar vond het een probleem, een aantal kwam zelfs uit 

bed meedoen, maar één iemand zag het niet zo zitten. Dit was een 

26-jarige student uit Engeland, die van origine wiskundeleraar is. 

Aardige vent, maar een beetje een stijve hark. Maar hij zegt: “Hou je 

feestje, maar hou het een beetje rustig. Als het te lawaaierig wordt 

kom ik het wel zeggen.” Maar in plaats van naar buiten te komen en 

te vragen of het wat zachter kan, belt hij de senior instructor en z’n 

vrouw (ook instructor) uit hun bed en vraagt hen om te komen om 

orde op zaken te stellen. Wij hadden dus geen flauw idee dat het ‘te 

lawaaierig’ naar zijn zin was. Dus die senior instructor komt en 

natuurlijk net op het moment dat een aantal studenten een baal 

Luzerne (waar ze de nijlpaarden mee bijvoeren) op het vuur had 

gegooid, om het vuur wat warmer te maken. En laat Luzerne nou 

precies zo ruiken als marihuana en de Bush Academy een 
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superstreng anti-drugs beleid hebben… Dus die instructor komt, 

ruikt en begint orders uit te delen. “Step away from the fire, hands up, 
nobody moves, you’re all busted!!!”  

   De volgende dag werd iedereen de class room ingeroepen voor een 

enorme preek en de gevolgen. Degenen die nog daar waren toen de 

senior instructor kwam moesten een drugstest ondergaan, de bar was 

gesloten tot nader order en niemand mocht de campus nog verlaten 

etc. En iedereen die überhaupt naar dat gebouw was gegaan die 

avond moest een schriftelijke verklaring komen afleggen en 

ondertekenen, omdat ze wilden pin-pointen wie er wiet had gerookt, 

zodat ze deze studenten van de Bush Academy konden trappen. Het 

grappige was dus dat niemand wiet had gerookt, maar dat het die 

verdomde Luzerne was.  

   Nou goed, die verklaringen hielpen de instructors dus geen zier 

verder en het hele verhaal bloedde dood. Ondertussen bleek ook dat 

de drugstesten niks op hadden geleverd. En na de laatste off-week 

was de bar dus plotseling weer open, zonder verklaring of wat dan 

ook. Ik was al vanaf het begin erg geïrriteerd over de hele poeha die 

de instructors ervan hadden gemaakt en dat ze allerhande 

beschuldigingen over ons heen stortten zonder ze hard te kunnen 

maken, simpelweg omdat ze niet waar waren. We waren allemaal 

drugsgebruikers, schuldig aan drunk driving, tresspassing, 

ongehoorzaamheid, onverantwoordelijkheid, asociaal gedrag etc. 

etc. En dus vond ik een verklaring en een excuses, wel op z’n plaats. 

Zodoende raapte ik m’n moed bij elkaar om naar de principal te gaan 

en te vragen “hoe het kwam dat de bar weer open was” en dat “wij 

studenten wel wilden weten wat nou de uitkomst was van hun hele 

drugsonderzoek”.  

   De volgende morgen werden we dan ook allemaal de class room 

weer in geroepen en ik ging eens lekker achterover zitten om een 

excuses naar alle studenten toe te gaan aanhoren. En ik viel bijna van 

m’n stoel toen die principal dus het hele drugsgebeuren niet eens 

vermeldde en begon over ons onverantwoordelijke gedrag van toen. 
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En dus iedereen die naar dat gebouw was gegaan die avond een DP 

gaf, inclusief mijzelf. “Ja maar, hoe zit dat dan met die drugstest 

uitkomst” probeerde ik nog. Dat was ‘vertrouwelijke informatie’, 

dus geheim en daarmee was de kous af. Toen probeerde ik te 

achterhalen wat nou eigenlijk de beschuldiging was waarvoor we 

een DP kregen en dat was: overlast voor de studenten veroorzaken. 

“Mooi verhaal, maar sommige van die studenten kwamen zelfs 

meedoen en deze krijgen geen DP. Bovendien, niemand heeft ons 

gezegd dat we overlast veroorzaakten. Sterker nog, ze zeiden ons 

zelfs om vooral een mooi feestje te bouwen. Alleen die ene eikel 

besloot om ons niks te laten weten en niet te komen klagen en de 

senior instructor uit z’n bed te laten komen omdat ie z’n eigen zaakjes 

niet op kan lossen, dus ik vind eigenlijk dat die vent een DP verdient 

en niet wij.” De senior instructor was het daar eigenlijk wel mee eens, 

maar de principal wilde z’n ongelijk niet toegeven en dus waren zijn 

DP’s niet open voor discussie… En daarom ging iedereen een dam 

bouwen en omdat ik die dag mijn Assessment Drive had kreeg ik de 

opdracht om dan de dag erop maar een sloot te gaan graven.   

 

Tot slot hebben we overigens ook ons practicum wijnproeven gehad. 

Je kunt wel raden dat dat heel gezellig was. Ik kan echt niet tegen 

wijn, dus ik liep na afloop lichtelijk dronken terug naar mijn kamer. 

Toen ik daar aankwam zag ik echter water onder onze voordeur 

uitlopen… En was ik op slag nuchter toen ik naar binnen stormde 

om te kijken wat er aan de hand was. Mijn geliefde Rastafari 

kamergenoot had voor het wijnproeven zijn handen willen wassen. 

Toen was de waterdruk even weggevallen en kwam er geen water 

uit de kraan. Vervolgens vergat hij deze dicht te draaien en vertrok 

voor ons drie uur durende wijnproeven, waarna de waterdruk zich 

herstelde en de wasbak begon te vullen… Ik deed de voordeur open 

en vond onze hele kamer onder water! Het was tot drie cm hoog 

gekomen voordat het de drempel van de voordeur overging. 

“DZJU!” Kraan dicht en als een speer alle spullen evacueren. Een 
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boel van mijn mooie dure studieboeken lag op de grond bij gebrek 

aan boekenplanken en een paar waren dus aardig verzopen. 

Gelukkig kreeg ik onmiddellijk hulp van een stuk of vijf andere 

studenten die mee gingen evacueren en dweilen. Uiteindelijk viel de 

schade wel mee. Het meeste hebben we zonder ernstige 

beschadigingen kunnen drogen. Maar het stinkt in onze kamer! Echt 

niet meer normaal, alsof je in een riool woont. Die vloerbedekking 

heeft wel even nodig om te drogen en in de tussentijd produceert hij 

allerhande ontzettend gore en bedwelmende walmen. Reden genoeg 

voor mij om naar een andere kamer te verhuizen. Eigenlijk best wel 

relaxed, heb ik na een half jaar uiteindelijk toch nog een kamer voor 

mij alleen! Want Merijn vindt het om een of andere reden niet erg 

om te slapen in een ‘riool’.  



  

Ik en mijn kamergenoot aan de DP… 
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27. Spannende dagen 

12 juni 2006 
 
Pfff, ik heb een spannnende tijd achter de rug. Om te beginnen heb 

ik mijn Bush Academy Professional Field guiding and Lodge Management 
opleiding gehaald met 88%, mijn gemiddelde na vijf maanden. Dit is 

inderdaad wat omlaag gegaan sinds ik wat vaker in de bar en het 

zwembad te vinden ben, maar je hoort mij niet klagen. Wat betreft 

mijn schieten; voor m’n level 2 ‘Backup Rifle’ ben ik ook geslaagd. 

Niet dat ik de test gehaald heb, of überhaupt heb gedaan, maar goed. 

Deze week was er namelijk niet zoveel tijd, dus Trevor de 

schietinstructor had zoiets van, ik heb Geert zien schieten voor level 1 

en toen deed hij het zo goed, dus laat ik hem level 2 ook maar 

meteen geven. Wel zo handig. Wel moest ik nog een politietest 

ondergaan. De vuurwapenwet is hier weer veranderd en dus moet je 

naast je schietopleiding ook nog een schiettest doen bij de politie 

voordat je een geweer mag gebruiken voor je werk. En dus moest ik 

zes kogels schieten op een A4tje 25 meter verderop en dan moest ik 

dat A4tje minstens met vijf van de zes kogels raken. Dat was 

natuurlijk een fluitje van een cent. 

Toen kwam het serieuze werk: eerst had ik mijn Mock Assessment 
Drive, daarna mijn nationale Field guiding Examen en daarna mijn 

echte Assessment Drive. Voor mijn mock drive had ik Riaan als 

‘examinator’ en had ik uiteraard een viertal studenten 

opgetrommeld die mijn gasten moesten spelen. Een van die gasten 

was mijn kamergenoot Merijn. En dat doen we dus nooit meer, want 

het had niet veel gescheeld of Riaan zelf had Merijn uit de auto 

gezet. Merijn is echt een goede vent, maar hij heeft een of andere 

kronkel in zijn hoofd die ervoor zorgt dat hij altijd rare vragen stelt. 

Of eigenlijk is dat niet zo, maar hij is gewoon heel erg geïnteresseerd 

in bepaalde dingen en die vraagt hij dan ook. Dat zijn vraag dan 

vaak niet echt meer met de leerstof te maken heeft maakt hem niet 
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uit. Hij wil gewoon weten hoe het zit. Maar de 49 andere studenten 

kunnen hem dan wel schieten als hij weer vijf van die vragen in een 

uur college stelt, waardoor dat college minstens een kwartier 

uitloopt. Ik weet niet wat het is met Merijn, net als Eddy is hij 

gewoon een heel eerlijk persoon en geeft hij er niet om wat anderen 

van hem denken. En net als bij Eddy geef ik hem daar groot gelijk in. 

Maar toch, ik kan niet ontkennen dat ik ook vaak moe word van zijn 

niet-relevante vragen, puur gesteld vanuit zijn eigen interesse. Hoe 

dan ook, hoewel Merijn volgens velen na Eddy met stip op twee 

staat als zijnde een irritatiefactor, kan ik het best met hem vinden. Ik 

woon dan ook met hem op een kamer en ben erger dingen van hem 

gewend zoals rastahaar in het doucheputje en gesnurk. Vandaar dat 

ik hem enthousiast uitnodigde om mijn gast te zijn op mijn mock 
drive. Het is toch een spannend iets, zo’n ‘tussentijdse toets’ en dan 

wil je graag mensen om je heen hebben die je kent en voor wie je dus 

niet zo gauw voor lul staat.  

   Tenzij…, tenzij ze jou juist voor lul zetten… En dat gebeurde er dus 

met Merijn. Laat me eerste even de bedoeling uitleggen van de 

‘gasten’ op je mock drive. Ze zijn er om je mock drive zo realistisch 

mogelijk te maken en zodat de ‘examinator’ niet alleen de vragen 

moet stellen. Die studenten moeten zich namelijk gedragen als 

gasten en dus net doen alsof ze niks weten. Natuurlijk weten de 

studenten wel alles al. Dat is juist het mooie. Want zodoende kunnen 

ze bewust kiezen om niet al te moeilijke vragen te stellen, zodat jij als 

‘gids’ het goed doet in de ogen van de ‘examinator’. Snap je de 

constructie? Ik begin dus mijn mock drive, toch wel een beetje erg 

zenuwachtig, want Riaan is nou eenmaal de wandelende 

encyclopedie. Maar van de andere kant is Riaan dan ook wel weer zo 

reëel dat hij beseft dat ik in mijn half jaar training natuurlijk niet zo 

veel kan weten als hij. Merijn zal het echter aan zijn reet roesten wat 

ik wel of niet weet. Hij vraagt gewoon dingen die in hem opkomen. 

We zijn nog geen tien minuten overweg en we horen een hond 

blaffen. Vraagt Merijn, ‘Wat is dat?’ “Dat is de hond van de 
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terreineigenaar.” zeg ik terug. ‘Dus het is geen african wild dog?’ “Eh 

nee, want die hebben we hier niet.” ‘Oh, maare, blaffen african wild 
dog’s eigenlijk ook net zo als honden?’ Wat een vraag! Weet ik veel, 

ik heb nog nooit een African Wild Dog gezien! Laat staan dat ik er 

één heb horen blaffen. Natuurlijk, ik weet hoeveel jongen hij krijgt 

per keer, hoe oud ze kunnen worden, de sociale structuur en weet ik 

wat nog meer. Maar dat waren allemaal theoretische feitjes en ik heb 

dus geen flauw idee of ze blaffen als gewone honden. Zodoende had 

Merijn me binnen tien minuten al klem geluld, want ik moest dus 

zijn vraag beantwoorden met: “Uh, I don’t know…” Balen… en ik zag 

mijn andere gasten Merijn een dodelijke blik geven terwijl Riaan op 

zijn formulier aankruiste dat mijn kennis van zoogdieren nog niet 

volledig was. Maar goed, we maken er maar het beste van. Ik had 

nog genoeg zelfvertrouwen en geloofde dat ik dat wel recht zou 

kunnen trekken. Ik rijd 40 meter verder en er landt een insect op 

Merijn. Ik heb veel insecten gezien en weet er ook veel vanaf, maar 

dat was een raar beest! Volgens mij kwam hij rechtstreeks van een 

andere planeet aan zetten. Natuurlijk vraagt Merijn: “Meneer de 

gids, wat is er zojuist op mij geland?” Ik zie mijn gasten en Riaan 

met verbazing kijken naar dat vreemde beest, terwijl ik wederom 

moest mompelen: “I don’t have the foggiest idea…”. Zelfs Riaan gaf 

Merijn nou ‘the look’ en de boodschap was duidelijk: “Zelfs ik weet 

niet welk insect dat is, dus vraag niet van die moeilijke dingen die 

Geert niet kan weten.”. Merijn heeft zich de rest van de drive aardig 

koest gehouden. Ikzelf was verder wel in vorm vond ik zelf en erg 

tevreden over mijn tussentijdse toets. Eventjes viel ik weer door de 

mand, toen Riaan vroeg: “Wat voor steen is dat en op wat voor type 

bodem rijden we dus?” Dzju, alsjeblieft geen vragen over geologie! 

Voor die module had ik mijn enige onvoldoende van dit jaar en 

meteen een dikke vier, omdat ik echt zo’n gigantische kater had die 

dag. Die avond ervoor iets te hard doorgezakt, kan een keer 

gebeuren toch? Maar ja, die dikke vier had ik verdiend door goed te 

gokken, dus ik weet echt nul komma niks van geologie. Nou ben ik 
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wel een bluffer, dus ik doe net alsof ik er veel vanaf weet, raap die 

steen op en inspecteer hem grondig en zeg zelfverzekerd tegen Riaan 

dat het die en die (de meest voorkomende op het reservaat) steen is. 

Nou maar hopen dat ik goed gokte. Niet dus, want al mijn gasten 

(die ’t wel wisten) begonnen naar de grond te kijken en Riaan begon 

te glimlachen om mijn gebluf terwijl hij een aantekening maakte dat 

mijn geologie niet ‘je-van-het’ was. Nou ja, iedereen heeft wel dingen 

waar hij niet zo goed in is…  

   Na de mock drive had ik dus nog een mondeling examen met Riaan, 

wat me ook best goed af ging. De volgende dag bleek dat mijn 

foutjes op de mock drive niet 

zo erg waren, want ik kreeg 

een negen van Riaan voor 

mijn mock drive en zou dus als 

het mijn echte Assessment 
Drive zou zijn geweest, met 

vlag en wimpel geslaagd zijn.  

   Over mijn FGASA Level 1 

nationale theorie examen kan 

ik kort zijn. Hoewel alle 

instructors zeiden dat die test 

echt niet moeilijk is als je de 

Bush Academy examens hebt 

gehaald, nam iedereen het 

toch bloedserieus. Vooral ik, 

want als iedereen zegt dat het 

makkelijk is en ik zou het niet 

halen omdat ik het 

onderschat heb, dan vind ik 

de schaamte van het niet 

halen nog erger dan het feit 

dat ik dan op mag houden 

hier en dus geen placement 

‘FGASA Level 1’: De Field guiding 
Association of Southern Africa is 
een nationaal orgaan dat de kwaliteit 
van de field guide industrie bewaakt. 
Iedere persoon die legaal aan de slag 
wil als field guide moet dus hun 
nationale theorie examen halen. Ook 
de examinatoren voor de Assessment 
Drive zijn van FGASA. Deze 
procedure bevat drie Levels. Level 1 
is echt basis en schijnt iedereen die 
een beetje van biologie en de 
Afrikaanse bush afweet zonder 
problemen te moeten kunnen halen. 
Level 2 en 3 zijn meteen een heel 
stuk moeilijker en daarvoor moet je 
echt een boel kennis en ervaring in 
huis hebben. Het Bush Academy 
curriculum omvat de leerstof voor 
FGASA Level 1 en 2 en enkele 
delen van Level 3. Met andere 
woorden, iedere Bush Academy 
student die het een beetje goed 
gedaan heeft het afgelopen jaar, zou 
met zijn ogen dicht door die Level 1 
moeten kunnen fietsen. 
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zou mogen doen. Ik ben wel een mannetje met eer en ik ging zorgen 

dat het voor 200% zeker was dat ik die Level 1 test zou gaan halen. 

Met als gevolg dat ik me een ongeluk geleerd heb en dag en nacht 

heb liggen blokken om alle stof die we het afgelopen half jaar gehad 

hebben, nog een keer erin te stampen. Leren, leren en nog eens leren, 

alle definities letterlijk kennen. Wat is een amfibie? An amphibian is 
an ectothermic, quadrupal, non-amniotic tetrapod that has a glandular skin, 
and that breathes through lungs, gills and/or skin. Niet dat je er ook maar 

iets aan hebt, maar ja, ze willen nou eenmaal dat ik dat weet. Al mijn 

moeite was niet voor niks, na een week kregen we de uitslag en had 

ik 94% goed.  
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28. Mijn Assessment Drive… 

13 juni 2006 
 

   Uiteindelijk was het grote moment aangebroken, ik had mijn rij-

examen; de zogeheten Assessment Drive. Daar was ook iedereen al 

weken zenuwachtig voor. Want net als in Nederland hangt het hier 

ook vaak af van wie je als examinator hebt. En als je in Nederland 

een slechte dag hebt en je kijkt niet genoeg in je spiegels, dan laten ze 

je zakken, ook al kun je prima rijden. Kortom, het slagen voor die 

theorietest kun je nog wel 100% afdwingen, gewoon door keihard te 

leren. Voor deze praktijktest kan dat echter niet, je blijft afhankelijk 

van andere factoren. Ik, als controle freak, vind dat echt vreselijk. 

Dat ik het niet helemaal zelf in de hand heb. En ook omdat ik weet 

dat ik zo’n examinator wat aandoe als hij me laat zakken om een of 

andere onbenullige reden. Zo ging er een verhaal rond op de 

Academy over een examinator van een van de vorige jaren. Dat was 

er een van de oude stempel, zo één die echt wel veel weet, maar ook 

helemaal vastgeroest zit in dogma’s over de bush en onverbiddelijk 

streng is. Er was een hele goede studente en iedereen wist zeker dat 

zij ging slagen. Zij met die examinator op weg. Ze deed het 

uitstekend en kwam op gegeven moment bij een karkas van een 

antilope aan. Zij stopte daar, liep erheen, tilde een van die half 

verrotte poten op om haar ‘gasten’ de maden te laten zien en 

vertelde daar een verhaal over de kringloop van het leven. Ze legde 

die poot terug op z’n plek, sprong weer in de auto en wilde verder 

rijden. En die examinator zei toen ijskoud: “Rijd maar terug naar de 

campus, je bent zojuist gezakt.” Waarom? Omdat dit ‘een verstoring 

van een natuurlijk proces’ was. En dat mag je als field guide niet. Voor 

haar was haar geweldige jaar Bush Academy afgelopen en haar hele 

droomcarrière om zeep geholpen. Ze probeerde nog uit te leggen dat 

ze geen gieren of jakhalzen heeft weggejaagd, want die waren er 
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niet. Dat het die maden een zorg zal zijn of dat been waar ze in 

wonen even opgetild wordt en er dus in feite niks verstoord werd. 

En dat bovendien een jakhals die avond waarschijnlijk ook aan dat 

been zou gaan sjorren, wat eenzelfde ‘verstoring’ zou veroorzaken, 

die dus in feite compleet natuurlijk was. En dat uiteindelijk, hoe je 

het ook wendt of keert, de mens alleen al door zijn aanwezigheid in 

het reservaat altijd een bepaalde mate van verstoring teweeg brengt 

in de natuurlijk processen aldaar. Dat dat op zich ook geen probleem 

is. Het wordt pas een probleem wanneer je bij een sighting van 

jagende leeuwen de antilopes waar ze op jagen wegjaagt door 

express te gaan toeteren ofzo. Het mocht allemaal niet baten. Hij had 

gesproken en bleef bij zijn beslissing. Horror… Echt, als ik zo’n vent 

op mijn Assessment Drive zou hebben en hij flikt me zoiets, dan zou 

ik weer uitstappen, die verrotte poot pakken, die vent ermee voor 

z’n hoofd slaan en ‘m daarna met maden en al in zijn anus drukken. 

Dat kan toch niet? Je werkt en leert jezelf een ongeluk, doet je 

uiterste best en dan komt zo’n ouwe rot die je dan laat zakken omdat 

je iets doet wat net buiten zijn dogma-hokje valt. En zelf reëel kijken 

en denken en per situatie beslissen wat wel en niet ethisch 

aanvaardbaar is, ho maar. Door zo kortzichtig te zijn en van zijn 

macht gebruik te maken kan hij iemands hele carrière door de plee te 

spoelen. Een constructie die mij helemaal niet aanstaat. Maar ja, wat 

doe ik eraan?  

   Zo kwam mijn Assessment Drive dichterbij en toen kwam het goede 

nieuws: Trevor Langeveld zou mijn examinator zijn! Trevor was 

naast schietinstructeur ook examinator voor de FGASA. Nou 

betekende dat natuurlijk niet dat ik meteen geslaagd was, maar ik 

wist in elk geval dat ik niet zo’n ouderwetse kwal zou hebben die 

zijn levensfrustratie afreageert door studenten te laten zaken op 

onbenulligheden. Heerlijk, ineens was mijn slagen een stuk meer af 

te dwingen. Ik zorgde er dan ook voor dat het in elk geval niet aan 

mijn voorbereiding zou liggen. Ik ging met een vriendin veel 

wandelen om te oefenen in het vertellen van verhalen over bepaalde 
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bomen en planten. Ook bedacht ik een leuke route voor mijn game 
drive, waar de kans groot was dat ik interessante beesten tegen zou 

komen en die sightings goed kon afwisselen met praatjes over de 

bomen en planten in de omgeving. Uiteraard zou ik de auto 

picobello in orde hebben, schoon gewassen en met extra dekentjes 

voor als het koud werd. De koelbox zou goed gevuld zijn, zowel met 

koude als met warme drankjes en een variëteit aan snacks. Dat 

gedeelte ging in elk geval goed komen. Met mijn kennis en 

bushvaardigheden zat het ook wel goed en mijn resultaat van mijn 

mock drive had me zeker een hart onder de riem gestoken. Bovendien 

waren er ondertussen al een aantal studenten op Assessment Drive 

geweest en tot nu toe had iedereen het gehaald.  

   Vol zelfvertrouwen begon ik dus mijn Assessment Drive. Er was wel 

een aanpassing, want FGASA had besloten dat tegenwoordig de 

Assessment Drive’s niet persé meer gasten mee moesten hebben, maar 

alleen de examinator. Dus zo reden wij allemaal af met alleen de 

examinator als ‘gast’. In mijn geval vroeg Jared, een van de 

instructors, echter of hij mee mocht als gast. Hij was benieuwd hoe ik 

het zou doen en wilde wel weer eens op game drive. Met al die 

Assessment Drive’s de afgelopen week was hij al meer dan een week 

niet meer het reservaat in geweest. Trevor en ik vonden dat geen 

probleem en zo zouden we dus met zijn drieën het reservaat in 

rijden. De bedoeling was dat ik net moest doen of ik Trevor en Jared 

nog nooit had gezien. Dus op de parkeerplaats zit ik helemaal in 

mijn rol, stel mezelf aan ze voor, nodig ze uit om plaats te nemen in 

de Landrover en begin daarna met mijn introductiepraatje. Daarin 

vertel ik wat over het reservaat en leg ik de regeltjes uit. Jared, ook al 

heeft hij dat al twee miljoen keer gehoord zit eveneens in zijn rol en 

kijkt me geïnteresseerd aan. Trevor van de andere kant lijkt niet eens 

te luisteren en zit verveeld om zich heen te kijken. Hmmm, vertel ik 

het nou zo saai? We vertrekken en mijn eerste stop is een paar 100 

meter verderop, waar we de planeet Venus nog helder aan de 

ochtendhemel zien staan. Daar kan ik een boel leuke dingen over 
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vertellen. Ik ben halverwege mijn verhaal als Trevor me onderbreekt: 

“Geert, hoe goed ben je eigenlijk met vogels? Kunnen we vandaag 

veel aandacht aan vogels geven?” “Eh, ja, natuurlijk, mijn 

vogelkennis is best oké, dus dat moet lukken.” En ondertussen 

baalde ik als een stekker, want dan zou ik dus mijn hele route 

moeten aanpassen als ik veel vogels wilde laten zien. Maar goed, ik 

kan aardig improviseren, dat lukt me wel. Zo gezegd zo gedaan. Ik 

rij naar een watertje om watervogels te gaan kijken. Maar eerst vond 

ik nog wat termietenheuvels en aangezien ik mijn afstudeervak van 

de universiteit naar termieten heb gedaan, kan ik daar uren over 

vertellen. Maar hoewel ook hier Jared geïnteresseerd zat te luisten, 

zat Trevor om zich heen te kijken. En ineens schreeuwt hij: “Een 

watervaraan, daar, kijk!” Oké, toegegeven, dat is een toffe sighting, 

daar wil ik mijn termietenverhaal wel even voor onderbreken. Maar 

wat doet Trevor, hij springt zo uit de auto terwijl hij roept “Come let’s 
have a look.” en rent naar de plek waar dat beest in de bosjes is 

verdwenen. Horror, paniek slaat bij me toe. Want als ik nou mijn rol 

als gids goed moet spelen, dan moet ik Trevor als een speer terug 

naar de auto halen en flink boos op hem worden. In verband met 

veiligheid kun je het natuurlijk niet hebben dat een van je gasten 

gewoon de auto verlaat. Maar als Trevor nou even niet ‘gast’ speelt, 

maar gewoon Trevor, ja, dan kan ik gewoon met hem mee rennen en 

samen gaan kijken of we hem nog ergens kunnen vinden en de 

sporen te bekijken. Jared kijkt me ook met verbijstering aan, dit had 

hij ook niet verwacht op een Assessment Drive. Maar ik heb geen tijd 

om na te denken, beslis dat ook Trevor nog in zijn rol zit en dus een 

irritante en ongehoorzame gast aan het spelen is. Ik spring dus uit 

die auto om hem terug te halen. Nooit gedacht dat ze je ook hierop 

zouden testen. Verdorie, ik baal van die rollenspellen die zo serieus 

worden dat je je afvraagt wie er er nou nog een rol speelt en wie niet. 

Wat moet ik nou, ik kan toch niet ‘boos’ gaan worden op Trevor? 

Mijn schietinstructeur en examinator nota bene. Bij Trevor 

aangekomen, die de sporen van die watervaraan aan het bekijken is, 
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haal ik diep adem om dan maar te gaan spelen dat ik boos ben, maar 

Trevor geeft me geen kans en begint mij uitleg te geven over die 

sporen. ‘Zie je, zus en zo kun je zien dat dit de sporen van een 

watervaraan zijn en niet van een landvaraan, wist je dat Geert?’ “Eh 

nee, maare, dit is eigenlijk niet de bedoeling, we moeten eigenlijk 

terug de auto in.” Het zal Trevor een worst wezen en hij vertelt 

doodleuk verder dat je altijd wanneer je een beest ziet lopen, je even 

de sporen moet gaan bekijken, dat is de enige manier om sporen te 

leren herkennen. En daarna staat hij zelf op en loopt terug naar de 

auto. Ik ben nog te verbouwereerd en loop maar achter hem aan. Als 

Trevor nu aan het testen was of ik assertief genoeg was om lastige 

gasten aan te pakken, was ik grandioos aan het zakken voor mijn 

Assessment Drive. Ik ben goed chagrijnig aan het worden, want ik 

snap er echt niks meer van. Wat wil hij nou van me, dat ik in mijn rol 

als field guide ga zitten, of niet? Zo ja, dan mag hij me wel de kans 

geven om die rol te spelen en niet net te doen alsof hij kan doen en 

laten wat hij wil. Hij zal toch ook wel begrijpen dat het mijn eerste 

Assessment Drive ooit is en daar dus rekening mee kunnen houden? 

Terug in de auto begin ik mijn oorspronkelijke verhaal over 

termieten weer en we rijden verder. Op 60 meter afstand zit er een 

zwart stipje in de boom en Trevor vraagt me wat voor vogel dat is. 

Nou was mij verteld dat op je Assessment Drive Level 1, je alleen 

maar de meest voorkomende en duidelijk herkenbare vogels hoeft te 

weten, bij Level 2 de rest min de KBKV-tjes en bij level 3 ook deze 

laatsten. Nou denk ik dat mijn 

vogelkennis zo ergens 

driekwart de Level 2 zit, maar 

dat zwarte stipje was echt een 

raadsel voor me. Ik gok op een 

redbilled buffalo weaver, maar 

volgens Trevor heb ik het mis 

en is het de village indigobird, die 

voorheen steelblue widowfinch 

‘KBKV-tje’: Klein Bruin Kut 
Vogeltje, van die bruine vogeltjes 
die allemaal op elkaar kijken, 
zoals de tfjiftjaf, de fitis en 
leeuwerikken enzo. Bijna 
onmogelijk om te identificeren in 
het veld, tenzij je ‘m uit de lucht 
schiet en dan in je handen kunt 
bekijken.  
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heette. Dat kon ik zien aan dit en dat kenmerk. Zo leer je nog eens 

wat. Hoe dan ook, ik heb het beest nog nooit gezien en heb zelfs nog 

nooit van die naam gehoord. Toch baal ik als een stekker, want 

Trevor’s eerste echte vraag wist ik dus niet te beantwoorden. Om het 

goed te maken begin ik tien andere soorten vogels die we vanaf die 

plek zien of horen te identificeren, om te laten zien dat ik toch best 

wel wat vogels ken. Hopelijk is hij onder de indruk. Als we wat 

verder rijden ziet hij weer een vogel, op twee meter afstand in de 

bosjes, en vraagt me welke dat is. Ik kan het beest niet eens vinden… 

Na een tijdje zien Jared en ik ‘m ook zitten: een KBKV-tje in de 

struiken! Kan het nog moeilijker? En hoewel het diertje dichtbij 

genoeg is om alle veertjes te onderscheiden, heb ik geen idee wat het 

is. Dzju, waarom vraagt hij nou alleen die beesten die ik niet ken? 

Mijn hele Assessment Drive loopt in de soep zo. Van mijn initiële 

zelfvertrouwen is ondertussen niet veel meer over en ik begin me 

wat ongemakkelijk te voelen. Trevor lijkt Merijn wel. Hij zit niet 

bepaald in zijn rol als examinator van een Level 1 Assessment Drive, 

maar gewoon iemand die geïnteresseerd is in de bush en een leuke 

game drive wil hebben en die het niet interesseert of ik nou wel of niet 

goed in mijn rol als field guide zit. In elk geval legt Trevor uit hoe ik 

kan zien dat dit KBKV-tje een tawny-flanked prinia is.  

   Toen Trevor bij de volgende kruising ineens vroeg of we linksaf 

konden gaan, omdat nog geen enkele andere student hem in dat deel 

van het reservaat had meegenomen, gaf ik het op. Geen wonder dat 

geen andere student ‘m daar mee naartoe had genomen, want die 

weg bracht je naar de rand van het reservaat en liep voor een groot 

deel langs het hek, wat natuurlijk een lelijk gezicht is. Daar moest ik 

hem nou dus heen rijden en dan toch zorgen dat hij een toffe game 
drive had? Ik besloot om Trevor gewoon eerlijk te zeggen wat ik 

ervan vond en dat ik me dus geen raad wist met zijn gedrag en zijn 

vragen. Dat ik er zenuwachtig van werd, gewoon graag mijn 

Assessment Drive wou halen en echt geloofde dat ik daar de kennis 

wel voor heb, maar dat dat door zijn rare vragen en gedrag niet echt 
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tot uiting kwam. En dat we dit rollensspel maar gewoon moeten 

vergeten. “Trevor, jij bent gewoon examinator en je mag mij gewoon 

vragen wat je wilt, mits het reëel is om een goed antwoord te 

verwachten van een Level 1 examen kandidaat.” Zo, dat was eruit. 

Hij moest gewoon zeggen wat hij nou van me wilde en klaar is Kees, 

geen toneel en poeha eromheen! 

   Trevor moest erom lachen en zei doodleuk dat hij al vanaf het 

begin geen rollenspel gespeeld had, maar gewoon een leuke dag met 

me wou hebben. Ik was allang geslaagd, al voordat we begonnen 

waren. Hij had me toch al leren kennen tijdens het schieten en ik had 

toch een negen gekregen voor mijn mock drive? Nou, dan wist hij wel 

dat ik een leuke game drive kon geven. Vandaag wilde hij me gewoon 

nog wat extra dingen leren, vogels en sporen die gewoon wat 

moeilijk zijn. Dus of ik nou ook wilde ophouden mijn rol te spelen en 

hem te behandelen als gast. Hij, Jared en ik waren gewoon drie 

vrienden die een leuke ochtend in de bush wilden hebben. Die elkaar 

dingen leerden en niemand van ons hoefde zijn best te doen om 

zichzelf te bewijzen vandaag. Ik stond perplex, dan had ik dus in 

feite mezelf voor lul gezet door zo zenuwachtig in mijn rol proberen 

te blijven en als een bezetene vogels te gaan benoemen om te 

bewijzen wat ik over vogels wist. Maar goed, van de andere kant wel 

relaxed, ik was geslaagd en had nog een halve ochtend te gaan! Die 

halve ochtend was dan ook superleuk en gezellig. Trevor weet 

gewoon echt zo ontzettend veel. Zowel Jared als ik hebben een boel 

bijgeleerd, vooral over KBKV-tjes. En aan het einde van de dag ging 

ik dus zeer tevreden naar bed. Ik mag mijn tweede half jaar gaan 

doen, de zogeheten placement.  
   En waar ik deze placement dan zou doen was ook spannend en 

fantastisch nieuws. Voor m’n komende half jaar placement ben ik 

namelijk geplaatst in de Makakatana Bay Lodge  in het Greater St. 

Lucia Wetland Park! Kan niet toffer, of toch wel? Want uiteindelijk 

gaat het erom wat ik daar moet doen. En dat ziet er echt 

veelbelovend uit! Ik doe game drives in dat Wetland Park en in 
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Hluhluwe Umfolozi National Park, omdat ze in de eerste nog geen 

leeuwen hebben. Verder doe ik bird walks, hippo &crocodile walks, 
hippo &crocodile boat tours, whale watching tours, turtle tours, fishing 
safaris, horseback safaris, Zulu cultural tours en met een beetje geluk 

mag ik ook mee op de helicopter rides over het park. Best nogal divers 

zeg maar en toffer dan tof! Er is wel één klein probleempje. St. Lucia 

is Afrika’s grootste natuurlijke brak water meer met vijf 

verschillende ecosystemen eromheen, 114 soorten vis (de Bush 

Academy heeft me er maar vijf geleerd…), 526 soorten vogels etc. 

dus ik heb nog een enorme partij bij te leren. Ik was dus wel blij om 

te horen dat ik eerst een trainingsperiode onderga daar voordat ik 

zelf de gasten mee uit neem. Maar de moed zonk me in de schoenen 

toen ze erbij vertelden dat die trainingsperiode slechts twee weken 

omvat… Anyway, we zien wel hoe het gaat. Ik heb er echt 

ongelooflijk veel zin in. Ik wilde namelijk heel graag bij een lodge 

terecht komen in een groot park. Daar zou ik namelijk de meeste 

ervaring op kunnen doen om ‘de ecotoerisme-industrie te leren 

kennen’, wat immers mijn oorspronkelijke doel was om naar de Bush 

Academy te gaan. Beter had ik het niet kunnen treffen. Ik ben er 

klaar voor en ik heb er zin in!  
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29. Zilveren Bliksem 

18 juni 2006 
 

En toen ging Geert een auto kopen… Om te beginnen, het is 

inderdaad een beetje stom dat ik niet gewoon meteen in januari een 

auto heb gekocht, want dan had ik al het geld wat nu op is gegaan 

aan taxi’s (en daar heb ik heel wat geld in moeten steken m’n vorige 

off-week…) bussen naar Lajuma en autohuur (Blue Bullet naar 

Kruger) kunnen besparen. Maar goed, het was pas nu dat de nood 

aan de man kwam, want normaal krijg ik een lift van een van de 

Bush Academy studenten. Maar nu moet ik dus naar St. Lucia karren 

en aangezien ik daar in m’n Remi ben geplaatst zou dat ook 

betekenen dat ik, als ik daar dan eenmaal aangekomen zou zijn, in 

mijn off-weeks nooit weg zou kunnen. Dus zodoende werd het idee 

geboren om maar een auto te kopen. Nou is het zo dat huizen en 

land hier hartstikke goedkoop zijn, maar auto’s zijn absurd duur. 

Een vierdehands Golfje kost zeg maar op z’n minst 1500 euro en dat 

is ongeveer het minste wat je voor een auto betaalt. En dan hebben 

we het over een auto waar de wielen onder vandaan roesten. 

Anyway, dat zag ik dus helemaal niet zitten met de Horny ’99 (mijn 

Ford Falcon toen ik een jaar door Australië backpackte) nog relatief 

vers in mijn achterhoofd. Ik heb immers sindsdien geen auto meer 

gehad. Toen konden we er nog om lachen als de benzinepomp of 

startmotor het niet meer deed, of dat de pedalen onder water 

kwamen te staan bij het eerste het beste regenbuitje. En dat hij één op 

zes reed en bovendien vier liter olie verbruikte op 800 kilometer, ach, 

dat vonden we ook z’n charme hebben. Maar het laatste waar ik nou 

zin in had was om ergens in de getto van Johannesburg ’s nachts 

langs de kant van de weg te komen te staan met een kapotte wagen. 

Of dat ik tijd en geld zou moeten gaan besteden aan het repareren of 

naar garages brengen van auto’s. Simpelweg omdat ik die tijd niet 
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heb als ik aan het werk ben in St. Lucia. Dus vandaar dat ik even 

sms-overleg had met mijn financiële sponsors (Henk & Moni PTY 

Limited, oftewel: mijn ouders) en besloot om een fatsoenlijke bak 

met volledige garantie te kopen die me geen kopzorgen op zou 

leveren. Die ik bovendien volgend jaar weer voor een goede prijs 

kan verkopen. Maar ja, laat ik nou net de schande van de familie zijn 

wat betreft auto’s, want ook al ben ik oudste zoon van de Grote 

Henk de Autoloog en ook al kan ik nou Ford Falcons in en uit elkaar 

zetten, ik weet nog steeds geen snars van auto’s en al helemaal niet 

hoe je zoiets koopt. Ik zag mezelf al enorm genaaid worden door een 

Johannesburger autoverkoper die zijn gammelste bak aan me 

verkoopt alsof het een Mercedes is. Maar de redding was nabij; een 

van de oudste Bush Academy studenten is Greg, een ex-

Johannesburger politieman met wie je het wel laat te spotten. En die 

bovendien veel van auto’s wist. Hij wilde mij wel helpen, dus we 

spraken af dat ik naar Johannesburg zou gaan en hij me 

maandagochtend op zou halen. Dan gingen we alle dealers in de 

buurt langs. Zodoende zat ik vorige week maandagochtend te 

wachten, maar ik hoorde maar niks. Bellen en SMS-en, maar ik kreeg 

Greg maar niet te pakken. Om een lang verhaal kort te houden, tot 

op de dag van vandaag heb ik nog niks van Greg gehoord. Ik heb tot 

14:30 gewacht en toen besloot ik maar gewoon in m’n Remi een auto 

te gaan kopen. Zodoende liet ik me afzetten in Randburg, een wijk 

waar ze ontelbaar veel dealers hebben. En dus nog veel meer auto’s. 

Ik was ondertussen superchagrijnig, dus ik lustte elke verkoopgeile 

dealer rauw. Dus samengevat, ik, een chagrijnige autoleek, had drie 

uur om ontelbaar veel auto’s te gaan bekijken, er een uit te kiezen en 

te gaan kopen. Mijn vader grijpt al naar een kettingzaag zie ik, om 

zichzelf of mij in mootjes te zagen, want hij doet er weken over om 

een auto te gaan kopen. Maar het viel wel mee in die zin, dat slechts 

0,05% van de auto’s in mijn prijsklasse vielen. En mijn prijsklasse 

was dus intussen al opgeschroefd naar 4000 eurotjes, kun je het je 

voorstellen? Dus na 1,5 uur had ik uit ontelbaar veel auto’s acht 
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auto’s gezien in mijn categorie, waarvan er zeven al op het eerste 

gezicht uit elkaar leken te vallen, zodat ik er niet eens de deur van 

open durfde te doen om erin te gaan zitten, omdat die deur dan af 

zou breken. En eentje leek wel oké, maar toen ik daar in ging zitten 

en het dashboard kastje open deed vond ik daar een recent Road 
Worthy (APK Keuring) rapport, wat die dealer daar per ongeluk in 

had laten liggen. Daar werd ik niet vrolijk van. Dus ik was twee 

minuten later weer op weg. Toen kwam ik bij een dealer die eigenlijk 

alleen maar auto’s had tussen de 4000 en 8000 euro en die er ook nog 

allemaal prima uitzagen, dus daar ging ik eindelijk eens serieus naar 

auto’s kijken. En daar begon het, want ik had geen flauw idee wat ik 

nou moest doen. Ik moest en zou die dealer duidelijk maken: ‘mij 

naai je geen oor aan’, dus ik wilde zeker geen autoleek lijken, maar 

juist een professional. Nou, dat was een compleet zinloze, faliekante 

mislukking. Weet ik veel wat je doet als je een auto koopt? Waar kijk 

je naar? Welke vragen stel je? Hoe gedraag je je?  

   Ik zag een leuke auto en dacht, ik ga er maar eens inzitten. En dan 

zit je daar en dan denk je, wat nu, wat moet ik nu doen? Dus ik 

begon maar eens met een raampje open te draaien. Jeee, het werkt! 

Oké, die dealer stond me van een afstandje aan te staren, dzju, wat 

moest ik nu doen. Hmmm, ik draaide maar een beetje aan het stuur. 

Goh, het draaide inderdaad. Shit, volgens mij leek ik echt een idioot 

voor die dealer. Wat nu? Oh, op de Bush Academy hebben ze me 

geleerd schokdempers te testen door de Landrover heen en weer te 

schudden. Misschien zou dat interessant staan! Dus ik stapte uit en 

begon tegen die auto aan te duwen en vanuit m’n ooghoeken keek ik 

vluchtig naar die dealer om te zien of hij al de indruk had dat hij met 

een serieuze autokenner te maken had. Maar ik zag alleen maar utter 
amazement in z’n ogen. Hij moet vast gedacht hebben: wat heb ik nou 

toch voor hooligan in mijn showroom? Dzju, dat van dat schudden 

aan die auto was waarschijnlijk niet zo’n goede zet. Maar goed, hij 

besloot om dan maar naar me toe te komen. Kwam hij me helpen, of 

juist als zijnde een rottige vandaal wegsturen? In een laatste poging 
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bedenk ik me dat de pickup-truck van Lajuma die we vorig jaar 

gehuurd hadden versleten remschijven had en dat de garage me had 

laten zien hoe dat eruit zag. Ha, dat moet professioneel lijken. Dus 

terwijl de dealer naar me toe loopt duik ik gauw op mijn knieën voor 

een remschijven inspectie. En daar vind ik uiteraard wieldoppen die 

me alle zicht op remschijven ontnemen. Dus toen de dealer bij me 

aangeland was, leek het net alsof ik for some reason de wieldoppen 

close up wilde bekijken. Ik gaf het op. Ik kan niet op een autokenner 

lijken, want ik ben het gewoon niet. Sorry pa…  

   Nou goed, met die man wat rondgelopen en gekeken naar auto’s, 

Toyota Tazz, Honda Civic, maar ik was eigenlijk al verliefd op die 

wieldoppenauto, een zilveren Hyundai Elantra, ook al was die iets 

boven mijn budget. En een uurtje later, na een tien minuten test 

drive en na gauw even een telefoontje naar de Grote Henk gemaakt 

te hebben, had ik dus een auto gekocht.  

   Dan denk je alles gehad te hebben, maar nee hoor. De dealer zou 

de auto rijklaar maken, de papieren regelen, nog een APK keuring 

doen en eventuele noodzakelijkheden dan repareren. Dan zou de 

auto de volgende dag laat in de middagklaar zijn. Ik moest 

ondertussen een verzekering gaan regelen en een hoop geld. De hele 

dinsdagmiddag aan de telefoon gehangen met 

verzekeringsmaatschappijen die de meest absurde dingen van me 

moesten weten om offertes te kunnen maken, maar ook dat is 

uiteindelijk gelukt. Woensdagochtend ging ik m’n bak ophalen en 

aangezien je niet 4500 euro kunt pinnen (max. 400 euro per dag) zou 

ik met de dealer naar een bank gaan en daar binnen mijn geld 

opnemen. Zo gezegd zo gedaan, wij daarheen en daar heb ik dus 4,5 

uur staan vechten voor m’n geld! Had je die dealer eens chagrijnig 

moeten zien worden… De bank kon geen autorisatie krijgen van 

mijn bank om zoveel geld aan me mee te geven. Prima, geen 

probleem, dan doen we het toch van mijn creditcard. Weer 20 

minuten wachten, hetzelfde verhaal; geen autorisatie. Moest ik mijn 

bank bellen in Nederland om te vragen waarom en of ze alsjeblieft 
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autorisatie wilden geven. Dus ik bellen met de Rabobank in 

Wageningen en met mijn Creditcard maatschappij, maar het was 

allemaal ingewikkeld en niet mogelijk om meer geld op te nemen 

dan zij ‘veilig’ achtten. Ik begon ondertussen uit mijn vel te springen, 

want ik had een pislinke dealer op mijn nek en ik zeg tegen de 

Rabobank: ‘Nou luister eens goed, ik heb al dat geld op mijn 

rekening staan. Dat is mijn geld! Als ik nou 4500 euro opneem dan 

sta ik nog niet eens rood, dus ik stel voor dat jullie mij MIJN geld 

gewoon even geven!’ “Ja sorry meneer, dat is allemaal wel waar, 

maar we hebben een opnamelimiet van zus en zo voor 

veiligheidsredenen.” ‘Ja dat kan wel zijn, maar ik heb hier een 

autodealer al drie uur aan het ijsberen en ik moet vandaag nog 800 

kilometer rijden met mijn zojuist aangeschafte auto.’ “Oh, nou goed, 

we gaan kijken wat we kunnen doen, even hoofdkantoor bellen etc. 

etc. Belt u over drie kwartier maar even terug…”  

   Uiteindelijk liep ik zwanger van het geld de bank uit, want ik had 

een TWAALF CENTIMETER dik pak geld onder mijn T-shirt zitten 

en was ik een half uur later eindelijk de trotse eigenaar van Zilveren 

Bliksem waarmee ik als een speer naar Lajuma reed voor een 

welverdiende vakantie.  
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30. Het Greater St. Lucia Wetland Park 

Starting in 1895… 
 
En hoe de mens er een 

potje van maakte… Om 

te beginnen, het St. 

Lucia meer is eigenlijk 

geen echt meer, het is 

een estuarium, wat wil 

zeggen dat het een 

zoetwatermeer is dat in 

directe verbinding staat 

met de zee of oceaan, 

waardoor het water erin 

brak is. Toch heet het 

het St. Lucia ‘meer’, 

want ja, zo ziet het er 

nou eenmaal uit. Want 

het is immers gewoon 

een grote plas water die 

uitmondt in een smalle 

strook die op een rivier 

lijkt, die op zijn beurt 

weer eindigt in de 

oceaan. Dit meer bestaat 

al duizenden jaren en 

100 jaar geleden werd 

het hele systeem gevoed 

door vijf zoetwater 

rivieren. Bij het stadje St. 

Lucia komt het water 

‘GSLWP in het kort’: Zuid-Afrika’s 
oudste (1895) officiële natuurreservaat en 
eerste Werelderfgoed (1999), is ook het 
grootste estuarium van het continent. Het 
omvat 328.000 hectare en vijf 
ecosystemen: Oceaan, savanne, kustbos, 
moeras en het estuarium. Dit zorgt voor 
een enorm hoge biodiversiteit met 
fantastische ecotoerismemogelijkheden: 

• 800 nijlpaarden 
• 1200 krokodillen 
• 526 vogelsoorten waaronder 

40.000 flamingo’s 
• 114 vissensoorten 
• 109 reptielensoorten waaronder 

5 soorten zeeschildpadden 
• 36 soorten amfibieën 
• 111 soorten vlinders en 80 

soorten libelles 
• De Big 5, hoewel leeuwen pas 

binnenkort geherintroduceerd 
zullen worden 

• 2000 soorten planten 
• 280 kilometer kustlijn, met 

prachtige stranden en 
koraalriffen 

 
Het St. Lucia meer zelf is 65 km lang en 
21 km wijd en slechts op zeer weinig 
plekken dieper dan 1,5 meter. Het 
GSLWP huisvest meer soorten dieren dan 
de beroemde Okavango Delta en het 
Kruger National Park, ook al zijn deze 
laatste twee vele malen groter. 
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van het meer dan eindelijk in de oceaan uit. Het hele meer is 65 

kilometer lang en gemiddeld slechts anderhalve meter diep. Je kunt 

je voorstellen dat het water in het zuiden van het meer bijna net zo 

zout is als zeewater, als gevolg van de instroom van zeewater tijdens 

vloed, terwijl het noorden van het meer bijna geheel zoet is. Dit 

fenomeen, als gevolg van wat we in Nederland mooi ‘de 

getijdenwerking’ noemen, maakt het hele systeem zo bijzonder. 

Estuaria zijn overal ter wereld vermaard om hun hoge biodiversiteit, 

zo ook St. Lucia. Althans, vandaag de dag, want 200 jaar geleden 

dacht men daar wel anders over. Want zodra de Europeanen voet 

aan wal zetten in deze streek ging het mis. De Engelsen kwamen hier 

rond 1822 aan en bij het zien van dit hele systeem kregen zij 

dollartekens in de ogen. Het stikte er van de dieren waar je op kon 

jagen, die je kon eten en waarvan je de huiden, hoorns en ivoor kon 

verkopen. Bovendien stikte het van het gras en aangezien er ook 

zoveel dieren leefden moest het wel een perfect gebied voor veeteelt 

zijn. Dat werd fiasco numero één. Inderdaad, gras te over en beesten 

ook. Maar nadat deze uitgeroeid waren bleek dat er de zogenaamde 

‘corridor disease’ heerste, een ziekte die via een teek van buffels op 

koeien overging en deze laatsten hadden daar geen natuurlijke 

weerstand tegen, dus die stierven bij bosjes! Jammer maar helaas en 

daarbij, het is een wetland, dus die natte hoeven hielpen ook niet 

echt. Hoppa, zodoende had men anderhalf miljoen zebra’s en 

wildebeesten voor niks uitgeroeid. Maar de moderne mens is 

inventief wanneer het op geld verdienen aankomt. Al vrij snel zagen 

ze in het prachtige wetland niets anders dan de ideale plek om 

enorme boomplantages op te zetten voor de houtproductie. Het had 

veel water (het is immers een wetland) en een supergunstig klimaat. 

Meer dan 300 dagen zon per jaar, wat de groei van bomen natuurlijk 

een behoorlijke zet in de goede richting gaf. Zodoende plantte men 

miljoenen en miljoenen dennen- en eucalyptusbomen. Fiasco 

numero twee, de dennensoort die ze hadden gekozen was een boom 

die normaal groeide in Washington, USA, dus die was niet bepaald 



 155 

aangepast aan het tropische klimaat. Oeps, daar had men niet aan 

gedacht… Hij groeide nu dus tergend langzaam, maar zoop wel het 

grondwaterpeil omlaag. Voor eucalyptus echter was het klimaat 

zelfs zo gunstig, dat deze zes keer zo hard groeide als ‘normaal’. De 

kwaliteit hout werd er natuurlijk niet beter op, maar voor de 

productie van papier was dat toch geen probleem. 

   Maar het wetland zelf had wel een probleem. Een grote eucalyptus 

kan honderden liters water per dag verbruiken. De normale 

inheemse boomsoorten kunnen net zoveel drinken, maar waar nu 

miljoenen dennen en eucalyptussen stonden, stonden vroeger 

helemaal geen bomen, maar slechts gras. Het gevolg: het gebied 

begon te verdrogen, met alle gevolgen van dien. Daar kwam bij dat 

men in de omgeving rap was begonnen met het aanleggen van 

enorme suikerrietplantages, welke natuurlijk geïrrigeerd moesten 

worden. Daarvoor gebruikte men water uit de rivieren die in het St. 

Lucia meer stromen. Met als gevolg dat er steeds minder zoet water 

het systeem binnenkwam. De nekslag was echter het volgende: In 

die tijd begon men ook één van de omringde moerassen te dempen 

om landbouwgrond te creëren. Dit moeras fungeerde als een enorm 

filter dat sediment uit de rivier opving. Nu dit moeras werd 

vernietigd, stroomde er zoveel zand en sediment het systeem in, dat 

het verstopt dreigde te raken. Dit gebeurde dan ook in 1950 en de 

monding naar de oceaan verzandde zo erg dat er geen uitwisseling 

van water meer plaatsvond tussen het meer en de oceaan. Per 

definitie was het toen ineens een echt meer en geen estuarium meer. 

De mens besloot om deze rivier om te leiden, zodat hij rechtstreeks 

in de oceaan uitmondde en niet meer in het estuarium. Men begon 

ook met het uitbaggeren van de monding, zodat deze weer ‘normaal’ 

kon functioneren.  Dit klusje duurde 13 jaar… ‘Normaal’ mag 

bovendien wel tussen aanhalingstekens gezet worden, want zoals zo 

vaak ging het toch weer anders dan verwacht. Het omleiden van die 

rivier bleek namelijk achteraf niet zo slim, want net deze rivier 

bracht altijd meer water het systeem binnen dan alle andere rivieren 
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samen. Het resultaat: het vroegere wetland werd alleen maar droger. 

Ook was het eigenlijk heel normaal voor het systeem om de 

monding eens in de zoveel tijd tijdens een natuurlijke droogte 

gesloten te hebben. De natuur zorgde daar zelf voor en hield het 

systeem daarmee zelfs in stand. Wat doet de mens; “Nou hebben we 

13 jaar in die monding staan baggeren, nou houden we hem dus 

open ook.” Dus hoppa, een boel cement erin bij die monding en 

blijven baggeren totdat je een ons weegt. Het gevolg laat zich raden: 

tijdens een droogte komt er minder water in het meer, dus het 

waterpeil daalt. Normaal gesproken sluit de monding zich dan en 

houdt daarbij het zeewater buiten. Nu stromen er echter miljoenen 

liters zeewater het meer in en zodoende meer dan 20 miljoen ton 

zout over een periode van vijf jaar! Zie je de bui al hangen? Het meer 

zelf heeft een oppervlakte van 350 vierkante kilometer en daar 

verdampt dus een hele hoop water. Zout verdampt echter niet en 

blijft achter. Het meer werd dus steeds zouter, totdat het op veel 

delen meer dan drie keer zo zout was als gewoon zeewater. Vrijwel 

alle vissen gingen dood en de meeste vogels trokken weg, die gingen 

wel ergens anders heen. De nijlpaarden en krokodillen moesten zelfs 

uit sommige delen per helikopter geëvacueerd worden, omdat het 

ook te zout voor hen was. Ellende, ellende en nog eens ellende. Maar 

dat was nog niet alles! Omdat het zo zout was, gingen ook alle 

planten rondom het meer dood, waardoor ze het zand niet meer 

vasthielden en zo hele stukken land erodeerden. Er is zelfs een heel 

eiland uit het meer weggeërodeerd op deze manier. Na de droogte 

heeft het systeem zich grotendeels hersteld en de mens heeft zijn 

lesje geleerd. De monding wordt niet meer kunstmatig open 

gehouden. Integendeel zelfs, in juni 2002 sloot de monding zich weer 

natuurlijk, als gevolg van een droogte. Maar in september van 

datzelfde jaar strandde er een olietanker acht kilometer onder deze 

monding en brak daar in stukken, waardoor er 400 ton olie in zee 

stroomde en er 70 vaten chemicaliën overboord sloegen. Als deze 

olie het estuarium binnen zou komen, zou dat een nationale ramp 
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zijn. Dus pakte men een stapel bulldozers en besloot men de al 

gesloten monding eventjes op te hogen, gewoon, voor de zekerheid. 

En nu is die monding zo ‘goed verhoogd’ dat hij bijna niet meer 

open gespoeld kan worden door een natuurlijk proces. Dus sinds 

2002 zit het estuarium weer potdicht, is er inmiddels zoveel water 

verdampt dat meer dan 70% van het meer droog ligt en zijn de 

zoutconcentraties weer aardig aan het oplopen. Veel vogels zijn 

alweer weggetrokken en met de vissen gaat het ook niet bepaald 

fantastisch. Net nu ik er kom werken… Maar goed, ze laten de 

monding in elk geval mooi dicht, dat is gunstig. En ze zeggen in elk 

geval dat, zodra de droogte voorbij is, ze de monding weer gaan 

helpen openen. 

 

   Maar het is niet allemaal drama in St. Lucia hoor. Al in 1895 waren 

er luitjes die zich zorgen maakten over de massale slachting die 

plaatsvond onder de dieren van het wetland en over de intense 

visserij op het meer. Zij kregen het voor elkaar om het St. Lucia meer 

in dat jaar ‘game reserve’ 

status te geven, waardoor het 

Zuid-Afrika’s eerste natuur-

reservaat werd. Kruger werd 

pas in 1899 een reservaat.  

   In 1989 wilde een 

mijnbouwbedrijf alle duinen 

van St. Lucia en omstreken 

platgooien, om er titanium 

uit te halen. Milieuactivisten 

werden helemaal gek bij het 

horen van dit nieuws en haalden alles uit kast om dit tegen te gaan. 

De nieuwe zwarte overheid, net geïnstalleerd na apartheid, woog de 

economische en ecologische kosten en baten nauwkeurig af en koos 

in 1993 gelukkig voor het behoud van de natuur.  Sterker nog, 

sindsdien is men het potentieel gaan inzien van St. Lucia als de 

Voormalig president Nelson 
Mandela, 10 augustus 2001: "The 
St. Lucia Wetlands Park must be the 
only place on the globe where the 
world's oldest land mammal (the 
rhinoceros) and the world's biggest 
terrestrial mammal (the elephant) 
share an ecosystem with the world's 
oldest fish (the coelacanth) and the 
world's biggest marine mammal (the 
whale)."  
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grootste toeristentrekpleister van Zuid-Afrika en wil men die titel 

van Kruger afpakken. Immers, het St. Lucia wetland en omringende 

gebieden huisvest meer soorten dieren dan Kruger National Park, 

terwijl de oppervlakte kleiner is. Ook is de diversiteit van 

ecosystemen er groter; er is oceaan, savanne, bos, moeras en een brak 

meer. Kruger daarentegen bestaat grof gezegd uit verschillende 

variëteiten savanne. Al met al is men een geweldig project begonnen 

om 15 in de buurt liggende natuurreservaten erbij te voegen en er 

één groot park te maken: Het GREATER St. Lucia wetland park. De 

tussenliggende gebieden werden opgekocht, voornamelijk van 

houtproductiebedrijven. Nu beslaat het park, (in 2007 omgedoopt tot 

Isimangaliso Wetland Park) meer dan 328 duizend hectare, van iets 

onder St. Lucia stad tot de grens met Mozambique. Toch is het niet 

allemaal natuur, nog niet in elk geval. Sinds het park in 1999 

Werelderfgoedstatus kreeg, werd besloten alle nog aanwezige 

plantages dennen en eucalyptus te verwijderen. Daar zijn ze druk 

mee bezig geweest. Ondertussen is meer dan 80% gekapt, 

verwijderd en ‘teruggegeven’ aan de natuur. Het resultaat: 

Wederom weidse vlaktes met gras, met daarin ontelbaar veel 

boomstronken… Deze zullen er naar schatting zo’n 15 jaar over doen 

om weg te rotten en dan zal het er steeds meer uit gaan zien zoals 

het was toen de Europeanen 200 jaar geleden de zaak begonnen te 

verpesten. Ook zijn er een heleboel dieren geherintroduceerd, zoals 

olifanten, giraffen, jachtluipaarden, buffels, neushoorns enz. 

Leeuwen zullen spoedig volgen heb ik horen zeggen. Verder is het 

nog interessant dat ze in het jaar 2000 drie levende coelacanth vissen 

vonden in het park. Dit is een fossiele vis met vier poten(!) waarvan 

men dacht dat deze al miljoenen jaren uitgestorven was, omdat hij 

alleen bekend was uit gevonden fossielen. Het oceaangedeelte heeft 

overigens nog meer te bieden, namelijk de meest zuidelijke 

koraalriffen van het continent. En wel op zo’n locatie dat het tot ‘s 

werelds beste duikplaatsen behoort. Verder zijn er in de winter 

bultrugwalvissen en zuidkapers. Verschillende soorten dolfijnen 
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leven er het hele jaar door en in de zomer komen er vijf verschillende 

soorten zeeschildpadden aan wal om hun eieren te leggen. Het is 

samen met de beroemde Okavango Delta in Botswana de beste plek 

in zuidelijk Afrika om nijlpaarden en krokodillen te zien. Van deze 

zitten er namelijk naar schatting respectievelijk zo’n 800 en 1200. Is 

Kruger nationaal park op dit moment misschien ongeëvenaard 

wanneer het op Big 5 sightings aankomt, probeer daar maar eens te 

gaan duiken of walvissen te zien.  
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31. Een warm welkom! 

Begin juli 2006 
 
Het is begonnen, weer een nieuwe fase in mijn leven als bushranger! 

EXCITING, vanaf nu ben 

ik officieel een 

professionele field guide in 

het Greater St Lucia 

Wetland Park! Hoe vet is 

dat? Vrijdag 30 juni 

besloot ik, na een 

welverdiende vakantie, 

definitief af te zakken 

naar St. Lucia. Mijn 

vakantie was heerlijk, 

mijn nieuwe auto rijdt als 

een tierelier en ik vind het 

hartstikke spannend om 

te gaan beginnen bij de 

Makakatana Bay Lodge. 

Hoe zouden de mensen 

daar zijn? Hoe zou mijn 

woonruimte zijn? En het 

werk, hoe zou dat zijn? 

Zou ik snel mijn eigen 

game drives mogen doen, 

of de eerste weken vooral 

klusjes rondom de lodge 

moeten opknappen? Hoe 

dan ook, aan mijn 

voorbereiding zal het niet 

‘Makakatana Bay Lodge’: Een vier-
sterren lodge op de westelijke oevers 
van het St. Lucia meer en dus middenin 
het Greater St. Lucia Wetland Park. De 
lodge kan 12 gasten accommoderen, in 
vijf ‘gewone’ suites en één bruidssuite. 
De suites zijn allemaal met elkaar en de 
lodge verbonden d.m.v een boardwalk 
door het bos. Enkelen hebben uitzicht op 
het bos, anderen op de savanne en twee 
suites hebben uitzicht op het meer. Alle 
suites zijn natuurlijk van alle gemakken 
voorzien (airco, ventilatoren, 
verwarming, minibar, roomservice etc.) 
en uitgerust met grote schuifdeuren naar 
buiten toe, veel ramen en luxe 
badkamers inclusief buitendouche waar 
je onder de sterrenhemel kan douchen. 
De hele lodge en ook de suites zijn 
voornamelijk opgetrokken uit hout en 
maken zo dus een heel ‘natuurlijke 
indruk’. Uiteraard is er ook een 
‘sundeck’ met relaxte ligstoelen en een 
zwembad. ’s Avonds wordt het diner 
geserveerd in de lodge, of in de ‘boma’ 
rondom een groot kampvuur. Of op 
verzoek in je eigen suite natuurlijk. Het 
prijskaartje: Vanaf 280 euro per persoon 
per nacht… Maar dat is dan wel 
inclusief al het eten en alle activiteiten. 
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liggen. Zoals het een perfectionist en controlefreak betaamt, heb ik in 

mijn vakantie alle informatie die ik maar kon vinden over St. Lucia 

gelezen en ook mijn aankomst had ik tot in de puntjes verzorgd. In 

overleg met Hugh en Leigh-Ann, de lodge eigenaren, had ik besloten 

om een paar dagen eerder te komen, zodat ik wat dagen had om te 

settelen en iedereen te leren kennen voordat ik zou beginnen. Toen 

ik dus een paar kilometer van de ingang van het park was, dook ik 

gauw de weg af om op een landweggetje mijn vers gestreken 

uniform aan te trekken, wat nieuwe deodorant en aftershave op te 

doen en om mijn haar te fatsoeneren. Mijn zuurverdiende Bush 

Academy epauletten netjes op mijn uniform en ik zag er weer pico 

bello uit. Tandjes poetsen, mondwatertje erbij en ook daar zou het 

niet aan liggen. Mijn auto had ik de dag ervoor nog gewassen en die 

zag er nog mooi uit. Met een voldaan gevoel en ondanks een goede 

portie zelfvertrouwen, reed ik toch ietwat zenuwachtig verder naar 

het park. Eenmaal in het park keek ik goed rond wat voor beesten ik 

allemaal zag. Op wat zebra’s, wildebeesten en nijlpaarden na niet 

veel bijzonders. Wat me echter helemaal niet aanstond is dat ik geen 

enkele, maar dan ook echt geen enkele boom hier herkende… 

Natuurlijk, we zijn nu aan de kust en niet in de Bush Academy 

‘mixed bushveld’ vegetatie die meer kenmerkend voor het noorden 

van het land is. Maar dat echt alle bomen anders zouden zijn, had ik 

toch niet gedacht. Maar goed, we zullen wel zien.   

   De weg naar de lodge zelf was een lang zandpad door het bos 

heen. Gaf een bijna sprookjesachtig idee, want ik reed door een soort 

tunnel, omdat de weg is uitgekapt door het zeer dichte bos. Plots 

was daar de lodge, mooi verscholen in de natuur. Ik parkeerde de 

auto en ondertussen, zoals het hoort bij een poepchique lodge, kwam 

een welkomstcomité bestaande uit dienstmeisjes en de receptioniste, 

naar me toe lopen met een welkomstdrankje en om mijn bagage te 

helpen tillen. Denise heette de receptioniste en die was heel aardig. 

Ze liet me de lodge zien. Het zag er allemaal prachtig uit! Het 

verdere personeel (huishoudsters, kok en helpers, serveersters etc.) 
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waren allemaal locals. Ook echt superaardig en leuk. Ik heb het 

getroffen. Na een half uur kwam Kerrie de lodge manager terug van 

boodschappen doen en haar man Conrad kwam even later terug van 

een game drive. Hij is de ranger hier. Kerrie en Conrad zijn echt 

superhartelijke personen. 

Het is een jong stel, slechts 

enkele jaren ouder dan ik, 

maar wel heel ervaren in de 

lodge en guiding industrie. 

Ze zijn beiden heel vlot, met 

erg veel gevoel voor humor 

en ongelooflijk gemotiveerd 

om het de gasten naar de zin 

te maken. Dat staat me 

bijzonder aan, want ze zijn 

daarmee hetzelfde als ik: Als 

je iets doet, doe je je uiterste 

best om het steengoed te 

doen! Voelde ik me ‘slechts’ 

erg welkom bij de rest van 

het personeel, na vijf 

minuten met Conrad en 

Kerrie waren we dikke 

vrienden! 

   Die namiddag ging ik mee met Conrad en zijn gasten, een stel 

rijkelui uit Engeland, op game drive. Echt gaaf, dan kon ik zien hoe de 

game drives hier zijn en uiteindelijk gaat het daar toch om, want het 

zal toch mijn werk worden. Zodoende reed Conrad de Landcruiser 

voor en nam ik naast hem plaats op de passagiersstoel. De gasten 

gingen uiteraard achterop op de ‘tribune’ zitten. Zoals het hoort 

begint Conrad met een game drive briefing, waarin hij de gasten de 

bedoeling en de regeltjes uitlegt. Hij stelde mij voor en vertelde dat 

ik nieuw ben en vandaag mee ging om te kijken, maar eventueel ook 

‘Ranger’: Hoewel ik in hoofdstuk 2 
het verschil heb uitgelegd tussen een 
field guide en een game ranger, 
worden ranger en safari guide in de 
volksmond veelvuldig gebruikt om 
een field guide aan te duiden. 
Speciaal om jullie in verwarring te 
brengen. Zo ook hier op de lodge. De 
field guides hier worden vrolijk 
ranger genoemd, dus ik binnenkort 
ook. Klinkt goed: ‘ranger Nick’. En 
omdat ranger een bestaand woord is 
in het Nederlands, heb ik het niet 
schuin gedrukt, in tegenstelling tot 
field guide en game ranger. 
Overigens, mocht je het je afvragen, 
de term ‘bushranger’ slaat helemaal 
nergens op, en is ook geen bestaand 
woord. Het is pure spreektaal, en ik 
ben het toevallig zo gaan noemen 
zodra ik het idee op had gevat om 
naar de Bush Academy te gaan… 
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af en toe wat over de bush zou vertellen. Geen probleem dacht ik, ik 

ben goed opgeleid en zolang ik niet over bomen hoefde te praten 

vond ik het prima. Zo vertrokken we. Conrad is echt een geniale 

ranger, hij is zo grappig en weet superinteressante dingen te 

vertellen, op een leuke en toegankelijke manier. Hij weet erg veel 

van de bush en kan dus ook goed met mensen omgaan. Hij is naar 

mij toe helemaal niet betweterig. Ik heb een prima leermeester 

gevonden en daar ben ik erg blij om. Toch wist hij me grandioos 

voor lul te zetten op deze eerste game drive. Want al vrij snel zagen 

we opeens een antilope slechts 40 meter van ons opstaan uit het gras. 

Conrad zegt tegen de gasten dat dit de meest voorkomende antilope 

is in dit gebied en dat we er nog tientallen meer gaan zien. En hij 

vervolgde met: “En nu gaat Geert hier iets over vertellen…” Heel 

aardig van Conrad om mij er ook bij te betrekken en me een 

makkelijke start te geven met de meest voorkomende antilope. 

Werkelijk goed bedoeld van hem…, ware het niet dat ik geen idee 

had wat voor beest dat nou weer was. Ik goed kijken, “de meest 

voorkomende antilope, dat MOET haast wel een impala of 

springbok zijn dan, maar ik weet zeker dat dit GEEN impala of 

springbok is.” Sterker nog, ik wist zeker dat ik deze soort antilope 

nog nooit gezien had. Ik begon ondertussen al aardig te zweten en 

tijd te rekken door even interessant door mijn verrekijker te gaan 

kijken en dat beest te bestuderen. Alle mogelijke antilopennamen 

gingen door mijn hoofd, maar ik had echt geen idee. Dus ik 

mompelde beschaamd tegen Conrad en de gasten: “Well, apparently 
this is the most common antelope, which is called the: ‘Antelopus I-don’t-
know-us’, I am sorry guys, but I just don’t have a clue what it is.” Conrad 

keek me echt heel verbaasd aan, maar bedacht toen ook ineens dat 

deze rietbok nergens anders zo veel voorkomend is als hier in St. 

Lucia en op de Bush Academy niet eens voorkomt. En hij wist de 

situatie te redden door gauw een grapje te maken en de aandacht 

van mij af te leiden. Pfff… 
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   Tijdens de game drive vertelde hij me ook over de wegen hier; dat 

velen ervan er zeer slecht aan toe zijn en een goede portie 4x4 nodig 

hebben om ze te navigeren. Het is immers een wetland, dus dat 

betekent veel blubber en slippen. Als Conrad met mij privé praat op 

de game drive, spreekt hij Afrikaans en ik Nederlands. Wel zo 

makkelijk, de gasten merkten er niks van en hebben geen idee waar 

we het over hebben. De omgeving is echt schitterend, op enkele 

delen staan nog dennenbomen en de eucalyptussen, maar hier is 

toch het grootste gedeelte al weggehaald en kun je zien hoe de 

natuur de gekapte delen weer langzaam maar zeker tot wetland 

omtovert. Er zijn op diverse plekken poeltjes ontstaan, die bruisen 

van leven: ze trekken allerhande zoogdieren en vogels aan en er 

klinkt één groot kikkerconcert. Op andere delen heeft nooit 

plantagebos gestaan en zie je hoe prachtig het gebied moet zijn 

geweest voordat ze er miljoenen bomen plantten voor de 

houtproductie. Deze delen van het wetland hebben veel weg van de 

Oost-Afrikaanse savanne, weidse vlaktes gras, met hier en daar een 

boompje, terwijl de ‘normale’ Zuid-Afrikaanse savanne doorgaans 

een stuk dichter begroeid is met bomen en struikgewas dan de Oost-

Afrikaanse variant. Hoe prachtig de ongerepte delen ook zijn, ik 

vind het toch leuk dat op veel delen nog de invloed van de mens op 

het landschap te zien is. Het is namelijk erg interessant om erover te 

vertellen en uit te leggen. Zo krijgt je game drive toch ook nog een wat 

meer educatieve functie. Conrad maakt daar ook goed gebruik van 

en legt de gasten uit wat de gevolgen van het weghalen van alle 

plantages voor het wetland zijn.  

   We zagen diverse antilopen, wrattenzwijnen, zebra’s en een 

neushoorn, al met al een aardige score voor een eerste game drive. Bij 

de kikkers en de termietenheuvel gaf ik aan dat ik daar wel wat over 

wilde vertellen tegen de gasten, dat is immers mijn vakgebied! Zelfs 

Conrad was onder de indruk van mijn kennis en enthousiasme, dus 

ik wist mijn rietbok-incident aardig goed te maken. Tegen de tijd dat 

de zon onderging stopten we bij onze ‘sundowner-spot’: een prachtige 
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plek aan het water waar we tientallen nijlpaarden konden zien, 

ijsvogeltjes vis zagen vangen en visarenden hoorden roepen. Heel in 

de verte hoorden we de Indische Oceaan. Conrad en ik zetten gauw 

een tafeltje neer, deden een kleedje erover heen en zetten allerhande 

hapjes en drankjes neer. Met de gasten genoten we van de 

zonsondergang in de Afrikaanse bush en beantwoordden we hun 

vragen.  Ik vond het allemaal net zo prachtig als de gasten en voelde 

me echt intens gelukkig: wat een voorrecht om hier je werk van te 

mogen maken! De weg terug naar de lodge reden we uiteraard in het 

donker. Met de spotlight zocht ik naar dieren terwijl Conrad op de 

weg lette. We zagen 

inderdaad nog tientallen 

rietbokken, wat zebra’s, 

waterbokken en ander spul. 

Met als hoogtepunt een 

serval! Bij terugkomst in de 

lodge stond het eten voor de gasten opgediend. Conrad en ik aten in 

de keuken wat met de rest 

van het personeel. De 

eigenaars van de lodge waren 

een paar dagen weg en 

zouden morgen terug komen. 

Die zou ik dus dan pas 

ontmoeten. Ook zou ik dan te 

horen krijgen wat precies de 

bedoeling is en waar ik kom 

te wonen. Vanavond sliep ik 

in elk geval in één van de 

gastensuites van de lodge…, 

omdat ik natuurlijk wel moest 

weten wat voor product we 

hier verkopen, aldus Kerrie. 

‘Serval’: Supertoffe kat, met het 
patroon van een luipaard, ter grootte 
van een huiskat, maar dan wel met 
poten die anderhalve keer zo lang 
zijn… Kun je het je voorstellen?  

Kerrie, ikzelf en Conrad 
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Enkele foto’s van 
één van de suites 
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32. Waar ik woon… 

3 juli 2006 
 
Ik ben nou een paar dagen hier en heb alweer genoeg meegemaakt 

om een heel boek vol te schrijven. Althans zo voelt het. Na mijn 

nacht, in een joekel van een hemelbed met 30 kussens, in één van de 

gastensuites ontmoette ik de eigenaren van de lodge. Hugh en 

Leigh-Ann Morrisson hebben de grond hier geërfd en hebben er 

zeven jaar geleden de lodge op gebouwd. Een slimme zet, want 

hiermee zijn ze de enige private lodge in een nationaal park in het 

hele land. Hoe dat komt: Toen het wetland park besloot om alle 

bosbouwbedrijven uit te kopen en er het GREATER St Lucia Wetland 

park van te maken, hebben ze de ook geprobeerd de grond van de 

Morrissons te kopen. Die hadden daar echter geen zin in en besloten 

zo van de unieke situatie die ontstond, namelijk dat hun grond 

volledig omsloten zou zijn door natuurreservaat, gebruik te maken 

en dit te exploiteren. Vandaar dat ze de lodge opzetten. Toen ik hen 

ontmoette namen ze me mee naar hun eigen huis, twee kilometer 

van de lodge vandaan. Ik kon mijn ogen bijna niet geloven, wat 

woonden zij mooi! Het is een kast van een huis, bungalow eigenlijk, 

gebouwd op een heuvel die op het St. Lucia meer uitkijkt en meteen 

daarachter kun je de duinen zien waarachter de Indische Oceaan ligt. 

Ze hebben een mooie veranda en serre met veel grote ramen, 

uiteraard met uitzicht op het meer en natuurlijk een terras met braai-

plaats. Werkelijk geniaal, zit je daar met je biertje een beetje te 

braaien terwijl je ruim een kilometer ver kunt kijken over het meer, 

de omringende graslanden met buffels en ander spul. En in de verte 

zie je de duinen…  

   Maar goed, de kennismaking hier was ook hartelijk, het zijn heel 

aardige mensen en ze waren blij dat ik er was. Dat wil ook altijd wel 

helpen je welkom te voelen ;-)… Ze vonden dat ik er handsome and 
well-groomed uitzag, dus mijn mooi gestreken uniform en goed 



 168

geschoren kinnetje sorteerden klaarblijkelijk effect. We spraken over 

mijn werkzaamheden en mijn verwachtingen. Gelukkig willen ze me 

voornamelijk inzetten als ranger, dus ik hoef niet te veel receptie 

werk te doen. Wel zal ik ook veel klusjes op moeten knappen, maar 

dat zijn veelal buitenklusjes, zoals wegen verbeteren enzo. De 

komende tijd zal ik veel met Conrad meegaan als schaduwgids, om 

alle activiteiten die we doen te leren kennen. Ook zal Conrad me in 

zo’n kort mogelijke tijd zoveel mogelijk leren over de omgeving en 

de natuur hier. Ik vind het allemaal prima, Conrad is een relaxte 

kerel, de omgeving is prachtig, wat wil ik nog meer? Een 

stagevergoeding… Tsja, want die boden ze me ook spontaan aan. 

Dat was een aangename verrassing! Ik krijg 100 euro per maand 

voor mijn werk als trainee. Dat is misschien niet veel, maar wel mooi 

meegenomen. Het was overigens niet alleen een vergoeding voor 

mijn werk, maar ook omdat ik niet altijd op de lodge mee zal kunnen 

eten en dus om mijn eigen eten te kopen indien nodig.   

   Na mijn kennismaking gingen we naar mijn woonruimte en dat is 

ook een verhaal apart. Leigh-Ann had me namelijk al een paar 

weken terug gemaild dat ik bij een vriend van hen in huis zou 

komen te wonen, omdat hij nog een kamer vrij had. Dat vond ik op 

zich wel spannend, want dan is het maar hopen dat het klikt. Ze 

schreef toen: “Paul is a paraplegic and runs his business from home.” 

Nou is mijn Engels best goed, maar ik wist niet precies wat een 

paraplegic was. Ik dat opgezocht in een oude encyclopedie op de 

Bush Academy en ik begreep daaruit dat het iets met verlamde 

mensen te maken had. Aangezien hij zijn business from home runde, 

had ik dus aangenomen dat hij een dokter was die gespecialiseerd 

was in het behandelen van verlamde mensen en dat hij dus zijn 

praktijk aan huis had. Maar ik vroeg me al af waarom hij dan in 

vredesnaam zijn huis en praktijk zo ver van de bewoonde wereld af 

had. En midden in een natuurpark nota bene… Van de andere kant 

vond ik het juist wel gunstig; een dokter is hoogopgeleid, dus ik zou 

in elk geval bij iemand met een iewat academische instelling, net 
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zoals ik, komen wonen. En zo gingen Leigh-Ann en ik dus naar Paul, 

die drie kilometer verder woont. Een deel van mijn verwachtingen 

klopte: Het was een alleenstaand huis, midden in de savanne, met 

zebra’s en wildebeesten die eromheen graasden. Hartstikke tof, 

midden in de natuur en ver van de bewoonde wereld. In zijn huis 

stonden inderdaad enkele elektrische rolstoelen en troffen we Paul in 

zijn bed aan… Was Paul zelf degene die verlamd was! 

   Een paraplegic is dus geen dokter voor verlamde mensen, paraplegic 

staat dus voor ‘persoon met een dwarslaesie’. En in het geval van 

Paul lijdt hij eigenlijk niet aan paraplegie (verlamd aan twee benen), 

maar aan tetraplegie, want hij is vanaf zijn nek verlamd. Wat cru 

gezegd: hij kan eigenlijk alleen nog praten en met zijn ogen 

knipperen. Hij heeft nog wel enige motoriek in zijn schouders, 

waardoor hij zijn armen heen en weer kan zwaaien en daarmee een 

elektrische rolstoel kan bedienen. Dat was toch wel even slikken, 

want nu zou ik dus het huis moeten delen met een zwaar 

gehandicapte man. In principe is daar niks op tegen natuurlijk, maar 

ik was gewoon benieuwd hoe dat zou zijn. Hoewel ik op bepaalde 

punten heel behulpzaam en zorgzaam ben, ik en 

thuiszorgactiviteiten, dat wil normaal niet zo. Bij mensen die dicht 

bij me staan, oké, maar bij een vreemde vind ik dat toch wel lastig. 

Paul zelf was in elk geval een heel aardig, direct en open persoon, zo 

direct zelfs dat je ‘m bijna Hollands zou noemen. Ik persoonlijk houd 

daar heel erg van. Laat iedereen maar gewoon eerlijk en direct 

wezen. Tijdens onze kennismaking bleek al snel dat we het goed met 

elkaar zouden gaan vinden. Paul heeft ook een goed gevoel voor 

humor, maakt ook lekker veel grapjes over zichzelf en is heel 

makkelijk in de omgang. Een erg sociaal persoon, ondanks, of 

misschien wel juist dankzij, zijn handicap. 

   De kamer die ik kreeg was zo’n 16 m² en dus iets groter dan 

degene die ik op de Bush Academy met Merijn had gedeeld. Het was 

één van de kamers in Pauls huis die hij niet kon bereiken met zijn 

rolstoel. Vandaar dat deze ‘over’ was en daar dus iemand kon 
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logeren. In de kamer stond een grote kast, een kingsize 

tweepersoonsbed en een bureautje, dus alles wat ik nodig had. De 

daaropvolgende dagen heb ik wat boodschappen gedaan om het ook 

hier wat leuk en functioneel aan te kleden. Wat plankjes 

opgehangen, beddengoed gekocht, tafelkleedjes en posters en ik heb 

er weer een fijn plekje van weten te maken. De eerste ochtend dat ik 

er wakker werd ging ik buiten in de tuin Tai Chi oefeningen doen en 

kwamen er giraffen langsgelopen! Fantastisch, als je het mij vraagt!  
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Waar ik woon: In the middle 
of nowhere staat een klein 
leuk huisje, met een 
verbazingwekkend goed 
onderhouden gazon.Kort 
gemaaid gras, tegen slangen, 
muizen en ander klein grut en 
omdat dat makkelijker rijdt 
voor Paul 
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33. Het verhaal Paul Louw 
 

Om te beginnen: Paul is werkelijk een FANTASTISCH persoon. 

Hoewel ik dus in het begin ietwat sceptisch was over het bij hem in 

huis komen wonen, zou ik nu niet anders willen, al boden ze me één 

van de gastensuites aan. Wat een geweldige ervaring, dit maakt toch 

ook niemand mee: ga je op stage naar Zuid-Afrika om bushranger te 

worden, woon je een half jaar met een supergezellige, verlamde 

kletsmajoor in huis… Want kletsen kan ie, daarover dadelijk meer… 

   Paul heeft bosbouw gestudeerd aan de universiteit van 

Stellenbosch, vlakbij Kaapstad en is uiteindelijk hier komen werken 

bij de toen nog talrijke plantages. Hij had 300 werknemers onder zich 

en plantte bomen in opdracht van de plantage-eigenaren, die dat 

werk uitbesteedden. Op oudejaarsnacht 1999 had hij bardienst in een 

locale kroeg van de bosbouwers. Even voor twaalven zat zijn dienst 

erop en hij had nog geen druppel alcohol op. Omdat het hier in 

december hoogzomer is, besloot hij enthousiast om het zwembad bij 

de kroeg in te duiken. En toen dook hij bij het verkeerde einde van 

het zwembad in het water, in het ondiepe gedeelte… Zo begon het 

nieuwe millennium voor Paul. Hij was toen 32 jaar oud. Hij had z’n 

nek gebroken, lag 12 maanden in het ziekenhuis en pakte uiteindelijk 

de draad weer op. Hij begon zijn eigen bedrijf en bouwde het op tot 

18 werknemers. Nu zorgt zijn bedrijf voor het maaien en onderhoud 

van de fire breaks tussen de verschillende plantages die er nog staan 

en voor het onderhoud van het elektrische hek van het GSLWP. 

  Paul woont nu alleen, met naast zijn huis de compound waar zijn 

werknemers, allen locals, wonen. Hij heeft drie grote sterke vrouwen, 

van die echte big mama’s, die hem verzorgen. Hij kan immers niks 

meer en niks is nog minder dan je denkt, daar ben ik wel achter 

gekomen. Bij onze kennismaking legde hij me ook de regeltjes uit: Ik 

was in de eerste plaats welkom, in de tweede plaats moest ik altijd 

gewoon eerlijk zeggen als er iets was of als ik iets wilde, hij hield 

namelijk van directheid. Ik verzekerde hem dat dat wel goed zou 



 173 

komen, gezien mijn oer-Hollandse aard wat dat betreft. In de derde 

plaats mocht ik doen en laten wat ik wilde. Al wilde ik elke dag tot 

vier uur ’s nachts met 30 man een groot feest houden rondom het 

kampvuur in zijn tuin en zou iedereen blijven slapen. Hij sliep overal 

doorheen zei hij. Maar en dit was een grote maar, ik mocht op 

maandag, woensdag en vrijdag geen gasten hebben. Dat waren 

namelijk zijn toilet-days… Paul legde me uit dat hij nu ook niet meer 

naar de wc kon. Als gevolg daarvan heeft hij een katheter in zijn 

blaas die alle urine in een zak laat lopen die, als deze vol is, geleegd 

wordt door een van de vrouwen. Aangezien hij geen controle kan 

uitoefenen over de spieren in zijn lichaam en dus ook niet over 

sluitspieren, slikt hij continu diarreeremmers, maar op maandag, 

woensdag en vrijdag juist laxeermiddel. Hij wil immers, gezien zijn 

actieve levenshouding, niet altijd een luier aan. Op zijn toilet days 
gaat het dus juist lopen en zit hij vier uur lang op de wc totdat hij 

helemaal leeggelopen is. Daarna weer een diarreeremmer erin en hij 

kan er weer twee dagen tegen. Maar hij vindt het dus wel vervelend 

om bezoek over de vloer te hebben op die dagen, waar ik uiteraard 

wel kan inkomen.  

   Zo ziet Paul’s leven eruit: Hij staat elke dag om 5:00 uur op, dat wil 

zeggen, hij wordt elke dag om iets voor 5:00 door drie man uit bed 

getild en in zijn elektrische rolstoel gezet. Door drie man inderdaad, 

want omdat Paul dus niet kan bewegen is hij de laatste zes jaar toch 

wel van de 75 naar de 92 kg gegaan. Hij staat zo vroeg op omdat zijn 

werknemers dan aan hun werkdag beginnen. Paul controleert op 

deze ochtenden dat ze ook op tijd vertrekken, maar vooral ook de 

tractoren en maaimachines. Vergis je niet, Paul houdt van 

nauwkeurigheid en zijn rolstoel en dwarslaesie is nauwelijks nog een 

handicap voor hem. Hij rijdt rond elke tractor, vraagt zijn 

werknemers de machines te openen, of juist de motorkap, zodat hij 

erin kan kijken. Ook luistert hij heel nauwgezet, want hij kan aan het 

geluid van de machines of motoren horen of alles goed zit of niet. 

Tenslotte geeft hij ook aanwijzingen aan zijn werknemers, waar ze 
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die dag naartoe moeten en wat ze daar moeten doen. De meesten 

van hen zijn immers ongeschoold. De rest van de ochtend laat Paul 

zich naar de stad rijden om daar zaken te doen of dingen te regelen, 

of naar Bushlands, een plaatsje 10 kilometer verderop, om te kijken 

hoe zijn boerderijtje het doet. Tegen het einde van de ochtend, om 

een uurtje of 11:00 of 12:00, komt hij terug, eet wat (lees: wordt 

gevoerd), wordt gewassen en geschoren en wordt terug in bed 

gelegd en gaat weer slapen. Zes uur in een rolstoel is namelijk erg 

vermoeiend voor hem. Om een uurtje of 15:00 staat hij vaak weer op, 

rijdt rond het huis, praat met werknemers of bezoek en ontvangt de 

werknemers terug na hun arbeidsdag. Uiteraard controleert hij de 

machines en vraagt de werknemers verslag uit te komen brengen 

van hun werkdag. Om 18:00 duikt hij meestal terug zijn bed in, eet 

wat en ontvangt bezoek of kijkt TV. Als de klok tien slaat slaapt hij 

meestal weer. Zo ziet zijn dag er zeven dagen in de week en meer 

dan 320 dagen per jaar uit.  

   Verschrikkelijk en zielig? No way en laat het hem niet horen. Om te 

beginnen heeft Paul zijn ongeluk leren beschouwen als een gebeuren 

dat nou eenmaal gebeurd is en heeft hij geen bad feelings at all. 
Gebeurd is gebeurd en nou moeten we verder. Maar bovenal is het 

echt ongelooflijk wat die vent voor mekaar krijgt. Let wel, hier in 

Afrika krijgt hij geen arbeidsongeschiktheidsuitkering. Met andere 

woorden, je moet het maar uitzoeken als je zo’n ongeluk krijgt. Hij 

kan daar wel voor in aanmerking komen, maar deze bedraagt met de 

huidige wisselkeurs zo’n 70 euro per maand en het is zelfs in Zuid-

Afrika godsonmogelijk om daarvan rond te komen. Vandaar ook de 

noodzaak om voor zichzelf te beginnen, maar dat betekent dan ook 

dat je helemaal niks krijgt. En het is hier geen Nederland met 

allerhande voorzieningen voor gehandicapten. Zijn elektrische 

rolstoel heeft slechte één knop, namelijk de aan- en uitknop en een 

joystick waar zelfs Nintendo zich voor zou schamen. Deze kan 

vooruit, achteruit en naar links en rechts en dat is het wel zo’n beetje. 

Geen fancy stoel met verstelbare voetensteunen, anatomisch 
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gevormde zitting, allerhande knopjes, automatische ditjes en datjes. 

Nee, gewoon een stoel, met vier wielen en een joystick, klaar is Kees. 

Verder geen internet, geen dokter aan huis en geen thuiszorg. En 

toch weet Paul een succesvol bedrijfje te runnen en is hij een 

boerderijtje aan het opzetten bij Bushlands, terwijl werkelijk het 

enige wat hij nog kan praten en denken is. Hij regelt alles per 

telefoon, gewoon een ouderwetse telefoon, maar dan met 40 meter 

snoer eraan zodat zijn bedienden de telefoon ook naar hem kunnen 

brengen als hij in de tuin is. Deze houden dan de telefoon bij zijn oor 

zodat hij kan praten en hij zegt welk nummer ze moeten intoetsen. 

Of hij gaat bij mensen langs. Hij heeft een grote Mercedesbus 

gekocht waar hij met rolstoel en al in kan. Niet met een fancy lift, 

maar met een door een kennis in elkaar gelaste oprit. Eenmaal 

binnen in de laadruimte wordt hij met rolstoel en al met spanbanden 

vastgezet en twee bedienden rijden hem dan waarheen hij maar wil. 

In Nederland zou hij op deze manier onmiddellijk van de weg 

gehaald worden, maar goed, hier in Zuid-Afrika is het roeien met de 

riemen die je hebt… 

   Nog indrukwekkender dan zijn bedrijvigheid, ondanks zijn 

beperkte middelen en zijn handicap, is zijn positiviteit en optimisme. 

Het is echt zo’n gezellige kerel. Hij praat over zijn ongeluk alsof het 

de normaalste zaak van de wereld is. Hij praat over het leven alsof 

het hem nooit iets aangedaan heeft en nog steeds één groot avontuur 

is. Hij is zich wel bewust van zijn beperkingen, maar daarbinnen 

probeert hij dan ook wel alles eruit te halen. Hij is compleet 

zelfvoorzienend, wil dan ook van niemand financiële hulp en is daar 

ook trots op. Hij heeft zijn handicap overwonnen als zijnde een 

handicap. Hij weet wat hij wel en niet kan, is niet beschaamd om 

hulp te vragen waar hij die nodig heeft of als hij iets niet kan, klaagt 

nooit, verwacht niks en blijft vol goede moed. Ongelooflijk, dat 

iemand na zo’n ongeluk, zo kan zijn. 

   Minder indrukwekkend misschien, maar zeker heel belangrijk is 

zijn gezelligheid! Als ik thuiskom na mijn werk ga ik altijd even 
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langs en eet mijn eten bij hem op zijn kamer op. Of ik kom gewoon 

even een biertje pakken en voer hem koffie met whisky via een rietje. 

We kijken dan samen TV of kletsen over van alles en nog wat. En we 

lachen wat af, zitten elkaar continu in de zeik te nemen. Laatst 

hadden we een braai met wat mensen en Paul zou wel voor het eten 

zorgen. Maar Paul is een echte Zuid-Afrikaan en lust dus alleen vlees 

en geen groenten. Dus ik zeg dat ik het prima vind dat hij voor het 

eten zorgt, maar dat ik ook salade wil. Geen probleem zegt hij, als ik 

de geit wil uithangen vindt hij dat prima, hij zal er voor zorgen. 

Zodoende zitten we die avond met zijn allen aan de braai en ik zie 

dus geen salade… ‘Hé Paul, where’s my salad?’ “Daar, op de tafel” 

zegt ie. Ik daarheen, vind ik een kommetje vol met tabletten! ‘What’s 
this?’ vraag ik. “Vitaminepillen…” zegt Paul grinnikend. En dat gaat 

zo maar door. Doordat Paul dus eigenlijk niks meer kan met zijn 

lichaam, heeft hij het kletsen werkelijk tot een kunst verheven. 

Gewoon gezellig over onzin ouwehoeren, of een serieus gesprek. Of 

over natuur, want daar weet hij echt alles van. Hoe dat komt? Omdat 

hij dus dag in dag uit Animal Planet kijkt en alle documentaires 

daarop al 20 keer in de herhaling gezien heeft. Zit je daar met je 

biertje mee te kijken naar een leeuw die een impala achtervolgt, zegt 

Paul: “Nou moet je opletten, er komt dalijk ook nog een andere 

leeuw vanachter dat bosje vandaan…” 

   Samenvattend: Ik woon het komende half jaar dus bij een verlamde 

kletsmajoor in huis die je heel de tijd in de zeik probeert te nemen en 

elke avond voorzegt wat er gaat gebeuren in de documentaire die je 

aan het kijken bent, terwijl je hem whisky-koffie voert door een 

rietje. Ik dacht dat ik veel had meegemaakt dit jaar, maar dit is toch 

wel een van de meest bijzondere dingen en is het laatste wat ik 

verwacht had. Let wel: Het bevalt me nog prima ook!  
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34. Wonen bij Paul Louw, een verhaal apart 
 
Wonen bij Paul Louw is allemaal net ietsje anders dan je verwacht. Ik 

vind het hartstikke leuk maar moet er wel ongelooflijk aan wennen. 

Om te beginnen de honden. Paul heeft drie Jack Russell terriërs 

rondlopen. Eén daarvan spoort echt niet. Als Snoeky je ziet komt hij 

op je af rennen en laat zich voor je op zijn rug vallen en gaat dan met 

zijn staart in de grond kwispelen… Ziet er heel debiel uit. Eerst had 

Paul nog meer Jack Russell terriërs, maar deze zijn opgegeten door 

Rottweiler Barva, Pauls waakhond… Dat beest is een monster, ligt 

dan ook heel de dag aan een ketting maar loopt ’s nachts vrij rond in 

de tuin, om elke indringer, van wrattenzwijn tot mens, levend te 

verscheuren. De enige persoon die ‘m aan kan is Big Mama Dingène 

van 110 kilo. Zij is Pauls nachtverzorgster en degene die Barva eten 

geeft. En hem los en vast maakt. Ze heeft dan altijd steevast een 

grote zweep in haar hand. Barva’s reputatie is namelijk niet mis. 

Heeft dus al meerdere honden die te dicht bij kwamen opgegeten, 

trekt soms zo hard aan de ketting dat deze afbreekt, heeft de vorige 

verzorgster bijna een borst afgebeten en heeft een andere werknemer 

van Paul, een grote brede Godzilla neger, met één sprong naar de 

keel op de grond gekregen. Het is dat Dingène er meteen bij was met 

de zweep, anders was Ozzias waarschijnlijk ook opgegeten… Als ik 

’s avonds thuiskom van mijn werk en Barva loopt los, dan mag ik 

mijn auto niet uit voordat Dingène Barva weer aan de ketting heeft 

gelegd. Pas als ik goed en wel in huis ben met de deur dicht ben laat 

ze hem weer los. Die keren dat Dingène binnen is en ik kom thuis, 

dan loop ik behoedzaam met een grote Maglite zaklamp in mijn 

hand de tien meter van mijn carport naar de voordeur. Tot nu toe is 

het goed gegaan, maar Paul is altijd boos als hij me zo hoort 

thuiskomen. Volgens hem moet ik gewoon wachten totdat Dingène 

weer naar buiten komt, maar ik heb weinig trek om na een lange 

werkdag 20 minuten in mijn auto te gaan zitten wachten. Bovendien, 
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ik ben ranger, ik laat me toch niet gek maken door een hond! Dat 

wordt wat als ik straks leeuwen te voet moet gaan benaderen. Paul 

vind echter dat ik niet moet zwetsen. Wat maakt 20 minuten op een 

12-urige werkdag nou uit als het me mijn leven kan kosten? 

Bovendien zijn leeuwen en olifanten nog altijd bang van mensen. En 

Barva in elk geval niet… 

   Ik vroeg ook aan Paul of ik ergens mijn was kon doen. Volgens 

hem kon ik Dingène dat tegen betaling laten doen. Hoeveel wilde ik 

haar betalen? Nou, op de Bush Academy kostte dat 4,50 euro per 

maand en dan kreeg ik het droog en gestreken terug. Als ik Dingène 

dan vijf euro per maand geef, is dat redelijk? “Prima.” zegt Paul, “ik 

zal het haar voorleggen.”. Dingène was happy, want zo druk heeft 

ze het ’s nachts niet wanneer Paul slaapt, kon ze toch wat 

bijverdienen. Dus ik geef haar een vuilniszak vol was, van de 

afgelopen drie weken en ze neemt die mee. Ga ik die avond 

tandenpoetsen in de badkamer, tref ik Dingène daar aan. Op haar 

knieën op de tegels lag ze voorovergebogen mijn was met de hand te 

doen in de badkuip! De Arbo-dienst, als die zou bestaan hier, zou 

een hartaanval krijgen. Ik dus naar Paul, om uitleg te vragen. Blijkt 

dat Paul geen wasmachine heeft. En dat ze dus altijd de was met de 

hand doet. “Ja da’s mooi,” zeg ik, “maar dan kan ik toch niet slechts 

vijf euro per maand betalen? Op de Bush Academy was het niet 

zoveel extra werk, dan gooiden ze mijn spullen gewoon bij de Bush 

Academy was in de grote machine.” Nou, ik mocht ook best meer 

betalen zei Paul. Zodoende kwamen we na onderhandelen uit op 

tien euro per maand, meer mocht niet van Paul, want dan zouden 

we scheve gezichten gaan krijgen van andere werknemers. Ik wilde 

graag nog wat meer betalen, maar dat zat er dus niet in. Sterker nog, 

Paul stond erop dat Dingène voor dat bedrag ook mijn auto één keer 

in de week zou wassen… 

   Pauls huis is drie kilometer van de lodge af, maar nog wel in het St. 

Lucia park. Mijn uitzicht is dan ook savanne, savanne en nog eens 

savanne. En een hoop wrattenzwijnen, niet meer normaal. Goed 
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voor mekaar en niks te klagen dus zou je zeggen? Maar die kippen 

hè… Tering. Ja, want Paul heeft een kippenren onder mijn raam… 

En nou heb ik niks tegen kippen, al helemaal niet in een kipsalade, 

maar laat die haan nou net een bioritmestoornis hebben. Dat beest 

heeft elke nacht tussen twee en drie een kukuleku-sessie van hier tot 

ginder. En dan ook nog een op de ‘normale’ tijd, dus met 

zonsopgang om 5:00 uur. Huilen met de pet op, maar zelfs dat went 

na verloop van tijd. Hoop ik…  

   Dan heeft Paul in al zijn goedheid ook nog een vreselijk irritante 

eigenschap. Aangezien hij niet kan schrijven, het gros van zijn 

personeel analfabeet is of geen Engels kent, kan Paul dus ook geen 

‘niet vergeten’ briefjes maken. Met als gevolg dat als Paul iets wil, 

dat dan ook onmiddellijk moet gebeuren. Of als hij iets bedenkt of 

wilt vragen, dat dan evengoed onmiddellijk moet gebeuren. Zo kan 

het gebeuren dat ik onder de douche sta en Dingène me daar komt 

roepen “Nick, Paul asks for you.”. En als ik dan met omgeslagen 

handdoek nog nadruipend bij zijn bed aankom, dan blijkt hij alleen 

maar te willen vragen of ik morgen, als ik naar de stad ga een fles 

whisky voor ‘m mee wil nemen. Nou is dat allemaal geen ramp, 

erger wordt het wanneer ik eens een keer uit mag slapen tot 7:00 uur 

(en die hanen houden eens een keer hun kop) en dat Paul dan om 

5:30 onder mijn raam gereden komt, me wakker roept om te vragen: 

‘Hee Geert, het lijkt erop dat het gaat regenen vandaag, heb je een 

regenjas, of moet je er een van mij lenen?’ “Paul alsjeblieft, natuurlijk 

heb ik een regenjas, ik kom uit Nederland! Laat me slapen man.” 

Wat dan uiteraard niet meer lukt. En sinds Paul heeft ontdekt dat ik 

zo graag uitslaap als ik daar eens de kans toe krijg, vind hij het ook 

leuk om me voor de grap wakker te maken: ‘Hee Nicolas-babelas! Did 
you sleep well last night?’ “Shut up you muppet, I am still trying to sleep!” 

Damn, ik laat de banden van zijn rolstoel nog een keer leeglopen 

binnenkort! 

   Typerend voor wonen bij Paul is ook het volgende: Dingène zit ‘s 

nachts buiten naast de voordeur in een stoel de wacht te houden en 
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wil dan wel eens in slaap vallen. Maar als Paul ’s nachts wakker 

wordt en op zijn andere zij gedraaid moet worden, of jeuk aan zijn 

neus heeft, dan roept hij haar. Maar als zij dan slaapt en dus niet 

meteen komt, dan gaat hij steeds harder roepen, schreeuwen zelfs. 

Niet uit onbeleefdheid, maar omdat hij niet anders kan, hij kan haar 

moeilijk gaan halen. En zo komt het dat ik dus soms midden in de 

nacht wakker wordt van een schreeuwende man. Ik zit dan 

onmiddellijk rechtop in mijn bed: “Dzju, Barva heeft een inbreker te 

pakken, arme kerel, God hebbe zijn ziel…”, maar hoor dan al gauw 

dat het Paul is. Dan kleed ik me maar een beetje aan en ga Dingène 

wakker maken en haar naar Paul sturen. En zeg dan dat ze een 

glaasje water voor ‘m mee moet nemen, hij zal wel schor zijn 

ondertussen. 

   Niet dat zijn keel nooit gesmeerd wordt, want genieten van eten en 

drinken is één van de 

weinige dingen waar hij 

nog van kan genieten 

natuurlijk. Hoewel 

genieten bij Paul wel een 

andere definitie heeft dan 

bij mij. Want hij drinkt 

namelijk wat Ken en ik 

‘Rot-gut’ noemen, een 

Engels-Afrikaanse 

verbastering die vrij 

vertaald kan worden als 

Rotte-Darm-Drank. Het is 

namelijk de 

allergoedkoopste whisky die je maar kunt krijgen, in een grote mok 

slappe koffie. Goor! Je wilt het je schoonmoeder nog niet voeren. 

Maar Paul vindt het lekker, dus voeren Ken en ik het hem via een 

rietje, terwijl wij zelf aan het bier zitten.  

‘Ken Hounsom’: Een 56-jarige kerel, 
een goede vriend van Paul die ongeveer 
om de dag ’s avonds langskomt om een 
biertje te pakken. Ken is ook gauw een 
goede vriend van mij geworden, een 
superaardige rustige kerel. Een beetje 
een vaderfiguur, hij leert me veel. 
Regelmatig gaan we samen een stukje 
van het park verkennen op zoek naar 
vogels. Hij is namelijk ook vogelaar en 
omdat hij ook al jaren in de bosbouw 
werkt hiero, weet hij allerhande 
verborgen weggetjes waar ik als ranger 
nooit kom. We kunnen het echt erg 
goed vinden samen. 
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   Tot slot nog even de voorzieningen. Want het huis van Paul is al 

erg oud en valt bijna uit elkaar, zo slecht is het onderhouden. Als ik 

wil douchen is het net of er een bejaarde op mijn kop aan het pissen 

is, zo lauw is het water en zo slap is de waterdruk.  Maar daar valt 

wel mee te leven. Als ik gekookt heb en ik ga mijn eten bij Paul op 

zijn kamer opeten, dan is, als ik terugkom in de keuken, alle afwas al 

gedaan. Dat is natuurlijk wel relaxed, maar in het begin vond ik dat 

een beetje lullig voor de werksters. Dus ging ik vriendelijk mijn 

eigen bord en bestek afwassen, in plaats van het ook zo maar voor ze 

neer te zetten. Dat was dus niet zo slim, want Dingène kwam 

helemaal verontwaardigd aanzetten, pakte die borstel uit mijn hand 

en begon ijverig te poetsen. Ik naar Paul om te vragen waar dat nou 

toch op sloeg, blijkt dat ze dat opvatten als een belediging, dat je 

daarmee wilt laten zien dat ze het niet snel genoeg naar je zin doen. 

Dus met de cultuurverschillen moet ik ook nog even leren omgaan.  

   Zo vergeet ik ook nooit meer het moment dat ik een paprika aan 

het snijden was voor mijn spaghettisaus. En toen stond Dingène met 

argusogen naar me te kijken. Dus ik gebaar naar haar (want ik kan 

geen Zulu spreken en zij geen Engels) of ze een stukje wil. Nee, dat 

hoefde ze niet, maar ze hoopte dat ze misschien de pitjes mocht 

hebben die ik aan het wegsnijden was. Die wilde ze dan planten en 

dan kon ze ook paprika’s eten… Volgens mij leer ik hier in Pauls 

huis nog meer dan op de hele Bush Academy opleiding bij elkaar.  
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35. Toffer dan tof! 

9 juli 2006 
 
Ik had voordat ik vanuit Wageningen naar Zuid-Afrika vertrok nooit 

durven denken dat ranger spelen zo ontzettend tof zou zijn! Het zal 

zeker per locatie verschillen, maar ik ben met mijn neus in de boter 

gevallen, als je bedenkt hoe gevarieerd mijn werk hier is. Kruger is 

prachtig, maar als je daar geplaatst wordt doe je alleen maar game 
drives of game walks in de savanne van Kruger. Makakatana heeft 

echter een veel grotere variëteit aan activiteiten. En ik mag ze 

allemaal doen.  

   Mijn werk: Om te beginnen maak ik enorm lange dagen. Dan 

hebben we het over 11 tot 15 uur per dag…!!! En dat zo’n 28 tot 42 

dagen achter elkaar om dan een vakantie van respectievelijk vier of 

zes dagen te krijgen. Da’s even slikken zeker? Ja, het lijkt inderdaad 

niet zo best, maar kunnen we het wel echt werken noemen om in een 

Landcruiser olifanten te bekijken en dan een aantal mensen 

uitleggen wat die olifanten aan het doen zijn en waarom? Niet echt 

denk ik, of in elk geval niet in die zin dat ik 14 uur lang lig te 

zwoegen en om de tien minuten op mijn horloge kijk om te kijken of 

ik nog niet naar huis mag. Met andere woorden; Ja, ik werk me het 

apelazerus, maar ik geniet van elke minuut. En wat is er nou mooier 

dan van je werk genieten? Mezelf kennende moet ik wel oppassen 

dat ik me niet in mijn enthousiasme verlies en probeer ik toch wat 

tijd voor mezelf te vinden. Maar in de praktijk komt het erop neer 

dat ik op mijn slaap zit te korten. 

   Een introductie: Stel, je hebt een enorme zak met geld en wilt 

Makakatana Bay Lodge compleet ervaren. Je boekt een suite en wilt 

alle mogelijke activiteiten doen. Bij de prijs zit alle eten en 

activiteiten in begrepen, maar je moet zeker een aantal dagen blijven 

om het scenario compleet te maken. Je verblijf gaat er dan als volgt 
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uit zien: Op dag één kom je rond 14:00 uur aan. Je wordt hartelijk 

verwelkomd door mij, je persoonlijke ranger en/of de lodge 

manager/receptioniste, allebei met een lading personeel op 

sleeptouw die je koffers gaan dragen. Terwijl een serveerster je een 

vochtige handdoek serveert om je handen en gezicht van vuil te 

ontdoen en een koude cocktail om de dorst te lessen, onderteken je 

de noodzakelijkheden voor je verblijf. Ondertussen wordt je bagage 

al naar je suite gebracht. Even later laat ik je de lodge en je suite zien. 

Deze laatste is natuurlijk tiptop in orde, met een 

welkomstgeschenkje op je hoofdkussen. We spreken af dat je even 

mag relaxen in je suite of bij het zwembad en dat ik zorg dat vanaf 

15:00 ‘high tea’ geserveerd wordt in de lodge. Als je daar om 15:15 

aankomt valt je mond open van verbazing: Er staat quiche, sateetjes, 

bananenbrood, fruitsalade en ga zo maar door. En de bar is 

natuurlijk geopend. Eén keer raden wie jullie barman is… Terwijl je 

verder gaat met jezelf helemaal te barsten kanen nadat ik je een gin-

tonic geserveerd heb, maak ik de Landcruiser klaar. Tafels mee, 

stoelen, tafelkleedjes, hapjes en twee koelboxen vol drank, ijsklontjes, 

de hele reutemeteut. Dekens mee, controle oliepeil en remvloeistof, 

controle spotlight. Want ik neem je vanmiddag mee op game drive 
door het wetland naar Mpati, onze favoriete sundowner spot waar we 

nijlpaarden gaan kijken en op de terugweg maken we er een night 
drive van. Wie weet wat we tegenkomen? We zien regelmatig een 

boel soorten vogels, apen, wrattenzwijnen, giraffen, zebras, 

antilopes, neushoorns, als we geluk hebben buffels, de zeldzame 

tsessebe’s en een enkele keer een serval of luipaard. Om over de 

prachtige omgeving maar niet te spreken. Op de terugweg naar de 

lodge laat ik de lodge stiekem weten wanneer we er bijna zijn, zodat, 

als we voor komen rijden, de lodge manager klaarstaat met warme 

chocolademelk met Baileys. Je krijgt een half uur om jezelf even op te 

frissen en daarna zien we je graag weer terug in de boma, waar we bij 

het kampvuur je vijf gangen diner serveren. Indien gewenst eet je 

ranger met je mee, maar als je een privé dineetje verkiest kan dat 
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natuurlijk ook. Tijdens het eten komt je ranger wel in elk geval even 

overleggen wat je de volgende dag wilt doen.  

   De volgende dag sta ik om 3:00 uur ’s nachts op! Ja inderdaad, dat 

is gruwelijk vroeg, met de nadruk op gruwelijk. Maar ja, het is voor 

een goede zaak, want vandaag gaan we op Big 5 safari naar 

Hluhluwe-Umfolozi. Waarom zo vroeg op? Nou, omdat ik wel elke 

ochtend schoon geschoren moet aantreden, nog naar de Landcruiser 

moet rijden vanaf Paul, dan met die Landcruiser naar de lodge moet 

rijden, om daar de zaak te openen. Ik moet koffie zetten, wat hapjes 

klaarzetten in de lodge en mijn auto weer helemaal volladen met 

voedsel. We gaan immers een hele dag weg. De zwaarste koelbox 

weegt nu zo’n 35 kilo, omdat daar al mijn servies inzit: schalen, 

borden, kopjes, bestek, kookmateriaal, specerijen, noem maar op. 

Ook neem ik een heuse skottelbraai mee, een soort van satellietschotel 

op een gasfles, waarop ik ga kokkerellen. Tegen 5:15 ben ik daarmee 

klaar en bel ik je in je kamer op met een allervriendelijkste wake-up 
call: “Goodmorning mister Andersson, I hope you slept well, but it is time 
that I find you some lions now…” Om 5:30 kom je dan met je brakke 

harses de lodge binnenstrompelen, geniet van mijn vers gezette 

koffie en een koekje en twintig minuutjes later lig je in mijn 

Landcruiser verder te ronken, terwijl ik je naar Hluhluwe rijdt. Daar 

aangekomen begint een geweldige dag, het is ondertussen licht 

geworden, het dierenrijk ontwaakt en we zien binnen tien minuten 

buffels, hyena’s en neushoorns. Ondertussen zit je klaarwakker als 

een dolle foto’s te maken en ik toer rustig door het park en vertel 

honderduit over alles wat we zien en beantwoord al je vragen. Om 

8:30 stop ik op een uitkijkpunt, controleer of de kust veilig is en mag 

je even uitstappen om de benen te strekken. Ik serveer ondertussen 

muffins, croissantjes en koffie of thee op een mooi gedekt tafeltje dat 

ik onder uit mijn Landcruiser gevist heb. Van 9:00 tot 11:30 rijden we 

verder, we zien leeuwen, olifanten, misschien een cheetah en we 

genieten op en top. Om 11:30 stop ik bij een picknickplek, laat je een 

kwartier de omgeving bekijken, terwijl ik nu alles uit de kast haal om 
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midden in de bush van een ouwe picknicktafel een superdeluxe vijf 

sterren restaurant te maken. Smetteloos wit tafellaken, een prima 

gedekte tafel met zilveren bestek, een breed scala aan schalen met 

beleg, fruitsalade, yoghurt, cruesli, kannen met vers geperst 

sinaasappelsap, een fruitmand, een mand met verschillende soorten 

broodjes en ga zo maar door. Op elk bord leg ik een mooi takje van 

de kameeldoorn-acacia als decoratie neer. Mijn skottelbraai wordt 

opgestart, als een bezetene begin ik worstjes, spek, eieren, 

champignons en tomaatplakjes te bakken. Ik heb immers maar een 

kwartier voor dit alles. Wanneer je op de afgesproken tijd naar die 

ouwe picknicktafel terugkomt, herken je het niet meer terug. Ik heb 

op de valreep nog wat opgerolde witte handdoekjes met heet water 

uit de thermoskan overgoten, zodat ik je nu een warme handdoek 

aan kan geven om even je gezicht en handen te doen voor we aan 

tafel gaan. Zodra je zit trek ik mijn drank-koelbox open, en tot je 

verbazing heb ik daar ongeveer de hele bar inzitten. Wil je een 

wijntje, een biertje, wat fris of toch weer net zo’n lekkere gin-tonic als 

gisteren? Uiteraard heb ik een doos met allerhande soorten glazen 

mee om de drank ik het juiste soort glas te schenken. Ah, u kiest 

voor de Cabernet Sauvignon? Een uitstekende keus! U treft het 

meneer Andersson, deze heb ik tien minuten geleden al ontkurkt en 

staat al te ‘ademen’ en op temperatuur te komen… ’t Kost wat, maar 

dan heb je ook wat… Als je na 45 minuten helemaal uitgegeten bent, 

rijd ik weer langzaam terug naar de lodge, we zien nog wat 

neushoorns en tegen 14:30 komen we daar weer aan. Om 16:00 uur 

high tea, maar geen game drive meer, want de rest van de dag wil je 

relaxen. Het was immers erg vroeg vandaag.  

   De volgende dag doen we een beetje rustig aan. Om 8:00 ontmoet 

ik je bij je ontbijt en om 9:00 uur vertrekken we voor een game drive 
naar ons privé strand aan de Indische Oceaan. Het kost ons ruim 

anderhalf uur voordat we daar zijn, maar we hebben wel weer 

mooie beesten gezien. Op ons strand kun je lekker ongestoord 

genieten van de rust, hartstikke leuk snorkelen in een baaitje, 
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wandelen, of lekker slapen. Afhankelijk van de tijdsplanning van 

vandaag ga ik met je mee zwemmen of zonnen, maar als we een 

beetje krap in de tijd zitten heb ik alle tijd nodig om tig keer een duin 

op en af te rennen met tafels, stoelen en koelboxen, want uiteraard 

serveer ik je vandaag lunch bovenop een duin, waarvandaan je 

uitkijkt over de oceaan en met een beetje geluk walvissen ziet 

springen. Om 15:00 uur hebben we een horseback safari, waar ik je 

meeneem op een ritje te paard door het park. Hartstikke leuk, want 

de zebra’s, wildebeesten en antilopes zijn niet zo bang voor mensen 

op een paard, dus we kunnen relatief dichtbij komen. Een machtige 

ervaring, te paard in de bush. Althans, voor jou dan, want een paard 

en ik gaan net zo goed samen als een naaktslak met een schep zout… 

Hilariteit gegarandeerd dus. 

   De volgende dag moeten we er weer vroeg uit, ik om 4:30 (huilen 

met de pet op!) en ik maak jou wakker om 6:15. Vandaag gaan we 

namelijk whale-watchen! Supervet, om 8:00 zijn we op het strand in 

St. Lucia, waarvandaan de boot vertrekt. Na een wilde rit in de 

achtbaan om achter de branding te komen kan het zoeken beginnen. 

We zien dolfijnen en bultrugwalvissen, soms vanaf slechts 50 meter 

afstand! Hoe gaaf is dat? Na ruim twee uur op het water te zijn 

geweest komen we terug in St. Lucia. We hebben ruim een uur om 

naar verschillende curio shops te gaan om souvenirs te kopen. Ik help 

je onderhandelen en krijg bovendien commissie van de shops voor 

elke aanschaf die mijn gasten doen. (Maar dat hoeven zij natuurlijk 

niet te weten…)   

   En ja hoor, om 12:00 gaan we weer een boot op. Jullie met je 

camera, ik met vier koelboxen en twee tassen. Deze keer een boot die 

het estuarium op vaart. Betere sightings van nijlpaarden, krokodillen 

en watervogels kun je in Zuid-Afrika niet krijgen! De nijlpaarden 

zijn namelijk niet bang voor de boot en we varen dus soms slechts 

enkele meters naast de nijlpaarden, die dan hun bek opentrekken en 

hun tanden laten zien. Mooi Kodak-moment weer en je stopt je zesde 

geheugenkaartje in je camera… Uiteraard vertel ik je ook hier van 



 187 

alles over datgene wat we zien en beantwoord ik je vragen. Na een 

uurtje draait de boot echter weer om en varen we weer terug. Een 

mooi moment voor me om wederom een uitgebreide lunch te gaan 

klaarmaken. De quiches komen op tafel, heerlijke salades, gegrilde 

kip, wijnen, drank, het kan allemaal niet op. Ik heb het er maar druk 

mee; in de ene hand mijn verrekijker om te zien wat voor ijsvogeltje 

het is waarvan je me de naam vroeg, terwijl ik met de ander hand 

een pizza voor je aan het snijden ben. Maar ik vind het prachtig en ik 

zou niet anders willen! 

   Op de terugweg naar de lodge neem ik een kleine omweg, om je 

nog wat mooie stukjes wetland te laten zien. In de namiddag is er 

weer ruimte om te relaxen bij het zwembad, althans voor jou, ik ben 

dan waarschijnlijk op het dak aan het klimmen om een dakgoot te 

repareren, of een vogel aan het vangen die de lodge is 

binnengevlogen. Hoe dan ook, we zien elkaar weer bij het eten, want 

er staat nog wat op het avondprogramma. Ja daar is ie weer: 

Stargazing Nick. Als afsluiter van je verblijf gaan we nog even sterren 

kijken met de telescoop. Deze heb ik dan ook klaargezet op het 

zonnedek bij het zwembad. De afwezigheid van lichtvervuiling, we 

zitten immers midden in het park, zorgt voor een kraakheldere 

hemel en we kunnen meer dan 2500 sterren met het blote oog zien en 

tien keer zoveel met een verrekijker. Tsja, Bush Academy weetje, ik 

denk: laat ik het eens gebruiken.  

   De volgende ochtend geef ik nog, ter afscheid, een morning drive 

door het wetland kado. Ik ben daarvoor weer om 5:00 opgestaan, om 

jou om 6:00 in mijn Landcruiser te laden. We rijden naar een mooie 

plek bij de oevers van het meer en zien daar hoe de watervogels 

ontwaken. Het stikt er daar van; ijsvogeltjes, reigers, ooievaars, 

steltlopers, eenden, bedenk zelf maar wat. En een partij fotogeniek, 

zo met die net opgekomen zon… Om 8:00 zorg ik weer dat je terug 

bent bij de lodge waar je ontbijt klaarstaat: gebakken eieren, witte 

bonen in tomatensaus, toast, het gehele ‘english breakfast’. Terwijl jij je 

ontbijt opeet, help ik de huishoudsters met het ophalen van je 
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bagage. Om 9:30 is het grote moment aangebroken, het afscheid. Je 

staat ontroerd tegenover me, zegt dat je niet weet hoe je me moet 

bedanken, dat het zo bijzonder was, dat het echt de vakantie van je 

leven was. Je drukt me 100 US dollar in mijn handen als fooi. Tsja, ik 

heb me dan ook wel 11 tot 15 uur per dag uit de naad gewerkt om 

het jou naar de zin te maken. Je kijkt nog even om, zwaait en daar ga 

je. Ik heb het ook heel leuk gehad, ben je heel dankbaar voor je 

interesse, enthousiasme en voor mijn 100 dollar, maar toch ben ik 

lang niet zo mismoedig. Hoe komt dat? Nou, das simpel, omdat ik 

vanmiddag om 14:00 uur nieuwe gasten krijg en dan weer opnieuw 

dit soort geniale dagen mee ga maken…  
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Mpati, de sundowner spot met nijlpaarden 

Hippo boat tour 

Early morning game drive in GSLWP 
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 Big 5 safari in Hluhluwe-Umfolozi Park 

Ochtendsnack voor de gasten 

Brunch brouwen op de 
skottelbraai 

Game drive briefing 
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Private beach safari, inclusief lunch 

Birding walk 
Horseback safari 
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36. Welcome to Africa! 

10 juli 2006 
 
En toen ging ik even een taxibus-rijbewijs halen… Tsja, als ranger 

neem je tien mensen mee in je auto en op mijn Nederlandse rijbewijs 

mag ik er maar acht meenemen. Datzelfde geldt overigens ook voor 

een ‘normaal’ Afrikaans rijbewijs. Vandaar de inventie van de PDP, 

oftewel de Professional Driving Permit. Een speciaal rijbewijs voor 

taxichauffeurs, field guides en andere oenen die mensen vervoeren als 

carrière hebben gekozen. Deze PDP is niet moeilijk te halen, je moet 

een formulier invullen, een verklaring van goed gedrag en een 

gezondheidsverklaring overleggen, een oogtest ondergaan en wat 

vingerafdrukken laten nemen. That’s it! Eitje, zou je denken… 

   Om legaal gasten te mogen vervoeren op de openbare weg moest 

ik dus ook nog even zo’n PDP gaan halen. Zodoende kreeg ik een 

ochtend vrij om dat te gaan regelen, want ’s middags moest ik wel 

weer mee met Conrad op game drive. Geen probleem, ik vertrok ’s 

ochtends om 7:00 uur naar Empangeni, een stad 90 kilometer 

verderop om daar om 8:00 als het open gaat als eerste naar binnen te 

kunnen. Goed plan, ware het niet dat 80 anderen dat ook bedacht 

hadden. Dzju toch, dat heb ik weer. Nou goed, bij aankomst ging ik 

dus bij die anderen voor de deur staan en hoopte eigenlijk in de 

chaos een paar plaatsjes voor te kunnen dringen wanneer iedereen 

zich ineens bij het openen door een trechter naar binnen wurmt. 

Afrikaans knus noemen we het maar. Maar ja, toen om 8:10 die deur 

openging en ik met de chaos mee naar binnen stroomde, wist 

iedereen naar welke balie ze moesten gaan, behalve ik. Het resultaat: 

die 40 man die na mij voor de deur waren komen liggen kropen nu 

voor terwijl ik koortsachtig de bordjes boven de balie scande op zoek 

naar ‘mijn’ balie. Kutkutkut, dit gaat weer helemaal mis. Maar ineens 

zag ik het: Daar stond PDP boven balie 8, daar moest ik heen. Zo 

stond ik even later voor balie 8, in de rij wel te verstaan, als 
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vierentwintigste. Voor elke balie, zo ook voor balie 8, stond een 

gammele houten bank zonder leuningen, waar niemand gebruik van 

maakte. Ik verdacht het Traffic Department er van dat ze deze speciaal 

zo ontworpen hadden zodat ze zo oncomfortabel mogelijk zaten, om 

er maar voor te zorgen dat iedereen gewoon van ellende ging staan, 

zodat er meer mensen voor een balie pasten.  

   Anderhalf uur(!) later, was ik eindelijk aan de beurt. Zo, nou 

gingen we het gauw even regelen, dan kon ik weer naar m’n werk. 

Terwijl ik uitlegde dat ik graag een PDP wou, gaf ik mijn 

Internationaal rijbewijs, mijn Nederlandse rijbewijs, mijn paspoort 

en mijn verklaring van goed gedrag en gezondheidsverklaring. 

Handig, dat ik deze laatste twee al had omdat ik die ook voor de 

toelating van de Bush Academy nodig had. Nu nog dat formulier 

invullen, wat vingerafdrukken zetten en misschien dat ze de 

ogentest wel gewoon overslaan. Dat vrouwtje kijkt naar mijn 

rijbewijzen en kijkt me niet begrijpend aan. ‘Waar is je 

aanvraagformulier?’ vraagt ze beleefd. “Nou, die kom ik hier bij jou 

halen en invullen.” leg ik vriendelijk uit. ‘Oh, nou sorry meneer, 

maar je staat voor de verkeerde balie.’ “Wie ik? Nee hoor, hierboven 

staat toch PDP en daar kom ik voor.” ‘Ja dat begrijp ik meneer, maar 

je moet het aanvraagformulier eerst halen en invullen en dat moet bij 

balie 3, ‘formulieren’.’ Ik keek gauw naar balie 3 en ja inderdaad, een 

grote kop ‘formulieren’ sierde de muur boven het loket… “Kunt u 

niet even zo’n formulier bij uw collega vragen, dan vul ik het hier in, 

ik heb een beetje haast vandaag.” ‘Nee meneer, dat gaat niet.’ “Ja 

maar, hij zit maar vijf meter van u vandaan…” ‘Sorry meneer, dat 

gaat niet.’ Hmmm, blijkbaar had ik per ongeluk de ‘repeat’ knop 

ingedrukt… 

   Ik bleef positief, ik had maar anderhalf uur verloren… En weer 

stond ik in de rij naast een houten bank. Deze keer slechts 50 

minuten. Aangekomen bij balie 3 legde ik uit wat ik wilde, kreeg ik 

het formulier en ik liet haar voor de zekerheid nog even mondeling 

aan me uitleggen welke formulieren ik allemaal moest hebben 
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voordat ik weer bij balie 8 in de rij ging staan. Mij zullen ze niet 

hebben, ik zorgde er gewoon voor dat alles in één keer goed gaat, 

dan was ik hier het snelste weg. 

   Na dat formulier ingevuld te hebben besloot ik dat ik het beste kon 

beginnen bij balie 1: ‘vingerafdrukken’, het werd namelijk steeds 

drukker in dit gebouw, dus ik kan het maar vast gehad hebben. 

Netjes in de rij sloot ik aan. In dit duidelijk te kleine gebouw werd 

het proppen geblazen en stond ik met mijn gezicht tegen de oksel 

van een grote brede vrachtwagenchauffeur gedrukt, terwijl de kerel 

achter me tegen mijn rug aan stond te rijden als een hitsige hond. 

Mijn ontzagwekkende uniform bleek nou niet bepaald veel ontzag in 

te boezemen... Een zwetend uurtje later kwam ik eindelijk aan bij de 

ingang van balie 1. Ingang, want balie 1, was eigenlijk een klein 

hokje waar je naar binnen komt om je vingerafdrukken door heuse 

politiemannen genomen te krijgen. “Dag meneer agent.” begon ik 

vriendelijk “Ik kom voor de vingerafdrukken voor de PDP.” 

‘Paspoort en gezondheidsverklaring.’ bromde de officier. “Eh oké, 

zoals u wilt. Hier, alsjeblieft.” ‘Deze gezondheidsverklaring is 

afgegeven in december 2005, deze is niet meer geldig.’ “Eh oh, sorry, 

ik wist niet dat daar een houdbaarheidsdatum op van toepassing 

was, maar goed, kunnen we hier een mouw aanpassen? Ik ben 

namelijk kerngezond ziet u?” ‘Nee, je moet een nieuwe halen 

vandaag.’ “Oh, oké, goed, dat zal ik doen, maare, neemt u toch maar 

vast die vingerafdrukken dan, want ik heb ruim een uur in de rij 

gestaan.” ‘Nee dat kan niet, dadelijk wordt je afgekeurd en dan heb 

ik een serie vingerafdrukken voor niks genomen en in mijn database 

gezet, daar beginnen we niet aan. Eerst gezondheidsverklaring, dan 

vingerafdrukken. Tot straks!’ En zo werd ik naar buiten gewerkt. 

Eenmaal buiten vroeg ik me af waar ik in vredesnaam een nieuwe 

gezondheidsverklaring vandaan moest halen. Ik stond in een 

wildvreemde stad en was ondertussen gruwelijk geïrriteerd. Als die 

dokter dadelijk maar geen bloeddruk ging meten, want dan zou ik 

nog zakken voor mijn gezondheidstest ook, uit frustratie! Ik drong 
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voor bij de balie met de kortste rij, verontschuldigde me aan de 

omstanders en zei dat het om een kleine vraag ging. “Beste 

baliemedewerkster, ik moet een gezondheidsverklaring hebben, 

waar haal ik zo’n ding?” ‘Bij een dokter.’ “Ja dat snap ik, maar heeft 

u een adres voor me, want ik ben niet van hier.” ‘Nee, ik ga altijd 

naar de dokter in het dorpje waar ik woon.’ Dit werd ook weer 

helemaal niks, wat nu? Ik kreeg een geweldig plan, een politieagent, 

die moet natuurlijk weten waar een dokter zit! Terug naar balie 1, 

mezelf weer verontschuldigend aan de omstanders in de rij aldaar 

“Klein vraagje maar jongens, ik ben zo weg.” en ik vraag aan die 

officier of hij geen dokter weet te zitten voor me. ‘Ja, bij die en die 

kliniek, die is hier het dichts bij.’ “Ah mooi, bedankt. En hoe kom ik 

daar?” ‘Weet ik niet, volg de bordjes of vraag het omstanders, doei!’ 

BAF, de deur in mijn gezicht dicht. Godverdekut-PDP! Wat een 

onding! Wat een hoere-gedoe! Ik kookte ondertussen van irritatie… 

Ik kan je vertellen, ik had niet veel trek om lukraak in de stad te gaan 

rondrijden, hopende dat ik ergens een bordje zou tegenkomen. Ik 

weet hoe ze zijn in Afrika met bewegwijzering… 

   Plots ging de deur van balie 1 weer open en duwde de officier een 

kerel naar me toe. Wat zouden we nou weer krijgen? Die kerel legde 

uit: hij had ook een nieuwe gezondheidsverklaring nodig voordat hij 

vingerafdrukken mocht laten nemen. Snel smeedde ik mijn 

masterplan: Ik zou hem gratis naar een dokter rijden, als hij de weg 

wist! Hij vond het net zo’n fantastisch plan als ik, dus zo togen we 

op weg. Op naar een of andere getto, waar hij woonde… Maar ik 

was ondertussen zo boos en gefrustreerd dat ik iedere mogelijke bad 
guy rauw lustte. Bij zijn dokter aangekomen onderging hij als eerste 

een uitgebreid onderzoek. Tenminste, hij bleef ruim een half uur 

weg. Toe hij klaar was, was ik aan de beurt. ‘How do you feel?’ vraagt 

die dokter. ‘Are you healthy?’ “Eh ja, ik voel me prima.” En de dokter 

zette spontaan zijn handtekening onderaan de verklaring, ik mocht 

zelf de juiste hokjes aanvinken. Zijn onderzoekskamer ben ik niet in 

geweest… Klaar was de dokter: of we beiden even 150 rand wilden 
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betalen. Ik was net zo verbaasd als mijn medelotgenoot, maar ik was 

allang blij dat er tenminste iets goed ging vandaag! 

   Vroemvroem, tuftuf, terug naar het Empangeni Traffic Department. 
Het tij lijkt gekeerd, vanaf nu gaat alles goed nam ik me voor. 

Wishfull thinking… Daar aangekomen loop ik snel weer naar de 

ingang met de glazen deuren. Hand op de klink, lopen en duwen 

maar. BAF!!! Keihard met mijn harses tegen de ruit! Zat de deur op 

slot… Dan pas zie ik dat de hele stoep weer vol mensen zit die voor 

de deur wachten. De helft lacht me uit, de andere helft kijkt 

enigszins bezorgd naar hoe ik over mijn voorhoofd wrijf. Het Traffic 
Department was gesloten voor een anderhalf uur(!) durende 

lunchpauze… Alle goden, dat kon er nog wel eens bijkomen. Ik 

belde Kerrie maar op om door te geven dat die game drive 
vanmiddag niet meer ging lukken en dat als ik helemaal niet meer 

thuiskwam, ik waarschijnlijk expres ergens tegen een boom aan was 

gereden om mezelf uit mijn irritatielijden te verlossen. Het was leuk 

hen ontmoet te hebben.  

   Een uur en een kwartier later begon iedereen weer spontaan en 

strijdlustig mee te doen met het lokale ritueel van dringen om zo 

snel mogelijk door de glazen deuren trechter naar binnen te komen. 

Ikzelf hield me echter afzijdig, want ik had al in de rij gestaan voor 

de vingerafdrukken en verwachtte dat ik nou dus als vanzelf door 

die officier als eerste naar binnen geroepen zou worden. Toen 

iedereen dus een plaatsje in de rij had gevonden, wandelde ik ze 

doodleuk allemaal voorbij en liep recht op de deur van balie 1 af. 

Klopklop, ‘Binnen!’ “Ja hoi hier ben ik weer, ik heb een nieuwe 

gezondheidsverklaring.” ‘Dat kan wel zijn, maar ben je ook aan de 

beurt?’ “Nou ja, dat lijkt me wel, ik heb vanochtend al ruim een uur 

in de rij gestaan, dat weet u toch?” ‘Ja ik weet dat wel, maar al die 

andere mensen in de rij niet en ik wil geen verongelijkte gezichten 

omdat ik heb toegestaan dat jij voordringt…’ “Dus u wilt serieus dat 

ik nu terug achteraan in de rij ga staan?” zei ik terwijl ik rood aanliep 

en mijn nekharen al overeind begonnen te staan… ‘Yep, tenzij jij de 
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anderen zover krijgt dat ze je toestemming geven.’ Zo kwam het dat 

ik dus tegen die rij mijn situatie uit probeerde te leggen: “Luister lui, 

ik heb vanochtend al blabla en zus en zo, dus vinden jullie het goed 

als blablabla?” Een hoop gezichten vol onbegrip en enkele ronduit 

nee schuddende hoofden later, stond ik dus knarsetandend 

achteraan in de rij…  

   Ja hoor, daar istie weer: ‘Een uur en twintig minuten later…’ had ik 

dan eindelijk mijn vingerafdrukken gedoneerd aan onze begripvolle 

officier. De politie is je vriend… Nu alleen nog een oogtest, de laatste 

drempel van mission impossible. Na rondvraag bleek dat dat bij een 

gebouwtje ergens op het terrein van het Traffic Department kon. Na 

een half uurtje had ik ook dit gevonden en nam ik plaats in weer een 

rij… Twintig minuten later zat er dus een verkeersagent met een 

microscoop in mijn oog te loeren. Dit was de eerste keer dat ik een 

opticien tegenover me had met epauletten op zijn schouders en een 

revolver in een holster aan zijn riem… Ik zei maar niks en het enige 

wat hij te melden had was dat zolang ik mijn lenzen maar inhield 

tijdens het rijden, het allemaal goed was. Een krabbel eronder en 

klaar was Kees. YES, nu gauw als een speer terug naar de sauna met 

alle balie’s om naar balie 8 te gaan en dan zou ik eindelijk weg 

kunnen uit dit gekkenhuis. Geduldig nam ik plaats in de rij achter 

balie 8, zorgvuldig controlerend of ik het aanvraagformulier goed en 

duidelijk had ingevuld en ik alle benodigde documenten had. Stapje 

voor stapje kwam ik dichter bij balie 8, waar mijn felbegeerde PDP 

op me lag te wachten. Ik was ondertussen al ruim negen uur bezig 

om ‘m te verkrijgen. De negen meest frustrerende uren van mijn 

leven. Het grote moment was aangebroken, ik was aan de beurt! 

Trots leg ik alle papieren in de juiste volgorde voor de 

baliemedewerkster neer. ‘Well done’ complimenteert ze me nog. Ze 

begint driftig mijn aanvraag in de computer te verwerken. Even later 

pakt ze mijn Nederlandse en Internationale rijbewijs en bestudeert 

deze zorgvuldig. En ik zie haar gezicht betrekken… Nee, het zal nu 

toch niet meer fout kunnen gaan? Toch? ‘Sorry meneer, dat was ik 
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even vergeten, je kunt alleen maar een PDP krijgen op een Zuid-

Afrikaans rijbewijs.’ “En dat zeg je NU, je zag vanochtend toch ook 

mijn Nederlandse rijbewijs? Waarom zei je me dat toen niet!” Ik 

ontplofte! Ik werd helemaal razend! Negen frustrende uren voor 

niks geïrriteerd, omdat madam hier ‘vergeten’ was te zeggen dat het 

geen zin had voor me om het te proberen! Ik dacht dat ik gek werd. 

“I AM NOT LEAVING THE BUILDING WITHOUT A PDP! MY 
INTERNATIONAL DRIVING LICENCE IS A VALID LICENSE, 
RECOGNISED BY THE SOUTH AFRICAN GOVERNMENT, YOU 
CANNOT REFUSE IT!” STAMP THAT BLOODY PDP ON THAT 
LICENSE!” riep ik terwijl ik tegen de muur van de balie aan het 

schoppen was… Het werd me allemaal even teveel… 

   Er werd een manager bijgeroepen, de baliemadam stond stijf van 

schrik en hondernogwat omstanders, allen netjes en willoos 

gerangschikt in rijen voor balies, keken me geamuseerd aan. Weer 

zo’n gekke blanke die er niet meer tegen kan… De manager nam me 

apart, opende zelfs een speciale balie voor me waar ik mijn verhaal 

mocht doen. Ja het was allemaal erg vervelend voor me, maar ik 

moest haar geloven, het was niet met opzet gebeurd, het was een 

misverstand… Ja, dat moest er nog eens bijkomen, als het expres was 

geweest dan liep ik hier nu met een sloophamer alle balies af te 

gaan… Toen ik een beetje bedaard was legde ze me de wet uit. Dat ik 

eigenlijk, omdat het voor mij als buitenlander onmogelijk was om 

een PDP te verkrijgen, ontslagen was van de plicht om een PDP te 

hebben. Ik mocht op mijn Nederlandse en Internationale rijbewijs 

dus eigenlijk best tien mensen vervoeren. Mocht ik ooit 

aangehouden worden door de politie, dan moest ik dit maar 

uitleggen en als de agent in functie dan nog vragen had, dan mocht 

hij haar op haar kantoor hier bellen. En met dat kluitje werd ik in het 

riet gestuurd en kon ik naar huis. Daar aangekomen deed ik ontdaan 

het hele verhaal uit de doeken tegen Conrad en Kerrie, welke er 

hartelijk om lachten. Conrad trok een hoop bier uit de koelkast, 

klopte me op mijn schouder en zei: ‘Welcome to Africa…’  



 199 

37. Kosjer game drive 

12 juli 2006 
 
Wat krijg je als je een joodse familie in je lodge te verblijven krijgt? Er 

zijn vast verschillende antwoorden mogelijk, maar in elk geval is dit 

er één van: Een HELE HOOP werk. Goeiendag zeg, dit waren me de 

dagen wel. Ik ben amper een week hier en Conrad en ik doen nog 

alles samen omdat ik nog in mijn trainingsfase zit. Hartstikke leuk en 

we zijn een prima team samen. Een paar dagen terug kregen we een 

joodse familie die drie dagen op safari kwam. Vantevoren hadden ze 

al vriendelijk gevraagd of wij ook kosjer konden cateren en dus 

rekening konden houden met hun speciale wensen. Kerrie, de 

klantvriendelijkheid zelve, vertelt ze vol overtuiging dat dat geen 

probleem is. Zodoende kreeg zij een week voordat ze kwamen een 

lijst toegemaild met de speciale wensen. Om te beginnen de pannen, 

er kon niet gekookt worden in onze pannen, dat moesten 

splinternieuwe zijn, want in die van ons was uiteraard niet-kosjer 

voedsel bereid. Goed, een paar nieuwe pannen valt wel te regelen, 

maken we onze kok ook blij mee. Wat servies en bestek betrof 

wilden ze dan graag wegwerpspullen gebruiken, wat ze begrepen 

dat we niet ook nog eens nieuw servies en bestek gingen kopen. 

Goed, hoewel het Kerrie pijn doet gasten in een 4-sterren lodge op 

wegwerpspullen te serveren, want ze is nou eenmaal een 

professional, kan ook dat geregeld worden. Verder het verzoek of 

het goed is als ze zelf helpen koken, om aanwijzingen aan de kok te 

geven en toe te zien dat alles er wel kosjer aan toe gaat. Nou is onze 

chef-kok is een hele goede en zachtaardige man. Dames en heren, 

please meet Sabelo, de meest relaxte kok ter wereld. Snauwt nooit, 

bekt nooit iemand af, is altijd rustig, zelfs al moet hij voor 12 gasten 

koken op een elektrische kookplaat en valt de stroom uit. Misschien 

is het zijn Afrikaanse mentaliteit, een beetje van dat don’t worry, be 
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happy, die Conrad soms echt gek maakt. Want vijf minuten voordat 

wij op game drive gaan staat Sabelo doorgaans nog rustig last minute 

onze hapjes die we moeten meenemen te kokkerellen. In dit geval 

komt het dus goed uit en hij vindt het prima op de vingers gekeken 

te worden door een kosjer vrouw.  

   Bij aankomst blijkt het een hele leuke familie te zijn. We hebben 

vader Stanley en moeder Marion, dochter Tanya en vriendin en 

mentor van die dochter: Elisa. Mentor inderdaad, want hoewel de 

hele familie Joods was, was alleen Tanya sinds kort door Elisa 

overtuigd om helemaal kosjer te worden en wel onder leiding van 

diezelfde Elisa. En die wist van wanten, dat kan ik je wel vertellen… 

Met alle respect, maar dat was een echte kenau, een vurig 

voorvechter van het kosjer-dom en met haar liet je het wel na om te 

sollen. Ze wist zelfs Sabelo op de kast te krijgen. Behalve het feit dat 

Elisa continu in de keuken rondliep alsof het die van haar zelf was 

en het personeel inclusief Sabelo commandeerde, had ze ook de 

meest rare wensen. Officieel moet kosjer brood per definitie door een 

Jood worden gebakken. En je kunt wel raden dat Sabelo geen jood 

is… Dit was dus een probleem. Elisa kon ook niet zelf het brood 

bakken, omdat ze met ons mee op game drive moest. Zodoende vroeg 

ze dus aan Kerrie of Sabelo het brood op een kosjer manier zou 

kunnen maken, volgens haar instructies. Dat is goed zegt Kerrie, de 

klant is koning. Ik vergeet nooit meer Sabelo’s gezicht toen Kerrie 

met een kosjer zeef bij Sabelo aankwam en hem vertelde dat hij 

hiermee vanaf nu het meel moest zeven voor het brood dat hij voor 

hen bakte. Deze zeef had ze dus nieuw moeten kopen in de stad en 

was een thee-zeefje! Zo’n miniding dat je in je mok hangt om er dan 

thee in te strooien. Dit was de enige die geschikt was volgens Elisa, 

omdat hij zo fijnmazig was. De normaal gesproken onverstoorbare 

Sabelo stond nou met grote ogen vol ongeloof naar dat ding te kijken 

en mompelde: “You must be joking…”. Arme kerel; en zo stond hij 

een uur lang met zijn duim meel door dat zeefje te duwen om 

broodjes te kunnen bakken… Nou ja, alles voor de gasten hè. 
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   Elisa’s invloed strekte zich echter ook uit op onze game drives. Want 

Conrad en ik namen hen en een nieuw aangekomen echtpaar op 

vrijdag mee op game drive naar Hluhluwe-Umfolozi. Van Elisa het 

vriendelijke doch dringende verzoek om voor 16:00 uur weer terug 

bij de lodge te zijn. Dat is goed, dat moet lukken, meestal zijn we 

ruim één of twee uur eerder terug. Jammer maar helaas, we hadden 

echt een fantastische game drive, met prachtige sightings. Stan, Marion 

en het nieuwe echtpaar vonden het gewoonweg schitterend. Stan las 

interessante dingen voor uit zijn veldgids en gaf zo een geheel eigen 

bijdrage aan de game drive. Ze waren allemaal supergeïnteresseerd en 

konden er geen genoeg van krijgen. En omdat we zulke enthousiaste 

gasten hadden, Conrad en ik ook niet. We waren op dreef… en 

maakten ons dus niet zoveel zorgen over de tijd. Wij hadden zoiets 

van: iedereen vindt het prachtig, een half uurtje eerder of later maakt 

niet zoveel uit. Totdat Elisa vroeg: “Denken jullie wel aan de tijd?” 

‘Jaja, natuurlijk, we zijn alweer op de terugweg. Het zal ietsje later 

worden maar we hebben de lodge al gebeld en gevraagd of ze de 

high tea wat later willen serveren en dat was geen probleem.’ Maar 

volgens Elisa was het wel een probleem, want om 16:00 begon 

officieel het Joodse weekend, de zogeheten sabbat en dan mochten 

Tanya en zij dus niet meer in een gemotoriseerd iets zitten, dus al 

helemaal niet in onze Landcruiser… ‘En dat zeg je nu???’ “Ik had 

toch aangegeven hoe laat ik thuis wilde zijn?” ‘Ja, maar je had niet 

gezegd waarom en dat het zo stipt aankwam. Maar goed, we gaan 

het proberen, maar het zal krap worden.’ “Mij is het om het even,” 

aldus Elisa “maar om stipt 16:00 stappen wij uit deze Landcruiser, 

waar we dan ook zijn.” ‘WAT! Wat denk jij? Dat het hier Kings Park 

is ofzo? This is Big 5 territory!’. Want ik zag Conrad al met hen voor 

de auto uit lopen, op zijn hoede voor neushoorns en ander spul, 

terwijl ik stapvoets met de andere gasten achter ze rijd om in geval 

van nood de auto ervoor te gooien. Een geweer hadden we immers 

niet bij ons. Wedden dat ze wel rap in een gemotoriseerd voertuig 

zitten wanneer er ineens een neushoorn op ze af komt rennen? 



 202

Conrad en ik waren op slag chagrijnig. Zo’n toffe dag eindigde nou 

in een race tegen de klok naar huis. Niet alleen lullig voor ons, maar 

vooral ook voor die nieuwe gasten, die niks met joods zijn te maken 

hadden, wel de volle mep betaalden en nu omwille van de grillen 

van Elisa voor hun leven moesten vrezen omdat Conrad en ik met 30 

km per uur TE HARD door het park scheurden. Ik wilde mijn 

epauletten alweer af gaan doen. Eenmaal buiten het park, op de 

snelweg tussen Hluhluwe en St. Lucia vlogen we met 140 km/h over 

de potholes heen, met onze Landcruiser Bush Cabrio zonder 

veiligheidsgordels… En om slechts enkele minuten voor vier 

kwamen we bij de lodge aan. We hadden het gehaald…   

   Zondagochtend was de sabbat afgelopen en kon het normale leven 

weer verder gaan. Stan en Marion waren zaterdag gewoon mee op 

beach safari geweest en Tanya en Elisa hadden hun rustdag 

gehouden. Deze zondag vertrok Elisa naar Johannesburg waar ze 

iets belangrijks te doen had, terwijl de rest van de familie nog een 

dag zou blijven. Ze wilde voor haar vertrek nog gaan whale watchen 

en ik was de klos, ik ‘mocht’ met haar mee, om haar daarna naar het 

vliegveld van Richard’s Bay te brengen. Zodoende gingen wij de 

volgende ochtend samen om 5:00 naar St. Lucia, om daar om 6:00 de 

eerste whale watch boot te nemen. De schipper was heftig aan het 

dubben of hij überhaupt wel wilde gaan, want het waaide 

verschrikkelijk en de branding was metershoog. Maar in Zuid-Afrika 

zijn het geen watjes; we gingen het gewoon proberen. Wel moest ik 

meehelpen de boot te water te laten, want hij moest loodrecht op de 

branding gelanceerd worden. Zodoende stond ik dus in mijn 

uniform tot mijn borst in het water die boot recht te houden, terwijl 

de schipper de motoren startte. Daarna gauw aan boord gehesen en 

daar schoten we door de branding heen. Iedereen, maar dan ook 

iedereen was binnen vijf minuten doorweekt van de golven en de 

spray als gevolg van de harde wind. De helft was binnen een 

kwartier zeeziek en moest toen nog anderhalf volhouden. De 

schipper had duidelijk een verkeerde beslissing genomen door toch 
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te gaan, want hoewel we meer dan voldoende walvissen zagen, 

hadden weinig mensen nog zin om ernaar te kijken, zo beroerd 

voelden ze zich. Bij terugkomst op het strand wankelde iedereen 

lichtelijk groen van die boot af. En Elisa had niet zoveel zin om in 

haar natte kleren te gaan vliegen. Die ging zich dus gauw ergens 

omkleden, maar bushranger Nick had natuurlijk geen droge kleren 

mee. Dat zag eruit zeg op Richard’s Bay Airport. Loopt daar een 

mollige jongedame rond met een doorweekte ranger achter haar aan 

die haar bagage draagt. Op het moment van afscheid haalt ze nog 

wel even wat fooi uit haar tas, die ze aan me overhandigt. Een 

aangebroken pak kosjer biscuitjes, ook helemaal doorweekt… “Hier 

voor jou, voor het wegbrengen, ik lust ze toch niet meer, ze zijn een 

beetje nat geworden. Bedankt voor alles hè! Doei!” 

   Dit hele verhaal heeft nog wel een grappig staartje gekregen. Toen 

ik haar naar het whale watchen en van daaruit naar het vliegveld 

zou moeten brengen kwam de vraag: doe ik dat met mijn eigen auto 

voor benzinegeld, of neem ik het busje van de lodge? Zeg ik: ‘Ik 

neem die van mij wel, dan kan ik tenminste cd’s luisteren, want dat 

busje heeft alleen een tape-deck (cassette speler).’ Zegt Conrad: “Nee 

man, dat is een cd-wisselaar en een tape deck in één. Je duwt 12 cd’s 

onder je stoel en klaar is Kees.” Oh en toen begon ik dus te denken… 

Ik heb m’n tape-deck van mijn nieuwe auto laten vervangen door een 

cd-speler. Flashback: Ik heb net die auto gekocht en loop naar een 

Cash-Converters 2e hands winkel iets verderop. Daar koop ik een cd-

speler voor 550 rand en breng die naar mijn autodealer en zeg op 

mijn (wederom faliekante mislukking) ‘ik-ben-een-keiharde-

onderhandelaar’ toon tegen die vent; “Ik denk dat je deze er wel 

gratis in zet hè?” Want ik dacht, als ik dan zo’n dure auto koop moet 

hij dat wel voor me doen. En ja hoor; “Geen probleem, HELEMAAL 

geen probleem zelfs. Maare, hoeveel geeft die Cash Converters je 

voor je tape deck?” Dat was 100 rand. “Ah joh”, zegt die dealer, “Ik 

geef je er wel 150 rand voor, dan hoef je niet terug te lopen naar die 

winkel.” Goh, das aardig denk ik en ik ben helemaal in mijn nopjes 
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omdat ik zo goed onderhandeld heb en zo’n goede deal gesloten 

heb. Zo kost mijn cd speler nog maar 400 rand.  

   Maar ja, even terug naar afgelopen week, ik denk, toch eens even 

kijken. Dus ik open mijn dashboard kastje en vind daar de Hyundai 
car manual en DE GEBRUIKSAANWIJZING VAN EEN HYUNDAI 6 

CD-WISSELAAR!!! Whaaaaah, dus ik heb 70-20 = 50 euro betaald om 

mijn 6 cd wisselaar te vervangen voor een tweedehands front loader 

cd speler!!! En ik dacht al dat die autodealer zat te grinniken. Die 

heeft dus een 6 cd wisselaar voor 20 eurootjes van mij gekregen… Ik 

weet niet of ik mezelf nou oerstom moet vinden, of zielig, dat ik 

uiteindelijk toch nog genaaid ben door een autodealer. Hier op de 

lodge vinden ze het in elk geval wel hilarisch en maken ze er continu 

grappen over. Conrad ging zelfs ‘Topgear’ (een autoprogramma) 

voor me opnemen, zodat ik wat over auto’s kon leren.  
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38. Racisme of toch niet? 
 
Paul is een enorme racist! Of toch niet? Ik wist het allemaal niet 

precies toen ik hem ontmoette tijdens het kennismakingsgesprek met 

Leigh-Ann. Want toen Paul de regeltjes betreft wonen bij hem 

uitlegde, zei hij ook: "Ik geef er echt helemaal niks om op welk 

geslacht je valt, of op wat voor type, leeftijd of huidskleur en wat je 

daar allemaal mee doet, dat is allemaal helemaal jouw zaak. Maar, 

het is mijn huis en ik sta niet toe dat je ooit een gekleurd of zwart 

iemand hier mee naar toe neemt en die blijft slapen! Heb je dat 

begrepen? Dat je het ergens anders doet vind ik prima, maar niet in 

mijn huis, tenzij het een blank iemand is." Tering, ga er maar aan 

staan! Ik zat daar met mijn oren te klapperen en wist niet wat ik er 

nou van moest denken, laat staan wat ik erover moest zeggen. Leigh-

Ann zat daar onverstoorbaar, alsof het de normaalste zaak van de 

wereld was, maar ik begon toch sterk de indruk te krijgen dat ik bij 

een racistische Zuid-Afrikaan in huis was geplaatst. Mezelf 

kennende (ik kan het niet laten m'n mond te houden bij onrecht of 

andere zaken die me niet aanstaan) voorzag ik toch mogelijke 

problemen bij mijn komende half jaar. Zou Paul me uit huis zetten 

als ik hem eens zou zeggen hoe ik erover denk? Voor nu liet ik het 

even zo en ik zei dat ik het begrepen had. Hoe dan ook, het is zijn 

mening en of ik het er nou mee eens ben of niet, ik kan 'm op z’n 

minst proberen te accepteren. 

   Maar ik was nou wel benieuwd hoe dat nou toch zat. Hij had wel 

drie big mama's die voor hem zorgden, die hem voerden, wasten en 

zelfs z'n kont afveegden, hoe kun je dan racist zijn? Rare jongens, die 

Afrikaners. Dus na een week of twee zat ik weer eens 's avonds bier 

te drinken met Paul in zijn kamer en bracht ik het onderwerp ter 

sprake. Ik had Paul ondertussen zo goed leren kennen dat ik wist dat 

hij altijd open staat voor discussie en me niet zonder pardon zijn 

huis uit zou zetten als ik het niet met hem eens was. Wat dat betreft 
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is Paul heel eerlijk, hij zal altijd andermans mening respecteren. Dus 

Paul, vertel eens even hoe dat zit! Hoe zie jij dat? En Paul begint: ik 

mocht hem racist vinden of niet, dat was aan mij (let wel, ik had het 

woord racist nog helemaal niet gebruikt), maar hij zag zichzelf 

helemaal niet als racist. Hij vond simpelweg dat verschillende rassen 

niet zouden moeten kruisen. Zwart moet met zwart, bruin met bruin, 

geel met geel, rood met rood en wit met wit. Dat was een 

overtuiging, maar hij vond niet dat een bepaalde kleur intrinsiek 

beter was dan de andere. Blank is niet beter dan zwart, een geel niet 

beter dan rood, of welke combinatie dan ook. Zolang ze maar niet 

kruisten was er geen probleem. Mijn vraag, waarom zouden ze dan 

niet mogen kruisen? Wat maakt dat uit? Nou, dan kreeg je namelijk 

kinderkleurlingen die niet blank en niet zwart waren, die 'niks' echt 

waren. Behalve dat het 'gewoon' verkeerd was om rassen te kruisen, 

was zo'n relatie ook gedoemd te mislukken en kon je je kinderen 

niets ergers aandoen dan dat. Zij zouden buiten de boot vallen, niet 

weten 'wat' ze nou waren, gepest worden op school, geen vriendjes 

hebben, nooit een baan vinden etc. Gewoon omdat er zo'n 

stigma/dogma heerst omtrent kruisingskinderen. Wat betreft de 

relatie, die was natuurlijk ook gedoemd te mislukken, omdat de 

culturen zo anders zijn. Een trotste blanke vrouw zal nooit 

accepteren dat haar zwarte man haar domineert en vertelt wat ze 

wel en niet kan doen. Ze zullen het nooit eens worden over hoe ze 

hun kind moeten opvoeden en zullen elkaar nooit helemaal 

begrijpen. Alle relaties tussen verschillende rassen mislukken, kijk 

de statistieken er maar op na, of praat maar eens met anderen hier in 

Zuid-Afrika. En het zijn niet alleen blanken die dat vinden hoor, 

maar zwarten evengoed. Ga maar eens naar een kroeg, je zult zien, 

de zwarten zitten bij de zwarten en de blanken bij de blanken. Er 

vindt daar een natuurlijke scheiding plaats. Daar is niks goeds of 

verkeerds aan, dat is gewoon zo en iedereen in die kroeg heeft dat zo 

zelf gekozen. Ik weet niet hoe dingen in Europa zijn, maar in elk 
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geval doet vrijwel niemand in Zuid-Afrika aan 

rassenkruisingsrelaties. Dat hoort gewoon niet, aldus Paul. 

   Oké, dat begrijp ik op zich wel, ook al zie ik dingen anders. Maar 

ik weet niet hoe dingen hier in Zuid-Afrika zijn en of er dus 

werkelijk zo’n taboe heerst rond rassenkruisingen, de kinderen die 

daaruit voorkomen en of dergelijke relaties altijd stuklopen. Bij latere 

navraag bij een aantal andere Zuid-Afrikaners bleek inderdaad dat 

bijna iedereen er zo over denkt. Ze hebben allemaal niet zozeer een 

oordeel of de ene kleur beter is dan de andere, maar wel dat ze 

genetisch niet mogen mengen. Iedereen hier blijkt dat heel normaal 

te vinden en vinden mij raar dat ik het maar een vreemde 

gedachtegang vind. Sommigen gaan er zelfs vrij ver in; dat ze 

bijvoorbeeld hun zoon of dochter zouden onterven of iets dergelijks 

als die met een partner met een andere huidskleur thuis zou komen. 

Ik weet niet wat het is, maar de niet-mogen-mengen-gedachte leeft 

hier echt en is zelfs een dogma geworden. Het levert wel leuke 

discussies op, want net als Paul steekt niemand zijn mening hierover 

onder stoelen of banken, omdat niemand zich ervoor schaamt. Het is 

immers in hun ogen normaal om dat te vinden, maar als ik het er 

dan niet mee eens ben verdedigen ze hun visie toch strijdlustig.  

   Ik stel altijd dat het waar moge zijn wat ze zeggen, dat die relaties 

stuklopen en de kinderen niet geaccepteerd worden, maar dat dat 

niks te maken heeft met kleur, maar met cultuur. De problemen 

worden volgens mij dus veroorzaakt door een verschil in cultuur en 

niet door huidskleur. Maar het is natuurlijk wel zo dat er een sterke 

correlatie bestaat tussen huidskleur en cultuur, vooral hier in Zuid-

Afrika. En dat dat in Nederland niet zo is. Iedereen is altijd erg 

verbaasd als ik beweer dat het in Nederland helemaal geen probleem 

is als een neger met een blanke vrouw trouwt en kinderen krijgt. En 

dat die kinderen ook helemaal niet gepest worden, in elk geval niet 

om die reden. Dat komt doordat in Nederland die correlatie 

simpelweg niet bestaat. Om mijn stelling kracht bij te zetten geef ik 

het volgende voorbeeld. Men neme tien Zulu-babies uit Zuid-Afrika 
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en tien blanke Nederlandse babies en ruilt deze in hun eerste 

levensjaar om. Als die Zulu-babies 16 jaar ouder zijn en de kroeg in 

gaan, zullen zij zich in Nederland onder de Nederlanders mengen, 

ongeacht de huidskleur van die Nederlanders. Ze zullen ook 

geaccepteerd worden als Nederlanders en niemand zal opkijken van 

hun huidskleur. De blanke Nederlandse babies, opgegroeid in een 

Zulu-dorp in Zuid-Afrika, zullen op die leeftijd als ze de kroeg in 

gaan, bij de zwarte Zulu’s gaan zitten en niet bij de blanke Zuid-

Afrikanen. Gewoon omdat ze zich Zulu voelen, ongeacht hun 

huidskleur. Ze spreken de Zulu-taal, hebben Zulu-gewoonten, 

hebben Zulu-humor enzovoort.  

   En dat de kans groter is dat relaties tussen verschillende rassen in 

Zuid-Afrika stuklopen wil ik wel geloven. Procentueel gezien zal dat 

zeker wel kloppen, het zijn immers twee verschillende culturen die 

samen één gezin en leven willen leiden. Het kan inderdaad 

moeilijkheden veroorzaken die minder gauw in een relatie tussen 

twee mensen met een gelijkende cultuurachtergrond problemen 

zouden veroorzaken. Maar ik vind dat geen reden om het principieel 

niet te proberen. Bovendien, liefde is liefde, daar doe je niks aan, dat 

overkomt je. To FALL in love, het is een ongelukje. Dus als jij als 

blanke verliefd wordt op een zwart iemand, daar kun je dan ook niks 

aan doen. Het is dan goed te beseffen dat de relatie misschien 

moeilijk gaat worden op bepaalde fronten, maar zie het als een 

uitdaging aan de liefde. Als je van elkaar houdt, ga er dan voor, 

geloof erin, make it happen! Ik zal niet zeggen dat liefde altijd alles 

overwint, maar ik denk wel dat liefde alles KAN overwinnen, ook 

het samenvoegen van twee verschillende culturen.  

   Wat betreft de maatschappelijke afwijzing van kruisingskinderen, 

dat vind ik ronduit een kwalijke zaak. In de eerste plaats kunnen die 

kinderen er ook niks aan doen en om hen af te wijzen op basis van 

‘mixed-huidskleur/cultuur’, in plaats van op karaktereigenschappen 

of iets dergelijks is in mijn ogen puur racisme. En zou daarom wat 

mij betreft op scholen en weet ik waar nog meer juist ter sprake 
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gebracht moeten worden, zodat het door begrip uitgeroeid kan 

worden. Wat er nu dus gebeurt is in feite toegeven aan racisme, om 

die reden maar geen kinderen in een kruisingshuwelijk verwekken, 

in plaats van het probleem bespreekbaar maken en op te lossen.  

   Toch respecteer ik Paul’s mening wel. Want zo gek is hij immers 

niet vanuit een wetenschappelijk oogpunt. Wetenschappers zijn 

doorgaans ook tegen kruisingen. Neem het wildebeest, oftewel de 

gnoe. Daarvan bestaat in Zuid-Afrika de zwarte en de blauwe, twee 

verschillende soorten. De zwarte leeft op grasvlakten in het 

binnenland, terwijl de blauwe op de savannegebieden leeft. Zij 

zullen van nature nooit bij elkaar in hetzelfde gebied voorkomen, 

omdat ze andere eisen stellen aan hun omgeving. Maar, als je ze als 

mens bij elkaar zou zetten, dan kunnen ze wel kruisen en vruchtbare 

nakomelingen produceren. Wat dat betreft is het dus eigenlijk een en 

dezelfde soort, maar leven ze ergens anders en zijn ze er omdat ze 

van nature nooit kruisen, anders uit gaan zien. Nou zijn er echter een 

boel natuurparkjes ontstaan die een beetje op dat grensgebied liggen, 

met savanne en grasvlaktes. En die beide soorten zouden kunnen 

huisvesten. De overheid heeft bij de wet verboden om deze twee 

soorten bij elkaar in één park te zetten. Omdat het niet ‘mag’ dat ze 

kruisen. De natuur heeft het ‘niet zo bedoeld’, ze leven immers van 

nature apart van elkaar. Zo zijn er talloze voorbeelden op te noemen, 

bijvoorbeeld de blesbok en bontebok. Ook bijvoorbeeld een boel 

gifkikkers uit Centraal- en Zuid-Amerika zijn geografisch van elkaar 

gescheiden. Ze zien er heel anders uit, maar in een terrarium zijn ze 

prima te kruisen. Over het algemeen is ook hier de opvatting dat het 

niet ‘ethisch verantwoord’ is om ze dus samen in een terrarium te 

houden en ze te laten kruisen. De natuur heeft ook hier nooit 

bedoeld dat ze ooit in hetzelfde gebied zouden voorkomen en 

zouden kunnen kruisen. Wie zijn wij als mens dan om die 

natuurlijke gang van zaken in de wind te slaan en het wel te laten 

gebeuren?   
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   Nou goed, veel Zuid-Afrikanen vinden dus ook dat het ‘gewoon 

niet de bedoeling’ is dat rassen kruisen. Elk continent heeft zo zijn 

eigen rassen en huidskleuren ontwikkeld en dat zal vast wel zijn 

redenen hebben. Vaak heeft deze gedachtegang een religieuze 

achtergrond. Veel blanke Zuid-Afrikanen stammen immers af van 

zeer conservatieve protestante Europeanen die 300 jaar gelden naar 

Zuid-Afrika verkasten. Maar als ze dus met het bovenstaande 

argument aankomen ben ik altijd heel rap met zeggen dat als zij 

geloven dat de natuur het bedoeld heeft dat elk continent zijn eigen 

rassen en huidskleuren heeft en dat deze om die reden niet zouden 

moeten kruisen, zij als blanken hier gauw hun biezen zouden 

moeten pakken en terug naar Europa zouden moeten gaan. Want de 

‘natuurlijke segregatie’ van rassen die de natuur misschien in 

gedachten had, is dus wel door de blanke Europeaan in gevaar 

gebracht door de kolonisering van alle continenten…  
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39. De eerste barsten… 

Half juli 2006 
 
Hmmm, was ik in het begin nog lyrisch over Makakatana en de 

eigenaars, de eerste barsten beginnen toch te ontstaan in het beeld 

wat ik van hen heb. Om te beginnen was het de bedoeling dat ik hier 

ook veel game walks zou doen. Zo kon ik de benodigde hoeveelheid 

uren maken die ik nodig heb om mijn trails guide examen te mogen 

doen. Het is namelijk een vereiste om minstens een bepaald aantal 

leeuwen, olifanten en andere dangerous game benaderingen te voet te 

doen als back-up guide. Dan loop je dus mee met een trails guide die je 

mentor is en doe je ervaring op met het te voet benaderen van 

gevaarlijke dieren. Gevaarlijke dieren zitten hier te over: 1200 

krokodillen, 800 nijlpaarden, tig zwarte en witte neushoorns, een 

stapel olifanten en buffels en volgens sommigen de hoogste 

dichtheid aan luipaarden in het land. Ook had Leigh-Ann 

aangegeven dat ik wandelingen met de gasten zou moeten doen. 

Toen ik daar dus naar vroeg bij mijn kennismaking, bleek dat ze 

geen geweer hadden. En dat ik dus de wandelingen zonder wapen 

zou moeten doen. Dat ging al zeven jaar goed volgens hen, dus ik 

zou er geen probleem van moeten maken. Maar dat deed ik dus wel. 

Want ik ga echt niet hier in de bush rondlopen met een groepje 

gasten, zonder geweer. Als ik alleen ben doe ik dat gerust, want ik 

weet wat ik moet doen in bepaalde situaties, daar ben ik op getraind 

en ik weet dat ik mezelf kan vertrouwen wat dat betreft. Maar je 

gasten weten niet wat ze moeten doen en ik kan er niet zomaar op 

vertrouwen dat ze in een noodgeval blindelings doen wat ik zeg. Ik 

zie het al voor me, komen we een olifant tegen, ik roep: “Sta stil, 

niemand rent!” en een mevrouw zet het toch op een lopen. Dan kan 

ik dus lijdzaam toe gaan zien hoe die olifant haar te grazen neemt, 

want ik heb immers geen wapen bij me en ik ga daarna voor een 
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aantal jaar een Zuid-Afrikaanse gevangenis in wegens ‘dood door 

schuld’. De Bush Academy heeft me bovendien geleerd nooit illegale 

klusjes aan te nemen, omdat je als ranger niet beschermd bent. Het 

komt namelijk veelvuldig voor, dat lodges geen of slechte wapens 

geven, of je in een supergare auto game drives laten doen. En als er 

dan een ongeluk gebeurt is de ranger verantwoordelijk en niet de 

lodge. In het geval van een dodelijk ongeluk, ga je als ranger dan ook 

de bak in en de lodge zelf gaat vrijuit. Toen ik er met Conrad over 

sprak zei hij ook dat hij sinds zijn begin bij Makakatana geweigerd 

heeft wandelingen zonder wapen te doen. Hij was daarmee de eerste 

ranger in zeven jaar en Hugh en Leigh-Ann waren niet blij, want nu 

konden ze dus niet meer adverteren met ‘game walks’ als één van de 

activiteiten. Zij hadden dus gehoopt dat ik het wel zou doen, maar 

op het kennismakingsgesprek had ik dus al aangegeven dat dat 

uitgesloten was. En dat is dus evengoed balen voor mij, want nu kan 

ik dus dit jaar geen trails guide examen doen… Erg jammer.  

   Ten tweede is het zo dat het de bedoeling is dat ik de hele zes 

maanden trainee zou zijn. In de eerste weken met een ranger samen 

game drives doen en daarna ook alleen, maar wel in teamverband met 

de andere rangers. Ik kon dan van hun ervaring blijven leren, de hele 

zes maanden lang. We zouden soms op elkaars game drives meegaan 

en elkaar dingen kunnen leren. En uiteraard zouden we ook veel 

kunnen overleggen en ervaringen uitwisselen wanneer we ieder 

onze eigen game drive gedaan zouden hebben en ’s avond elkaar 

tijdens het eten spreken.  

   Mooi idee, maar niet hier, want Conrad en Kerrie hebben ontslag 

genomen…  Zij vertrekken eind deze maand naar een andere lodge 

omdat ze niet zo goed met Hugh en Leigh-Ann overweg kunnen. En 

dus ben ik volgende maand de enige ranger hiero… Hugh en Leigh-

Ann zijn heel vriendelijke mensen, alleen een beetje eigenwijs en 

willen niks veranderen. Dit onder het motto: We hebben al zeven 

jaar een goed recept, waarom dat veranderen? Waarop ik dan zeg: 

“Beef Sukiyaki is een heerlijk gerecht, maar daar hoef je tegenwoordig 
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dankzij Conimex niet langer dan een half uur voor in de keuken te 

staan. En dat was zeven jaar terug wel anders…” Met andere 

woorden, Conrad en Kerry hebben enorm veel ideeën om dingen 

efficiënter en beter te doen omdat ze ook al op veel andere plaatsten 

gewerkt hebben en ze gewoon beiden heel veel ervaring hebben. 

Daarbij zien zij de noodzaak om met de tijd mee te gaan en de gasten 

te blijven verrassen, omdat ze deze anders op de langere termijn 

kwijtraken aan concurrentie die wel ‘speciale dingen doet’ voor de 

gasten. Maar al hun ideeën en suggesties worden doorgaans 

weggewuifd en ze vinden het niet fijn te werken met dogmatische 

systemen waarvan zij denken dat ze veel handiger kunnen. Zoals ze 

zelf zeggen: “Hugh & Leigh-Ann willen graag robots als personeel, 

die domweg doen wat ze opgedragen wordt en verder geen vragen 

stellen. Eigen initiatief en ideeën zijn ‘niet nodig’.” Conrad en Kerrie 

zijn beiden perfectionistisch en heel professioneel in alles wat ze 

doen. Nu ze zichzelf niet verder kunnen ontplooien doordat ze 

beperkt zijn in hun eigen inbreng, hebben ze dus besloten het ergens 

anders te proberen. Ze vinden het erg sneu voor mij, omdat we echt 

een leuk team zijn samen en erg goed bevriend, maar ja.  

   Dus eind van de maand sta ik er alleen voor, hoewel Hugh en 

Leigh-Ann natuurlijk wel weer nieuwe rangers gaan werven. Eind 

van de maand komt ook Sue terug, de andere lodge manager. Ik ben 

benieuwd hoe het dan gaat.  
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40. Kansloze uitslovers 

19 juli 2006 
 
Oh oh oh, we doen toch zo ons best. En we maken dan ook van alles 

mee. We krijgen hier allerhande beroemde mensen over de vloer, de 

Gucci-family, een directrice van Coca Cola, dokters en professoren 

en noem maar op. En sommige tippen heel goed (De Coca Cola lady 

gaf me 80 euro en iemand anders stuurt me een 80 gigabyte image 

tank op uit Amerika als fooi) en anderen niet zo goed. Maar toen 

kregen we Jono Coleman, een wereldberoemdheid. Kennen jullie 

hem? Nee, nou wij ook niet… Zijn reisbureau echter had ons in elk 

geval laten weten dat hij een Very Very Very Important Person was en 

of we hem dan ook zo wilden behandelen. Prima, wij behandelen al 

onze gasten als V.I.P`s dus dat wordt geen probleem. Toch waren we 

erg benieuwd naar wat voor gast dat nou was. Jono kwam met zijn 

gezin naar Makakatana en is een beroemde radiopresentator van de 

BBC. Sterker nog, hij zou ‘live’ zijn radioprogramma presenteren 

vanaf Makakatana en daarbij dus mooie reclame maken voor de 

lodge. Ook Hugh en Leigh-Ann wilden dus graag dat we hem 

uitstekend zouden behandelen. Hoewel Jono een erg relaxte kerel 

was, was zijn faam hem toch een beetje naar het hoofd gestegen. 

Want bij zijn vertrek na vier dagen hier gaf hij een gesigneerde foto 

van zichzelf als fooi en verder niks…. We moesten echt moeite doen 

om onze lach hier in te houden en dankbaar te lijken. “WOW, Thanks 
Mr. Coleman, that is great!” 

   De week ervoor kwamen de Daantjes op bezoek, dat was erg leuk. 

Ze logeerden bij mij in Pauls huis en hadden ook de eer om op mijn 

allereerste game drive alleen (dus zonder Conrad) naar Hluhluwe-

Umfolozi te gaan. Dat maakte me wel wat extra zenuwachtig, maar 

we gingen het toch maar doen. Nou had ik net twee echtparen uit 

Nieuw-Zeeland als gasten, die vreselijk saai waren. Die zeiden 
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namelijk niks! Zo reed ik 

met hen door de bush en 

als we dan een beest 

zagen en ik vertelde daar 

wat over, dan zeiden ze 

alleen maar “Oh.” 

Vreselijk irritant, weinig 

motiverend en slecht 

voor mijn 

zelfvertrouwen. Vertel ik 

het dan echt zo saai? Of 

weten jullie alles al? Nou laat ik mezelf niet kennen, dus hoppa, nog 

maar wat interessante feitjes erbij! Weer was de enige respons: “Oh, 

echt waar?” ‘Eh ja, echt waar, anders vertel ik het niet…’ “Oh…”  

Dan maar wat flauwe grapjes erbij, misschien moet het ijs nog 

gebroken worden. ‘Do you know the difference between male and female 
zebra’s?’ “No.” ‘Well, the females are white with black stripes, and the 
males are black with white stripes…’ “Oh really?” ‘Eh no, I am joking…’ 
“Oh...” 
 De Daantjes zelf waren ook wat timide, omdat ze als niet-betalende 

gasten helemaal achterin zaten en ook niet wisten of ze me met deze 

mensen erbij nou het hemd van het lijf mochten vragen of niet. Toen 

Conrad de volgende dag die Kiwi’s meenam op game drive zei hij ook 

dat ze niet enthousiast reageerden, wat hij ook deed. Het lag dus niet 

aan mij… 

   En toen kwam er een gezin met twee bloedmooie dochters van 

begin 20… Tsja en als je een tijdlang in de bush woont, dan lust je 

wel eens wat. Conrad: “Geert jongen, in mijn tijd zou ik het wel 

weten, maar ja, nu ben ik helaas met Kerrie getrouwd… Dus nou zijn 

ze voor jou en ik ga jou helpen!” Zodoende kreeg ik de beschikking 

over het advies van een uitgebreide ervaringsdeskundige. En alsof 

dat nog niet erg genoeg was, Kerrie wilde ook graag haar steentje 

bijdragen. Naar eigen zeggen was ze net zo’n ervaringsdeskundige. 

‘De Daantjes’: Daniel en Daniëlle, 
twee vrienden van mij uit Wageningen, 
een stelletje inderdaad. Daniel is zelfs 
nog met Fam, Ed en mij meegevlogen 
naar Zuid-Afrika op 13 januari. Hij ging 
daar toen ook een afstudeervak doen. 
Daniëlle gaat nu op stage in Botswana. 
In de tussentijd zijn ze samen nog een 
rondreis aan het maken voordat Daniel 
weer naar Nederland terugvliegt en 
Daniëlle in Botswana begint. 
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Sterker nog, zij was vroeger het khaki-fever-virus herself… Zodoende: 

“Geert, you’re gonna get laid!” Conrad en Kerrie waren op een missie. 

Of ik eigenlijk wel wilde werd niet eens gevraagd. Maar goed, ik had 

wel zoiets van: we zien wel waar het schip strand. Het wordt in elk 

geval lachen: drie werknemers die zonder dat de lodge eigenaars en 

de ouders er achter komen, een nog nader te bepalen dochter gaan 

versieren voor één van die drie werknemers. Dat kan niet goed gaan 

toch? Het plan van aanpak was als volgt: Ze bleven een viertal dagen 

en drie nachten. Regel numero één volgens mijn 

ervaringsdeskundigen was: Sla nooit je slag voor de laatste avond, 

anders is het risico te groot dat er dingen ontdekt gaan worden door 

eigenaars of ouders, en dan word je op staande voet ontslagen. De 

eerste dagen besteed je dus aan alvast voorzichtig, onopvallend 

flirten met de dochters, verder ontzettend je best doen om het hele 

gezin de vakantie van hun leven te geven en de tofste game drives te 

doen. Dit laatste als backup plan: Mocht je betrapt/ontdekt worden, 

dan zijn ouders vergevingsgezinder als je ze zo’n toffe tijd gegeven 

hebt op game drive. “You should not touch my daughter, but on the other 
hand, you did show us lions… Alright, I’ll forgive you…” Zodoende 

zaten Conrad en ik werkelijk alles uit de kast te trekken om hun 

verblijf zo geweldig mogelijk te maken. Dzju toch, Conrad beleefde 

vervlogen tijden helemaal opnieuw, hij was op dreef! Vol humor, vol 

enthousiasme waren we samen een team, vulden we elkaar aan, 

maakten we elkaars grapjes af of zaten we elkaar in de zeik te 

nemen, tot hilariteit van de gasten. Ook Kerrie deed ontzettend haar 

best. Wanneer we terugkwamen van game drive nam zij de gasten 

over en tijdens de lunch e.d. deed ze een goed woordje voor me. Dat 

ze zo blij waren dat ik daar als trainee was, dat ik zo’n leuke persoon 

was, dat ik het zo goed deed en dat het zo leuk was dat ik als 

Nederlander zo’n passie voor de Afrikaanse bush had. Toen ze dat 

instemmend beaamden, vroeg ze hen of ze het leuk zouden vinden 

als ik met hen mee zou eten. Dat was deel twee van haar masterplan. 

Zodoende boekte ze mij aan hun tafel op hun laatste avond. 
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Halverwege een harstikke gezellige diner begon ze aan deel drie van 

het plan. Ze vermelde tussen neus en lippen door dat ik zo leuk 

astronomieles kon geven. Of ze het leuk zouden vinden als ik hen na 

het eten mee naar het zwembad zou nemen met de telescoop en dan 

het een en ander zou vertellen? Nou, dat wilde de familie wel. The 
final stage of the plan was set in motion… Toen ik het personeel hielp 

met afruimen werd ik door mijn ervaringsdeskundigen nog van 

laatste advies voorzien. Kerrie: “Oké Geert, nu is het aan jou. Je moet 

nu een keus maken voor welke dochter je gaat, don’t be greedy now! Jij 
gaat sterrenles geven met extra aandacht voor het slachtoffer van 

jouw keus, totdat de rest van het gezin naar bed gaat. Jij blijft dan 

met haar achter. Ik sluit dadelijk alvast de lodge helemaal af en laat 

alle personeel naar huis gaan, dus daar hoef je je geen zorgen om te 

maken. Hier is de sleutel van suite 3, die is vrij vanavond. Ik laat die 

morgenvroeg first thing in the morning schoonmaken. Zorg dan dat je 

daar weg bent en laat de sleutel maar aan de binnenkant zitten. Ik 

zeg dan wel dat ik die vergeten ben. Eén ding nog: Whatever you do 
tonight, DON’T GET CAUGHT!!! We will all be fired… Goed, het is een 

foolproof plan, Conrad en ik hebben alles gedaan wat we konden, 

don’t screw it up now. Kom niet morgenvroeg aanzetten met een 

rotsmoes dat het niet gelukt is. Doe je dat wel, dan zullen we je er 

voor de rest van leven mee pesten. Good luck!” 

   En zo bleef ik achter met het gezin. Waar ik faalde weet ik niet 

precies. Misschien was ik niet duidelijk genoeg om te laten merken 

dat ik voor de oudste dochter ging. Misschien waren ze beiden 

überhaupt niet in mijn avances geïnteresseerd, of misschien waren 

ze gewoon bij de GGD ingeënt tegen khaki-fever. In elk geval, na mijn 

enthousiaste sterrenkijksessie, die bij het hele gezin duidelijk 

gewaardeerd werd, wilde toch iedereen na verloop van tijd 

tegelijkertijd naar bed. Dzju toch… Ik probeerde nog: “Anyone up for 
a drink, I can open the bar in the lodge…” Maar het hoefde al niet meer. 

Zo bracht ik braaf, zoals het hoort, eerst de ouders naar hun suite en 

daarna de dochters. Dit was mijn laatste kans, de ouders waren in 
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hun suite. Het maakte niet meer uit of het de jongste of oudste 

dochter werd, het komende gepest van Conrad en Kerrie hing als 

een zwaard van Damocles boven mijn hoofd. Aangekomen bij de 

suite van de dochters gooide ik mijn laatste troefkaart in de strijd: “I 
can stir up the campfire, what do you think about a bottle of wine and 
having a drink or two?” Helaas, ze keken elkaar aan en zeiden dat ze 

allebei moe waren. “Oké, welterusten dan maar, tot morgenvroeg.” 

Maar toen ik wegliep en tien meter verder op de boardwalk zelf maar 

even mismoedig naar de sterren ging kijken, kwam daar toch de 

oudste dochter aan. Die vroeg of ik toch even mee naar hun suite 

kon komen… “Nee, het is niet waar! Een trio! Have they just been 
playing hard to get?” Mijn hart sloeg over, terwijl ik naar haar 

terugliep. “Ja sorry, maar de lampen doen het niet, kun je die 

maken” ‘Eh ja, dat lukt denk ik wel.’ Was dit een smoes van hen om 

me binnen te krijgen, of deden die lampen het echt niet? Ze deden 

het helaas echt niet… En zo eindigde ik mijn avond op mijn knieën 

in de drek onder hun suite om de aardlekschakelaar om te zetten…  
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41. Bushranger enlightment… 

2 augustus 2006 
 
Enkele jaren terug heb ik me enthousiast op het Boeddhisme gestort. 

Veel gelezen, veel geoefend, gemediteerd en ben ik naar workshops, 

lezingen en praatgroepen geweest. Een erg vruchtbare tijd, waarin ik 

veel over mezelf en het leven heb geleerd. Al vrij snel was ik echter 

van mening dat de ‘verlichting’ waar men over sprak, niet zo 

ingewikkeld, ver weg en moeilijk bereikbaar is als soms lijkt. Men 

smijt naar hartelust met termen als ‘de weg van het midden’ die naar 

dingen als ‘Nirvana’ zou leiden. Men zou, als Boeddhist, ernaar 

streven ook ‘verlicht’ te worden. Kijken we echter in de wereld om 

ons heen, dan zien we echter geen enkele verlichte persoon. 

Tenminste, ik moet de eerste nog tegenkomen. Ja, de Boeddha zelf 

was verlicht en men zegt ook dat Jezus verlicht was. En een select 

groepje andere spirituele meesters of yogi’s uit de oudheid 

misschien. Maar vandaag de dag? De Dalai Lama? Zelfs die is niet 

verlicht heb ik me wel eens laten vertellen. En al die 415 miljoen 

aanhangers van het Boeddhisme van tegenwoordig, gaan die op 

korte termijn verlicht worden?  

   Nee, tenminste niet als je denkt dat ‘verlichting’ een einddoel is, 

een blijvende staat van zijn. Voor mij is ‘verlichting’ een zeer 

tijdelijke staat van zijn. En staat ‘verlichting’ een stuk dichter bij ons 

bed dan de meesten denken. Je hoeft er volgens mij niet eens 

Boeddhist voor te zijn. Ik zal het wel fout hebben hoor, maar voor 

mij ben je ‘verlicht’ zodra je alleen nog maar ‘aanwezig in het nu’ 

bent. En als dat tien seconden zo is, of vijf minuten, dan ben je 

respectievelijk tien seconden en vijf minuten verlicht geweest. 

Aanwezig zijn in het nu is dan voor mij: Gewoon aanwezig zijn, niet 

nadenken, alleen ‘zijn’, je zintuigen zijn open en ontvankelijk, maar 

je registreert alleen maar en denkt er niet over na wat je ziet, hoort, 
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of voelt. Je beoordeelt de binnengekomen informatie niet. Wat ik ooit 

van meditatie begrepen heb is dat het ook daarom gaat. Concentreer 

je op je ademhaling, denk nergens aan, adem in, adem uit. Nou heb 

ik zitten-op-een-kussen-en-maar-ademhalen, oftewel mediteren op 

deze manier, nooit leuk en fijn gevonden. Om die reden heb ik er 

geen uitgebreide ervaring mee en zal ik daar wel door de kritische 

lezer op afgerekend worden. Maar ik heb nou in elk geval de 

stelling: De beste ranger is de verlichte ranger! En twee: Om ‘verlicht 

te worden’ werkt een game drive (voor mij althans) veel beter dan 

zitten ademhalen op een kussen terwijl je rug pijn doet van de 

ongemakkelijke houding.  

   En ik ga het verdedigen ook. Want mijn ervaring is, dat ik het 

meeste zie op een game drive als ik zo open mogelijk achter het stuur 

ga zitten. Ik rijd rond, ik geniet van de omgeving, de frisse lucht en 

ik laat alle gedachten die opkomen los. Daar heb ik namelijk geen 

tijd voor, want ik moet beesten zoeken voor mijn gasten. Nu ik dit 

een tijdlang doe, heb ik ontdekt dat zoeken me minder beesten 

oplevert, dan gewoon open van geest rondrijden. Sterker nog, 

wanneer ik niets anders doe dan langzaam door het gebied karren en 

werkelijk zit te genieten van alles, dan zie ik echt de meest toffe 

dingen. En die gasten zich maar afvragen, hoe ziet hij die dieren 

toch? Ze kunnen nog zo goed gecamoufleerd zijn, ze kunnen nog zo 

goed verstopt zitten in de bosjes, ik ‘weet’ of ‘voel’ het gewoon 

wanneer er iets zit. En hierdoor zie ik zoveel meer, omdat ik er 

‘anders’ gewoon voorbij was gereden. Overigens, wanneer ik druk in 

mijn hoofd ben, dan lukt het ook gewoon niet zo goed. Als ik me 

zorgen maak en blijf daar maar aan denken tijdens de game drive, dan 

zijn het dikwijls de gasten die me vragen te stoppen omdat zij iets 

gezien hebben. Tot slot, geloof me, een stoel van een Landcruiser zit 

een stuk comfortabeler dan in de kleermakerszit op een kussentje. 

Daarbij, de frisse Afrikaanse buitenlucht is volgens mij een stuk 

gezonder dan de bedompte zweetlucht in een meditatieklas, 

wanneer er een half uur tevoren nog karatetraining gegeven is… 
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   Genoeg spirituele kwats. De realiteit van de verhoudingen in 

Afrika tussen arm en rijk zijn bovendien verre van spiritueel. Ik blijf 

daar toch wel een beetje mee zitten. Conrad en Kerrie zijn enkele 

dagen geleden vertrokken en Sue, de andere lodge manager is terug 

van haar vakantie. Sue en Leigh-Ann houden de lodge nu dus 

draaiende. Ik mag Sue wel. Het is een wat gezette Engelse vrouw, 

die op haar manier heel hartelijk is. Compleet anders dan Kerrie. 

Ook haar omgang met de gasten is compleet anders. Ik zeg duidelijk 

anders, want het is naar mijn mening niet noodzakelijk beter of 

slechter. Het is de aard van het beestje. Sue zou nooit de lodge 

kunnen managen op een manier zoals Kerrie dat deed en vice versa. 

Zolang ze het echter op hun eigen manier doen gaat het prima. 

Hoewel ik Conrad en Kerrie vreselijk ga missen, omdat het naast 

collega’s ook vrienden zijn geworden, ben ik helemaal niet 

ontevreden met Sue. We kunnen het uitstekend met elkaar vinden! 

Maar goed, ik zou het over de scheve verhoudingen tussen arm en 

rijk hebben. Trouwens, doorgaans kunnen we evengoed zeggen dat 

we het over zwart en wit hebben, maar dat mag natuurlijk niet. In 

elk geval, gisteren kon Leigh-Ann ’s avonds niet werken en omdat 

Sue de hele dagdienst al had gedaan, werd ik dus gevraagd of ik 

alsjeblieft vanavond het lodge management op me zou willen 

nemen. Goeie fok, ik ben pas een maand hier! Ik hoefde me echter 

geen zorgen te maken, ik moest alleen maar zorgen dat de gasten 

tevreden waren, controleren of dat alles goed ging in de keuken en 

dat de huishoudsters hun werk goed deden. Zo kwam het dat ik die 

avond in een net pakje in de lodge rondliep en mijn avond vulde met 

het kletsen met gasten, plannen met ze maakte over de activiteiten 

die ik de volgende dag met ze zou ondernemen en ondertussen een 

oogje in het zeil hield. Maar dat laatste stond me dus een beetje 

tegen. Want ik ben dus een mannetje van 25 uit Nederland, dat net 

een maand bij de lodge werkt en moest dus in de keuken gaan 

toezien of Sabelo de kok van in de dertig, die daar al zeven jaar 
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werkt, zijn werk wel goed deed! Ik voelde me erg opgelaten toen ik 

in zijn pannen ging kijken en voor de grap maar vroeg of het lekker 

was. Natuurlijk was het lekker verzekerde hij me met een glimlach. 

De kromheid van de situatie drong namelijk tot ons beiden door en 

ik heb tegen Sabelo gezegd dat hij maar lekker zijn gang moest gaan 

in de keuken en dat als hij hulp nodig had met uien snijden ofzo, hij 

me dan maar even moest roepen. Dat ik zo mijn eigen positie als 

lodge manager een beetje belachelijk maakte waardeerde hij wel. 

Vervolgens ging ik de serveersters helpen met het bedienen van de 

gasten. Voor mij is dat belangrijk, dat ik me op dezelfde hoogte als 

mijn collega’s op de werkvloer bevind. We werken allemaal voor 

hetzelfde doel toch? Om de gasten een fijn verblijf te laten hebben.  

   Ook vond ik het vreemd om te zien dat de serveersters de gasten 

een fles wijn verkopen, die net zoveel kost als zij in een hele 

werkweek verdienen. En vaak laten die gasten vervolgens de halve 

fles staan omdat ze overgaan op ander drinken. Ik vraag me dan af 

wat die serveersters denken. Misschien staan ze er wel niet bij stil, 

net zomin als ik erbij stilsta dat een Ferrari voor sommigen slechts 

een collectors item is, terwijl ik die nooit zal kunnen betalen. Maar ja, 

die serveersters moeten zich toch wel af en toe afvragen hoe het kan 

dat deze gasten voor één nacht verblijf hier net zoveel betalen als zij 

in 2,5 maand(!) verdienen. En zouden ze weten dat ik als 

‘stagevergoeding’ per maand net zoveel krijg als zij aan volledig 

loon?  

   Natuurlijk ben ik me er wel van bewust hoe dingen werken. En dat 

dit allemaal beter is dan niets verdienen. Dat de gasten ook geen 

hypocriete uitbuiters zijn, maar simpelweg broodnodig. Hun dollars 

komen zo tenminste wel in Afrika terecht en langzaam maar zeker 

kan dan hier de welvaart toenemen. Maar er is nog een lange, erg 

lange weg te gaan.  
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42. I’ve got Red top-Fever 

5 augustus 2006 
 
Dat gebeurt me toch niet vaak, dat ik niet meer weet wat ik moet 

zeggen, of dat ik geen controle meer over mezelf heb. Ik kan iemand 

een onzinverhaal wijsmaken zonder een spier te vertrekken en ik 

kan toneelspelen met een stalen gezicht. Ik word zelden of nooit van 

mijn stuk gebracht. Maar vandaag was ik het helemaal kwijt. 

   Vanochtend een morning drive gedaan met de enige gasten die we 

hadden, die daarna vertrokken. En vandaag zouden we nieuwe 

gasten krijgen, de familie Fournier uit Frankrijk. Na mijn morning 
drive had ik een paar uurtjes vrij gekregen en nu kwam ik dus om 

een uurtje of 13:00 weer terug bij de lodge om de nieuwe gasten te 

ontmoeten, of te ontvangen als ze er nog niet waren. Doorgaans 

komen de nieuwe gasten zo tussen 13:00 en 15:00 binnen. Vandaag 

echter waren ze er al, want toen ik aankwam zag ik al een auto onder 

de zonneschermen van de parkeerplaats staan. Volgens Sue waren 

het erg leuke mensen, een zakenman uit Parijs, zijn vrouw, een 

dochter van mijn leeftijd en een zoon van een jaar of 16. Ze waren nu 

bij het zwembad, dus ik kon daarheen gaan om me voor te stellen en 

om te kijken of ik ze niet wat te drinken of eten kon brengen. Service 

voor alles.  

   Zo toog ik dus naar het zwembad en op het moment dat ik daar 

aankom komt net die dochter uit het zwembad. SODEJU! Die was 

mooi, echt niet meer normaal, dat sloeg echt helemaal nergens op. 

Superknap en een lichaam, echt een model gewoon en niet zo'n 

anorexia typetje, maar mooi slank in de taille en mooi vol en rond op 

de juiste plaatsen. Ze kon zo uit een James Bond film komen lopen. 

Iets kleiner dan ik, gebruind lichaam, lang blond haar, blauwe ogen 

en dat kwam zich nu in blauwe bikini aan me voorstellen. Goeie fok, 

ik ging ervan blozen, maar gelukkig ben ik zelf ondertussen zo bruin 
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dat het niet opviel. Angelina heette ze en de rest van de familie 

stelde zich ook voor. Inderdaad echt hele leuke mensen, heel 

hartelijk en spontaan. Angelina zelf was ook alles behalve arrogant 

of wat dan ook. Gewoon echt een hele leuke meid van karakter.  

   Goed, wij met z'n allen een praatje maken, ik laat drankjes en lunch 

aanrukken en blijf de rest van de middag bij hen bij het zwembad 

zitten kletsen met iedereen, om maar, eerlijk is eerlijk, vooral veel 

naar Angelina te kunnen kijken. Werkelijk, ik heb veel mooie 

vrouwen gezien, maar nog nooit had iemands uiterlijk zo sterk als 

een magneet op mijn ogen gewerkt. Lullig gewoon, sta ik met die 

vader te praten, komt Angelina weer uit het zwembad gelopen om 

naast ons te gaan liggen zonnen en ik volg terwijl ik met die vader 

praat gewoon met mijn ogen haar hele traject van zwembad naar 

ligstoel. Die vader moet ook gedacht hebben "Alloh, hier ben ik!" 

    Die namiddag mocht ik ze uiteraard weer meenemen op afternoon 
drive naar Mpati. Voor mij natuurlijk een buitenkansje om te laten 

zien wat ik kan… Zou ik Angelina misschien als ik het erg goed doe 

khaki-fever kunnen bezorgen? Ze is immers heel spontaan en aardig 

naar mij toe en erg geïnteresseerd in het feit dat ik als Nederlander 

dit hele bushranger gebeuren ben gaan doen. Ik ruik kansen! Maar 

goed, ik besef ook wel dat het natuurlijk nooit een serieuze kans 

heeft behalve een leuk avontuurtje, want ze blijven maar één dag en 

daarna zit zij in Parijs en ik in Zuid-Afrika. Zonde eigenlijk om me 

de hele game drive uit te gaan sloven en het risico te lopen dat zij, of 

haar familie, zich ongemakkelijk gaat voelen door mijn avances. Ik 

wil hun safari er zeker niet mee verpesten. Ook heb ik mijn kansloze 

uitsloverblamage van 19 juli nog vers in mijn achterhoofd. Dus ik 

besluit gewoon normaal te doen en dan zien we wel hoe het gaat.  

   Goed, om 16:00 uur rijd ik mijn Landcruiser voor, volgestouwd 

met koelboxen lekker drinken, hapjes, liflafjes en weet ik wat nog 

meer en heb ik dekentjes op de banken neergelegd, voor als ze het 

vanavond op de terugweg koud krijgen. Als ranger denk je ook aan 

alles… De familie komt zichtbaar opgetogen naar buiten, ze hebben 
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er allemaal erg veel zin in, dat kun je wel zien. En Angelina ziet er 

weer goddelijk uit. Ze is eigenlijk heel beschaafd gekleed; gewone 

leren sandaaltjes, ze heeft een lichtgroene driekwartbroek aan 

waarin haar billen ronduit uitstekend tot hun recht komen en een 

vuurrood topje. Niet strak, maar toch getailleerd, met een zeer 

ruime, wat los op de schouders liggende hals. Kun je het je 

voorstellen? Hoe kan dit trouwens? Hoe kan het dat ik me herinner 

wat ze aan had? Ik ben wat dat betreft een typische man, dat soort 

dingen onthoud ik nooit. In elk geval gaan ze allemaal in mijn auto 

zitten, pa en ma op de voorste bank en Angelina en broertje op de 2e 

bank en ik duik weer achter het stuur. Game drive briefing doen; dit is 

de bedoeling, dit mag wel en dat mag niet, zo laat zijn we terug en 

als jullie vragen hebben stel ze gerust enz. En weg zijn we. Ik heb er 

ook zin in vandaag, lekker weer buiten, met leuke enthousiaste en 

geïnteresseerde gasten, toppie! Na een kort praatje over een 

wegrennende bosbok, stop ik even later bij een nest van een 

mierensoort die hun nest in de boom maakt van aan elkaar geweven 

bladeren. Al tientallen keren heb ik dat praatje gehouden, al dan niet 

bij dit nest en ook nu begin enthousiast te vertellen wat dit allemaal 

is en hoe het werkt. Op de grond ligt een oud nest en deze raap ik op 

om aan hen te laten zien. Ik sta aan de zijkant van de auto, aan de 

zijde van ma Fournier en broertje Fournier en laat driftig uitleggende 

dat nest aan hen zien. Angelina kan echter niet wachten totdat ik aan 

haar en haar vaders zijde kom, komt alvast over deze zijde 

meeluisteren en leunt daarvoor voorover over haar broertje heen. En 

daar ging ik… Midden in mijn verhaal kijk ik op van het nest in mijn 

hand naar haar broertje en kijk ik recht in haar boezem die daarnaast 

hangt. Die 'zeer ruime' hals van haar rode topje was niets verhullend 

en daar bungelden twee grote en prachtige ronde borsten onschuldig 

heen en weer. Een bh had ze niet aan…En dus, midden in mijn 

verhaal, stokte ik, ik kon geen woord meer uitbrengen en ik stond zo 

ontzettend voor lul doordat ik daar twee tellen sprakeloos met grote 

ogen bij haar binnen zat te kijken. Na die twee tellen hervond ik 
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mezelf weer, grotendeels omdat zij discreet haar arm voor haar 

boezem legde omdat ze wel doorhad wat er gebeurde en mompelde 

ik beschaamd: "Ehhh, waar was ik?" Vader en moeder Fournier zaten 

glimlachend een beetje om zich heen te kijken, net te doen alsof ze 

niks doorhadden, maar haar broertje strak zijn puberale pret niet 

onder stoelen of banken. Die deed niet eens moeite om zijn lach in te 

houden en gaf me een knipoog. Angelina daarentegen keek heel 

begripvol, verontschuldigend zelfs, terwijl ik mijn verhaal over die 

stomme mieren stamelend af probeerde te maken. Tering man, ik 

kende geeneens Engels meer, ik was er helemaal vanaf. Als je lang in 

de bush woont en je hebt lang geen vrouw meer gehad, dan 

gebeuren dit soort dingen. 

   De rest van de game drive heb ik mezelf, nadat ik mezelf vervloekt 

had voor mijn stommiteit, verboden om überhaupt nog naar 

Angelina te kijken, waar ik overigens grandioos in faalde. Maar het 

ging verder goed, mijn Engels vond ik gauw weer terug, mijn kennis 

over de bush ook en we hebben echt een hele fijne game drive 

gemaakt. Bij terugkomst bij de lodge bleek dat Sue me bij hun aan 

tafel had gezet om met hen mee te dineren. Pffff, de beproeving gaat 

door: "Don't look at her breasts, you muppet!!!" Maar na een gezellige 

maaltijd en twee wijntjes hervond ik mijn moed en stelde toch maar 

voor om even te gaan "stargazen". Haar broertje had de hint wel door, 

maar haar ouders wilden in elk geval ook wel mee. Maar goed, ik ga 

gewoon weer net zo lang door totdat haar ouders naar bed 

gaan…Dus ik met de telescoop naar het sundeck en zeg tegen Sue dat 

ze het personeel wel vast naar huis kan brengen. Dat ik de zaak wel 

afsluit. Wat er ook zou gebeuren, dat was in elk geregeld. Maar er 

gebeurde niks, want haar vader vond mijn astronomiekennis 

interessanter dan Angelina en zo bleef ik uiteindelijk alleen met haar 

vader op het sundeck achter… Waarmee het verhaal uiteraard 

eindigt.  
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43. Narina trogon 

10 augustus 2006 
 
Helaas, Narina is geen leuk meisje dat ik hier ontmoet heb. Het zit 

zo. Een Narina trogon is namelijk een vogel die heel schuw is om het 

zo maar te zeggen en als je ‘m al ziet is hij altijd verstopt achter 

bladeren enzo. Maar deze wilde ons een cadeautje geven en ging dus 

doodleuk vijf minuten open en bloot op het boardwalk touw zitten 

poseren. Wat er eigenlijk gebeurde is het volgende: nieuwe gasten 

checken in, worden welkom geheten door Sue, de lodge manager, en 

krijgen een drankje enzo. Ik ben ondertussen met een leverancier van 

vis aan het bellen waar onze levering blijft. En Shane, de nieuwe 

ranger die ons tijdelijk uit de brand gaat helpen, brengt met één van 

de huishoudsters de koffers van de gasten naar hun suite. En Shane 

is vogelaar… Dus hij en Rose lopen met koffers te zeulen over de 

boardwalk en ineens ziet hij die Narina trogon drie meter van hem 

vandaan zitten. Hij werd dus helemaal gek, laat alle koffers uit z’n 

handen vallen en zegt tegen Rose: ‘Quick QUICK! Get everybody here 
quickly, get Nick here! Bring everybody down here quick!’ Rose rent in 

paniek weg, want die had nog niks gezien en die dacht dat er een 

slang was of iets dergelijks. Ik hang ondertussen nog aan de telefoon 

met Blue Marine, maar aan de schrik in Rose haar ogen te zien dacht 

ik dat er iets vreselijks gebeurd moest zijn, dus ik hang halverwege 

het gesprek gewoon op. Ik bel ze wel weer terug. Ondertussen rent 

Sue al naar buiten, op de voet gevolgd door de gasten. Dus ik pak 

ook mijn tas met EHBO-set erin en ga er als een speer achteraan, 

geen idee hebbende wat ik ga aantreffen. Is Shane gevallen? Of 

gebeten door een slang, of aangevallen door een ander beest? 

Eenmaal aangekomen vinden we dus alle koffers op de grond en 

Shane in extase. Sue, zelf ook half vogelaar en ik gaan ondertussen 

ook uit ons dak. Ik laat m’n EHBO-set in mijn tas, maar pak wel mijn 
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camera en begin als een idioot foto’s te maken. Pas na een minuut 

ofzo kijken we om naar de gasten die met grote ogen verbijsterd 

staan te kijken. In wat voor gekkenhuis zijn ze aangeland? ‘Eh, it is a 
bird?!? Hmmm, it’s a beautiful indiviual indeed. But eh, by the way, what 
are our suitcases doing on the ground?’ Zij waren dus duidelijk geen 

vogelaars… Maar dat boeide niet, want onze dag kon in elk geval 

niet meer stuk. 

 

   Ook heb ik een paar hele 

leuke dagen gehad vorig 

week toen Mayo en haar 

vriend Gerben me op 

kwamen zoeken. Die zijn een 

dag of vier bij mij geweest en 

ook mee gegaan op mijn 

safari’s. Was erg fijn om mijn 

type mensen weer op bezoek te krijgen en gezellig, leuk en goed te 

kunnen kletsen/praten. Heeft me erg veel goed gedaan en het is 

natuurlijk hartstikke leuk om je vrienden olifanten te laten zien. En 

met Mayo is het altijd lachen geblazen. Zo ook op de Big 5 safari. 

‘Geert, stop! STOP!’ Had ze iets gezien. Dus wij keken naar wat ze 

zag, maar ik zag in elk geval niks. Dus ik vroeg wat ze zag en ze zei: 

‘Een egel!’ “Een egel? Waar???” want die had ik nog nooit in Afrika 

gezien, al helemaal niet overdag. ‘Daar, in die boom!’ “Een egel IN 

een boom???” Het moet niet veel gekker worden…, een klimmende 

egel? ‘Ja, daar, een zwarte egel!’ De verrekijker bood uitkomst: Het 

bleek een afgebroken afgebrande tak te zijn…  

   Toen ze bij mij in Pauls huis logeerden, besloten ze op gegeven 

moment hun kleren met de hand te wassen omdat we geen 

wasmachine hebben bij Paul. Zo gezegd zo gedaan. De volgende dag 

word ik echter bij Paul geroepen. Blijkt Dingène, de vrouw die mijn 

was voor me doet, tegen Paul geklaagd te hebben dat mijn vrienden 

hun kleren zo slecht gewassen hadden. Alle vlekken zaten er nog in 

‘Mayo en Gerben’: Twee vrienden 
van mij uit Wageningen. Mayo heet 
eigenlijk Marjolein, maar dat 
terzijde. Zij hadden mijn stage in 
Zuid-Afrika aangegrepen om dan 
maar op vakantie naar dit 
fantastische land te gaan en mij een 
paar dagen op te zoeken. 
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en dat vond ze niet kunnen, dus nou had zij ze dus maar opnieuw 

gewassen voor hen! En Paul vond dat zo grappig dat hij me dat wou 

vertellen.  

   Tot slot wist Mayo nog de hele compound van Pauls werknemers 

te choqueren. Want ’s ochtends tegen vijf uur was ze wakker 

geworden en ze dacht wel even gauw in haar ondergoed naar de 

badkamer te kunnen om te gaan plassen. Maar net op dat tijdstip 

waren drie werknemers net klaar met Paul in zijn rolstoel te zetten 

en die troffen dus een halfnaakte blanke vrouw in huis aan… Ze 

wisten niet hoe ze het hadden, Zulu’s zijn sowieso erg preuts in hun 

cultuur tegenwoordig, vrouwen dragen daar een lange broek onder 

een rok… Volgens Paul waren hun ogen groot als schoteltjes 

geworden en wisten ze zich geen houding te geven naar Paul toe, die 

in een scheur lag om het gebeuren. Ze hadden aan hem gevraagd: 

“Don’t white ladies have any inhibitions?” Zodoende was Mayo voor 

vandaag in elk geval het gesprek van de dag onder het personeel.  
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44. Verhalen over leuke gasten 

14 augustus 2006 
 
Een paar mooie avonturen die ik hier met gasten beleefd heb wil ik 

jullie niet onthouden. Eens in de zoveel tijd maken we namelijk hele 

bijzondere dingen mee. Zo ging ik op een dag met een pas getrouwd 

stel dat op huwelijksreis was naar Hluhluwe-Umfolozi voor een Big 

5 safari. Het was weer één van die dagen: We vertrokken vroeg en 

het was stralend weer. Het zag er naar uit een prachtige, maar hete 

dag te worden. En dit stel had me aangegeven dat ze dolgraag 

olifanten wilden zien, want die hadden ze nog niet gezien deze reis. 

Oké, dan proberen we die te vinden, maar garanderen lukt 

natuurlijk niet. Urenlang reden we rond door de prachtige 

omgeving: Heuvelachtige savanne, doorkruist door de traag 

stromende Hluhluwe-rivier en de Umfolozi-rivier. Afrika op z’n 

mooist… In onze cabrio Landcruiser reden we langzaam heuvel op, 

heuvel af, langs rivierbeddingen en door dichtbegroeide thickets. We 

zagen vanalles, maar geen olifanten. Dat zul je altijd zien. Na de 

brunch besloten we langzaam aan weer naar de uitgang te rijden, het 

zag er niet naar uit dat we nog veel gingen zien vandaag. Het was 

inmiddels 12 uur geweest, de zon brandde ongenadig en de meeste 

dieren begonnen aan hun middagdutje of stonden in de schaduw te 

herkauwen. Ook dat stel achter in de auto begon een beetje in te 

kakken. Ik keek er niet eens meer van op, het gebeurt zo vaak dat 

zelfs de meest enthousiaste gasten tegen het einde van de game drive 

beginnen te knikkebollen. Ze waren immers om vijf uur ’s ochtends 

door mij gewekt en we reden nu in een open auto rond…  

   En dus reed ik rustig richting uitgang, over een weg omgeven door 

vrij dichte begroeiing. Plotseling zag ik links, door een opening in de 

begroeiing, een joekel van een olifant lopen. En deze liep recht op de 

weg af. De begroeiing was echter weer zo dicht dat ik verder niks 



 231 

kon zien. Ik remde af, berekende waar hij ongeveer de weg op zou 

komen en parkeerde mijn Landcruiser enkele meters voor mijn 

berekende rendez-vous punt. Het stel achterop de bankjes had nog 

niks in de gaten en vroeg me wat er gebeurde. Waarom stopten we 

hier ineens aan de kant van de weg, had ik soms iets gezien? Ik zei: 

“Luitjes, let op, je gaat wat meemaken. Wees niet bang, maar beweeg 

je niet en ik wil geen geluid horen. Er worden geen foto’s gemaakt. 

Gedraag je als een rotsblok, under no circumstances move! Dit wordt 

cool, ik heb een verrassing voor jullie…” In mijn nopjes draaide ik 

me weer om naar het stuur en wachtte af. Yes, kon ik ze toch nog een 

olifant laten zien! We wachtten vol spanning af. Plotseling hoorden 

we een luid gekraak. De bosjes waren zo dicht begroeid, je kon er 

nog geen meter ver in kijken en INEENS WAS IE DAAR! Een grote 

olifantenstier kwam ineens, op slechts anderhalve meter voor de 

Landcruiser, uit de bosjes gelopen! Precies waar ik hem verwacht 

had! Wat een machtig gezicht was dat; zo zag je een kale weg voor je 

en nu keek je ineens steil omhoog naar een 3,20 meter hoge olifant op 

enkele meters afstand. Zo dichtbij was zelfs ik nog nooit geweest! De 

olifant zelf leek een beetje van mijn aanwezigheid te schrikken, 

stopte even met lopen en keek verbaasd terug. Hij liep vervolgens 

voor de motorkap langs af, raakte deze zelfs zachtjes aan en kwam 

naast mijn bestuurdersstoel staan. DZJUUU TOCH, dit was echt 

cool, maar toch ook wel heel spannend. Hij stopte, ik verroerde geen 

vin, durfde niet eens met mijn ogen te knipperen en keek nog steeds 

recht vooruit naar de inmiddels weer lege weg. Plots kwam het besef 

dat, als die olifant nu zin had in kattekwaad, hij zo mijn hoofd eraf 

kon trekken. Hopelijk had ik hem goed ingeschat. Op de een of 

andere manier had ik er een goed gevoel over en vertrouwde ik hem. 

Hij stond nog steeds stil, nog geen meter naast me. Vanuit mijn 

ooghoek zag ik plots zijn slurf op me af komen, welke hij door het 

raam stak. OH FOK! Slechts centimeters voor mijn gezicht en borst 

zat ie wat te snuiven. Even mijn lucht proeven. Enkele seconden later 

verdween de slurf weer en sjokte hij langzaam verder en zag ik hem 
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verdwijnen in mijn buitenspiegel. Pas toen hij 20 meter achter ons 

liep durfde ik me te bewegen. Ik draaide me enthousiast om naar 

achteren, naar mijn gasten, terwijl ik nog fluisterend zei: “Wow! 
Wasn’t that the most fantastic sighting you could ever imagine!” Toen zag 

ik het pas, de gasten waren veranderd in twee lijkwitte zombies. Stijf 

zaten ze, in shock, op de bank nog steeds voor zich uit te staren. Ik 

stootte de man aan “Hello, are you okay?”, welke daarop uit zijn 

toestand kwam, meteen gevolgd door zijn vrouw. En ik kreeg de 

volle laag. Dat was ‘THE SINGLE MOST SCARY MOMENT OF 
THEIR LIFE!’ Hoe kon ik! Pas na enkele minuten bedaarden ze een 

beetje en begonnen ze wat zenuwachtig te lachen. Een moment later 

volgde er een daverende lachbui en ik deed vrolijk mee. Nu vonden 

ze het ineens ook de tofste ervaring van hun leven. Ze dachten ook 

dat die olifant mijn hoofd eraf ging trekken toen hij met die slurf 

binnenkwam, en zagen er, op z’n zachtst gezegd, een beetje tegenop 

om dat te moeten aanzien. In elk geval waren we na deze geniale 

elephant-encounter allen klaarwakker en vrolijk kwebbelend reden we 

terug naar de lodge. 

 

   Eerlijk is eerlijk, ik heb zelf ook wel eens een ik-poep-mijn-broek-

vol moment gehad hoor. Ben ik met vier vrouwen als gast in 

Hluhluwe-Umfolozi aan het game driven, zie ik daar links van de weg 

op 30 meter afstand een grote hoop neushoornschijt liggen. En dan 

bedoel ik een hoop hè. Want neushoorns poepen doorgaans in 

‘middens’, zogeheten latrines, dus als zo’n schijthoop al langere tijd in 

gebruik is kan deze ruim 30 cm hoog zijn en makkelijk een diameter 

van vijf meter hebben… Maar in ieder geval vraag ik me deze dag af 

of deze hoop van een zwarte of witte neushoorn is. En dat wil ik dus 

even gaan onderzoeken. Van de weg af rijden mag hier niet, ik heb 

natuurlijk geen geweer bij me, maar ja, ach, het is maar 30 meter. 

Dus ik spring uit die auto, zeg tegen die kwebbelende dames dat ze 

even geduld moeten hebben, dat ik even wat ga bekijken. En ik loop 

daar naar die mesthoop en ga daar doodleuk voorovergebogen met 
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mijn handen in zitten wroeten, op zoek naar ingrediënten die mij 

kunnen zeggen van welke soort neushoorn deze bende is. Plots roept 

één van die vrouwen: “Mr. NICK, THERE IS A CAT COMING 
TOWARDS YOU!” DZJUUU TOCH, het zal toch niet waar zijn, net 

nu! Ik stond op het punt om die schijthoop te verrijken met mijn 

eigen schijt, want ik schrok me werkelijk kapot. Wat voor kat zou het 

zijn? Een leeuw, een luipaard? SHITSHITSHIT, wat doe ik hier in 

een schijthoop zonder geweer? Ondertussen kom ik behoedzaam uit 

mijn voorovergebogen positie en ga rechtop staan. Voorzichtig kijk 

ik rond en rechts zie ik inderdaad op slechts vier meter afstand een 

joekel van een hyena staan! Formaatje Barva…En die was me 

doodleuk aan het opnemen: ‘Zal ik ‘m pakken of niet?’ Gelijk schoot 

de Bush Academy les over de hyena door mijn hoofd: “Hyena’s zijn 

alles behalve de laffe aaseters uit de Lion King, ze jagen meer en 

succesvoller dan leeuwen en hebben een bite force van 1000 

pond/inch waarmee ze zelfs olifantenbotten kunnen breken. Een 

leeuw heeft ‘slechts’ 620 pond/inch aan bijtkracht…” En op dit 

moment stond ik dus tegenover zo’n beest… Ik had ondertussen de 

wereld der rationaliteit verlaten, dacht niet meer, maar ‘was’ alleen 

nog maar aanwezig in het nu. Opperste ‘en-je-schijt-niet-in-je-broek-

nu’ concentratie. Ik herinner me dat hyena’s overdag goed af te 

schrikken zijn door stoer gedrag en ik besluit behoedzaam maar 

krachtig terug naar de auto te lopen. Ik maak me groot, probeer 

dominantie en kracht uit te stralen en begin luid dat beest uit te 

schelden. Ondertussen pak ik mijn mes van mijn riem en klap het 

open. Je weet maar nooit, het is beter dan niks. En terwijl ik 

gruwelijk boos en kwaadaardig naar dat beest blijf kijken stap ik, 

luid scheldend, met kordate schreden terug naar de Landcruiser. De 

hyena volgt me, loopt parallel aan me mee, maar durft niet dichterbij 

te komen. Eenmaal bij de auto aangekomen stap ik aan de 

passagierskant in en schuif vandaar door naar mijn bestuurdersstoel. 

Ik had natuurlijk geen zin om ook nog om de auto heen te lopen. Je 

moet het lot niet gaan tarten hè. Eenmaal binnen word ik weer 
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wakker uit mijn concentratieroes en kijk mijn gasten aan. Ook nu 

lijkbleke gezichten, maar nu van vier vrouwen in plaats van een 

echtpaar. En ik zeg doodleuk: “I am impressed! Most people think a 
hyaena is some kind of dog, maar je hebt gelijk, het is inderdaad een 

katachtige!” 

 

   Ook krijgen we af en toe een lading Italianen. Die zijn ook een 

verhaal apart. Want die spreken namelijk werkelijk geen woord 

Engels. En doe dan maar eens een game drive! Ik probeer er altijd een 

leuke dag van te maken, maar je bent zo gauw uitgeluld als er een 

onoverkomelijke taalbarrière is. Gelukkig vinden ze dat op de een of 

andere manier niet zo erg. Misschien dat ze het wel begrijpen. Ik doe 

wel mijn best hoor en heb wat Italiaanse namen van dieren geleerd. 

Daar zijn ze erg van onder de indruk, als ik met ze rondrijd en een 

overstekend wrattenzwijn Il Facocero noem en een nijlpaard 

L'ippopotamo. Ook probeer ik wel iets over de dieren te vertellen, 

behalve ze alleen bij hun naam te noemen. Maar mijn Italiaans komt 

bij het zien van een koedoe niet veel verder dan: “There is Il Kudu 
maggiore, it tastes delizioso, hmmmmm….” terwijl ik met mijn handen 

over mijn buik wrijf, om extra aan te geven dat ze goed smaken. 

Maar goed, ook de Italianen geven goede fooien, dus ze zullen het 

allemaal toch wel waarderen. 

 

   Foutjes maak ik ook wel hoor. Zo was er een tijd terug een grote 

brand geweest in de savanne van het wetland. Overal hangt rook en 

nog steeds staan vele delen grasvlakte in brand. Maar ja, de gasten 

hebben betaald voor ‘all-inclusive’, dus hebben ze recht op een game 
drive en die willen ze dan ook. Dan kan ik proberen wat ik wil: “We 

gaan niks zien, behalve rook!”, gaan zullen we. “Oké, zoals je wilt, 

maar ik heb je gewaarschuwd…” en dan rijd ik rond, probeer te erge 

brandhaarden te vermijden. We zien veel vogels in de rook zoals 

reigers en ooievaars die zich te goed doen aan alle insecten, kikkers 

en reptielen die op de vlucht zijn voor het naderende vuur. Ook kan 
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ik dan veel vertellen over de ecologie van het gebied en waarom het 

belangrijk is dat deze branden eens in de zoveel tijd door de savanne 

razen. Maar één ding doe ik dus nooit meer… Let op, op gegeven 

moment zie ik een grote landschildpad in een net verbrande vlakte 

liggen. Arm beest, het vuur heeft hem te grazen genomen, eens 

kijken of hij nog leeft. Dus ik stap uit, zeg de gasten even te wachten 

en ik loop naar die schildpad. Daar aangekomen zie ik dat hij 

inderdaad nog leeft en, afgezien van brandwonden aan zijn poten, 

zichzelf goed heeft weten te beschermen door in zijn schild te 

kruipen toen het vuur voorbij raasde. Toch wil ik ‘m nou niet 

oppakken om nog meer stress te voorkomen. Dus ik besluit de 

gasten naar hier te laten komen om te kijken. Geen gevaarlijke dieren 

te zien, dus dat kan best. Ze komen allemaal en luisteren 

gefascineerd naar mijn verhalen en weetjes. En dan zie ik het ineens: 

al hun dure designer broeken zitten vol met roet en zwarte strepen 

van het verbrandde gras en struikgewas. DZJU, wat ben ik ook een 

oen! Ze zien me kijken, kijken zelf ook en schrikken zich ook een 

hoedje. “Luister luitjes, ik laat de lodge al die kleren vanavond nog 

wassen en morgen heb je ze schoon, gevouwen en gestreken terug 

oké? En als we ze niet schoon krijgen zullen we ze vergoeden, dus 

wees gerust.” Dzju, de huishoudsters zullen blij met me zijn 

vanavond. Kunnen ze een beetje gaan overwerken door mijn 

stupiditeit… 

 

Van de andere kant maak ik ook veel mensen helemaal blij. Zo had 

ik vorige week nog mijn best elephant sighting ever! Nog beter dan die 

ene die met zijn slurf aan je ging ruiken? Ja, zelfs nog beter! We 

schrijven zaterdag 12 augustus en de lodge is helemaal volgeboekt. 

Shane en ik hebben er onze handen vol aan. Voor vandaag staat er 

een dubbele game drive naar Hluhluwe-Umfolozi op het programma, 

betekenend dat Shane en ik beiden gaan. Dus zo vertrokken we met 

twee auto’s volgeladen met gasten en koelboxen. Ik had de familie 

Mundy uit Engeland in mijn Landcruiser. En de Mundy familie 
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bestond uit vader en moeder, twee zoons en de 13 jarige Pippa, 

welke gehandicapt was. Ze zat in een rolstoel, dus dat maken zaken 

voor ons van de lodge wat moeilijker, maar we hadden besloten 

ervoor te gaan en iedereen een geniale vakantie te bezorgen. 

Zodoende tilde ik haar heel de tijd van haar rolstoel in mijn 

Landcruiser en terug en nam haar overal mee naar toe. Bovendien 

had Pippa een vurige wens, ze had nog nooit olifanten in het wild 

gezien, dus die hoopte ze toch wel te zien deze game drive. Shane 

wist ervan, dus we hadden afgesproken dat als hij ergens olifanten 

zou zien, hij me dan onmiddellijk op zou roepen op de walkie talkie 

en de locatie zou doorgeven. Zo gezegd zo gedaan en op gegeven 

moment kraakt mijn radio en hoor ik Shane in code taal zeggen dat 

hij ‘Ndlovu’ (olifanten) heeft gevonden, heel veel en dat ik 

onmiddellijk naar Sitezi point bij de rivier moet komen. Met de 

nadruk op onmiddellijk en hij sluit af met: ‘You won’t believe your 
eyes, I have never seen such a sight! Be quick!’. Sitezi lag op slechts drie 

minuten rijden afstand, dus ik zeg tegen de Mundy familie dat ze 

zich en Pippa goed vast moeten houden, omdat ik ze binnen enkele 

minuten de verrassing van hun leven hoop te geven. ‘Is er ergens 

een olifant’ vragen ze, maar ik race al door het park en zeg alleen 

maar “We shall see…”. Op het moment dat ik bij Sitezi point bocht 

om ga stokt de adem me in de keel. Ik zie Shane’s auto 50 meter voor 

ons aan de rivierbedding staan en aan de overkant lopen TACHTIG 

olifanten langzaam achter elkaar als een slang door het landschap! 

Ze worden geleid door een grote olifantenstier en zijn 200 meter 

verderop de rivier overgestoken, waar de laatsten van die tachtig 

olifanten op dit moment nog midden in de rivier staan. Werkelijk, 

het was één van de meest indrukwekkende dingen die ik ooit gezien 

heb! Eén grote lange trein van olifanten, meer dan een paar honderd 

meter lang! Voordat de laatste ons voorbij was gelopen waren we 20 

minuten verder! Zo ontzettend mooi! En de Mundy familie was 

sprakeloos, de kleine Pippa en haar moeder hadden zelfs tranen in 
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hun ogen. Ook ik was ontroerd, dat ik deze familie zo’n geweldige 

sighting kon laten zien. Ik kon mijn geluk niet op.  



 
23
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The Mundy family and my best elephant sighting ever… 



 239 

45. Mijn favoriet: De Giraffe! 
 
Zoals jullie ondertussen wel begrepen zullen hebben, leer ik hier en 

op de Bush Academy echt superveel. Een deel daarvan is zelfstudie 

uit interesse, maar toch, ik had nooit gedacht dat dieren zo 

interessant konden zijn. Om jullie een voorbeeld te geven wil ik hier 

even ‘de giraffe’ behandelen, want dat is een van mijn favorieten. Ik 

hoop altijd dat ik deze tegenkom op game drives, want je kunt er 

zoveel leuke dingen over vertellen tegen je gasten.  

 

Stel je voor: Ik rijd met een aantal gasten en we zien giraffes. De 

eerste vraag is doorgaans: “Zijn dat mannetjes of vrouwtjes?” En als 

er een kleintje bij is: “Is dat een baby?”. Want mensen hebben om één 

of andere reden altijd de neiging om dieren in mensen termen aan te 

spreken en vooral jonge dieren zijn steevast baby’s… (Ik heb dan 

vaak de neiging om te vragen: “Heeft u ooit een baby gebaard met 

zo’n lange nek?” “Nee, dus…). Maar goed, mannetjes of vrouwtjes, 

doorgaans is dat vrij makkelijk te zien. Ze hebben beiden hoorntjes, 

maar die van mannetjes zijn kaal, terwijl op die van vrouwtjes 

zwarte pluimpjes haar groeien. Ook zijn die van vrouwtjes vaak 

langer, dunner en iewat naar achteren en naar elkaar toe gebogen, 

maar dat is geen betrouwbaar kenmerk want daar kan veel variatie 

inzitten. Veel gidsen zeggen ook dat donkere giraffen mannetjes zijn, 

maar dat is ook niet betrouwbaar, want dat scheelt veel per 

populatie en heeft meer te maken met genetische aanleg dan met een 

geslachtskenmerk. Tot slot is het natuurlijk altijd zinnig om naar de 

buik van het dier te kijken, omdat daar ook vrij duidelijke verschillen 

te zien zijn… Interessant is wel om te weten dat de testikels van 

mannelijke giraffen tussen de achterbenen hangen, zoals het hoort 

zeg maar, maar dat de penis zelf ergens halverwege de buik begint. 

Dit is overigens zo bij de meeste grote hoefdieren. 

   Maar ja, vandaag zijn de giraffen ver weg en kan ik dit allemaal 

niet goed zien. Hoe bepaal ik dan het geslacht? Bush Academy weet 
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raad en heeft ons geleerd te kijken naar het gedrag. Bijvoorbeeld, 

alleen mannetjes eten met hun kop omhoog gestrekt, terwijl de hoek 

tussen de kop en de nek van vrouwtjes eigenlijk nooit meer dan 100 

graden is. Bovendien, mannetjes eten vaak hoog aan de bomen en de 

vrouwtjes steevast een stuk lager. Mooi, de eerste vraag heb ik dus 

beantwoord. What else would you like to know? Waarom die hoorns 

van mannetjes dan kaal zijn en die van vrouwtjes niet? Dat komt 

doordat de mannetjes vechten voor vrouwtjes en de vrouwtjes 

vechten doorgaans niet. Als giraffen vechten, dan doen ze dat door 

middel van ‘necking’ zoals we dat noemen, waarbij ze hun lange 

nekken om elkaar heen draaien en elkaar met de hoorns op de nek of 

borst rammen. Als gevolg daarvan verliezen ze het haar op de top 

van die horentjes, dat vervangen wordt door een dikke laag eelt, of 

totdat het bot gewoon aan de oppervlakte komt. Het volgende is 

interessant: Je kunt je voorstellen dat het moeilijk is om een giraffe 

kalf te baren met van die hoorns op z’n kop. Want ze hebben die al 

vanaf de geboorte en het is daarmee de enige antilope die met al 

ontwikkelde hoorns geboren wordt. Daar heeft Moeder Natuur een 

mooie oplossing voor gevonden. De hoorns zijn namelijk bij de 

geboorte helemaal van kraakbeen en dus nog niet van bot. En zitten 

‘los’ aan de schedel vast. Bij de geboorte liggen ze in feite 

neergeklapt tegen de nek aan en zo heeft mama-giraffe (hoor mij 

nou, ik begin zelf ook al aan mensentaal…) daar geen last van bij het 

baren. “Sjongejonge, dat is inderdaad interessant zeg, maar hoe gaat 

dat dan met het baren? Want het is toch wel een twee meter lange 

val naar beneden voor een pasgeboren giraffe.” Ja, je zou zeggen dat 

ie gelijk z’n nek breekt toch? Al helemaal als je bedenkt dat een 

pasgeboren giraffe 100 kilo weegt. Nou, er zijn een aantal redenen 

waarom dat niet gebeurt. De belangrijkste is dat op het moment dat 

de benen van het kalf de grond raken, een deel van het lichaam nog 

halverwege de vagina zit en het dier dus meer op de grond glijdt 

dan een vrije val maakt. Daar komt bij dat je altijd hebt gedacht dat 

de Nieuw Zeelanders het bungee jumpen hebben uitgevonden, maar 
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in feite hebben zij dat afgekeken van de giraffe. Want de ‘val’ naar 

beneden zorgt ervoor dat de navelstreng halverwege gewoon knapt.  

   Maar ja, dan begint de ellende pas. Want omdat ze zulke lange 

benen hebben, ligt het zwaartepunt van het dier heel hoog, met als 

gevolg dat pasgeborenen heel erg wankel zijn. Toch kan een kalf 

binnen 15 minuten staan, hoewel ze eerste dagen het grootste deel 

van de dag en vooral van de nacht, op de grond ‘verstopt’ liggen in 

afwachting van hun moeder die ze af en toe komt voeden. Verstopt 

tussen aanhalingstekens, want ga jij je maar eens verstoppen in het 

gras met zo’n nek… Ik kan je vertellen, dat wil niet zo hoor. Dat 

blijkt ook wel uit het feit dat 50 tot 75% van de kalveren het eerste 

jaar niet haalt en ten prooi vallen aan voornamelijk leeuwen en 

spotted hyaena’s. Vijfenzeventig procent, ik vind het nogal wat… 

Maar ja, als je het wel haalt, dan ben je wel als kool gegroeid. Want 

een jonge giraffe groeit ruim een meter in het eerste half jaar en 

verdubbelt zijn lengte in het eerste jaar. Inderdaad, bij de geboorte 

zijn ze al bijna twee meter lang en na één jaar dus al gauw vier 

meter. Doe ze dat maar eens na. En dan hebben ze mij altijd verteld 

dat je van vroeg naar bed gaan en veel slapen goed groeit… Maar 

een giraffe slaapt maar 20 minuten per dag en dat verdeeld over 

minstens vier intervallen, wat ongeveer betekent dat ze nooit langer 

dan vijf minuten aan een stuk slapen. Ouders, daar gaat jullie slaap-

groei theorie. En daarbij, dat je 2,5 liter water per dag moet drinken 

om gezond te blijven ga je ook in twijfel trekken als je weet dat 

giraffen slechts één keer in de drie dagen drinken. Maar soms zelfs 

dat niet doen omdat ze voldoende hebben aan de dauwdruppeltjes 

die aan de bladeren zitten die ze eten. Wat een beesten hè? Ben je 

ruim vijf meter lang en weeg je ruim 1100 kilo en dan drink je niks! 

Daar staat dan tegenover dat je wel 34 kilo per dag aan bladeren eet. 

Je moet er maar zin in hebben.  

   Het allerinteressantste is echter nog wel het volgende. En dan 

moeten we even kijken naar een van de bizarre aanpassingen die een 

dier door de evolutie heeft ontwikkeld om zo groot en lang te 
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worden en toch succesvol te blijven in termen van voortplanting. It’s 
a tough world, dus je kunt niet zomaar lang worden en hopen dat 

roofdieren geen misbruik gaan maken van het feit dat je lengte soms 

een handicap voor je is. Neem nou het drinken. Je hebt het vast wel 

eens gezien in een documentaire. Dat een giraffe helemaal wijdbeens 

moet gaan staan om bij het water te kunnen. Ook al doe je dat dan 

maar eens in de drie dagen, toch loop je een aanzienlijk risico dat een 

leeuw dan aan je nek gaat hangen. Is toch lastig als dat gebeurt… 

Dus als gevolg daarvan moeten giraffen heel goed opletten als ze 

gaan drinken, om er zeker van te zijn dat ze een roofdier zullen 

horen of zien aankomen. En hoe kan dat beter vanaf zo’n hoogte 

waarop een giraffe zijn kop zit? Allemaal helemaal waar, maar dat 

betekent wel dat een giraffe tijdens het drinken vaak gauw even 

opkijkt om de omgeving te scannen. Nou moet jij maar eens gaan 

staan, dan je hoofd tussen je knieën leggen, dan omhoog komen en 

dat een aantal keer doen. Daar wordt je echt niet goed van, 

hoofdpijn, duizelig, noem maar op. Dit heeft te maken met de 

bloeddruk in je hoofd. Als je hoofd zo laag is loopt je bloed als 

gevolg van de zwaartekracht naar je hoofd en wordt de bloeddruk 

daar heel hoog. Veel bloed ineens in de haarvaten van je hersenen 

kan ervoor zorgen dat deze stuk gaan, met alle gevolgen van dien. 

Geloof me, een hersenbloeding is niet bepaald goed voor je 

gezondheid. Om je hersenen te beschermen zullen daardoor op zo’n 

moment je bloedvaten naar je hersenen toe vernauwen, om te zorgen 

dat de bloeddruk van de hersenen op peil blijft en dus niet te hoog 

wordt. Ga je dan weer rechtop staan, dan moet het bloed ineens 

omhoog stromen om de hersenen te bereiken, wat moeilijker is, al 

helemaal omdat die bloedvaten naar je hersenen nog versmald zijn. 

De bloeddruk in je hersenen is dan ‘te laag’, je hersenen krijgen niet 

genoeg zuurstof en je wordt licht in je hoofd en gaat sterretjes zien. 

Datzelfde gebeurt bij een giraffe als hij aan het drinken is. Maar dan 

tien keer zo erg. Zijn kop gaat immers in twee seconden tijd vijf 

meter omhoog. Je kunt je voorstellen dat het sowieso moeilijk is om 
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de bloeddruk in de hersenen op peil te houden, omdat het bloed 

vanaf het hart enkele meters omhoog gepompt moet worden om de 

hersenen überhaupt te bereiken. Wat heeft de evolutie daarop 

bedacht? Een gigantisch hart van bijna 15 kilo, dat voor een 

bloeddruk zorgt van 260/160. Anders haalt het bloed het hoofd 

gewoon niet. Zo’n hoge bloeddruk is echt enorm, bij mensen is de 

normale bloeddruk ongeveer 120/80. Nou is het mooie dat de 

bloeddruk in de hersenen van een giraffe ook slechts 120/80 is en niet 

veel hoger mag worden anders krijgen ze dus een hersenbloeding. 

Kun je je voorstellen wat er gebeurt als zo’n giraffe dan zijn kop 

omlaag naar het water brengt. Zo’n hoge bloeddruk en dan komt 

ook nog het effect van de zwaartekracht erbij, dat beest zijn hersenen 

zouden gewoon ontploffen. En toch gebeurt dat niet, dat is toch een 

wonder? Ja in feite wel, want ze hebben dan ook een zogeheten 

‘wondernet’ oftewel rete mirabile. In gewone mensentermen kunnen 

we het een ‘bloedspons’ noemen en het is een groot netwerk van 

bloedvaten tussen de slagaders en de hersenen in wat de bloeddruk 

verlaagt en de bloedstroom vertraagt. Daardoor blijft de bloeddruk 

in de hersenen van de giraffe altijd rond de 120/80, of zijn kop nou 

hoog of laag is. Superslim bedacht toch?  

   Nou zie ik jullie denken: “Waarom überhaupt zo’n lange nek 

ontwikkelen?”. Daar zijn de meningen over verdeeld. Een van de 

theorieën is dat het een adaptatie is om competitie met andere 

herbivoren te verminderen, omdat geen andere herbivoor zo hoog 

blaadjes van de bomen kan knabbelen. Anderen geloven dat het een 

gevolg is van aantrekkingskracht op vrouwelijke giraffe’s. Dat deze 

mannetjes met een langere nek mooier vinden en dus eerder met hen 

zullen paren. Zodoende kan er inderdaad geselecteerd worden op 

een steeds langere nek. Weer anderen zijn van mening dat hoe 

langer de nek, hoe beter de mannetjes kunnen vechten en hoe meer 

vrouwtjes ze dus kunnen krijgen. En ook dit zou kunnen resulteren 

in een selectie op een steeds langere nek. Maar zeker weten doet 

niemand het. 
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   Voor nu lijkt het me wel even genoeg geweest met informatie over 

de giraffe. Maar echt, je kunt uren doorgaan met vertellen over dit 

dier. Bovendien, ze zijn ook gewoon hartstikke mooi om te zien. Dat 

wil je namelijk nog wel eens vergeten als je veel over een dier weet, 

om er gewoon van te genieten…  
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46. Problemen! 

Eind augustus 2006 
 
Tsja, soms zit het mee en soms zit het tegen. Zo kan het dat tussen al 

mijn enthousiaste verhalen nou ineens een minder leuk verhaal komt 

te staan. Ik zou zeggen, print 'm uit, koop een ticket naar Israël, reis 

door naar Jeruzalem en eenmaal daar kun je 'm in de klaagmuur 

stoppen voor me. Want ik heb daar geen tijd voor, omdat ik hier dag 

en nacht aan het werk ben. Is het niet voor de lodge, dan ben ik wel 

de spullen uit mijn kamer aan het evacueren voor de zondvloed.  

   Om te beginnen, zoals gezegd zijn Conrad en Kerrie vorige maand 

vertrokken. Het zat er natuurlijk aan te komen, maar toch mis ik ze 

echt. We waren zo'n leuk team samen. Dat vonden de gasten ook, 

want de hoeveelheid fooi was aanzienlijk groter dan de hoeveelheid 

fooi die we nu krijgen. Met hun vertrek is ook mijn hoeveelheid 

werk verdriedubbeld, want het hoogseizoen is nou aangebroken en 

we zijn continu volgeboekt. Na Conrad en Kerrie's vertrek was ik 

een weeklang de enige ranger hier en moest toen morning activity, 

daarna nog eens de full day activity, daarna afternoon activity doen en 

dan soms nog barman of gastheer moet spelen ook. Dat was een 

beetje teveel van het goede. Toen ze na een week Shane als tijdelijke 

ranger binnenhaalden die ons hier voor drie weken uit de brand 

kwam helpen, waren we verder voor die drie weken compleet 

volgeboekt zodat ik alsnog duizend uur per dag aan het werk was. 

En dat was net teveel van het goede. Ik begon het plezier in m’n 

werk te verliezen omdat ik zo moe was en nul minuten voor mezelf 

had. Lange dagen op zich is niet zo'n probleem, maar nu al acht 

weken lang, zeven dagen in de week, 11 tot 15 uur per dag werken 

met twee dagen vrij tussendoor heeft me toch opgebroken. En daar 

baal ik natuurlijk van, want ik vind het gewoon niet kunnen dat 

gasten 280 euro per persoon per nacht betalen en dan een zombie 
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van een ranger krijgen die een heel matige game drive doet, om maar 

zo snel mogelijk weer thuis te zijn. Ik voel me daar knap lullig over, 

maar ik kan niet anders. Bovendien MOET ik wel op tijd terugzijn, 

want ik moet op diezelfde dag ook nog de andere gasten op een 

andere activiteit meenemen. Mijn time management op activiteiten is 

nog nooit van zo cruciaal belang geweest. 

   Natuurlijk was dit ook niet helemaal de bedoeling van mijn 

'placement'. De oorspronkelijke bedoeling was dat ik ergens geplaatst 

zou worden waar ik in een teamverband van rangers ervaring zou 

kunnen opdoen als ranger. In de eerste plaats door door hen 

getraind te worden en in de tweede plaats om ervaringen met elkaar 

uit te kunnen wisselen. Nu is het echter zo druk dat ik alle 

activiteiten ongeveer op mezelf doe en de tijdelijke ranger die er nu 

is zie ik nauwelijks. Die klaagt overigens ook steen en been over de 

werkdruk en dezelfde problemen die ik nu nog ga beschrijven. In elk 

geval, in feite komt het erop neer dat ik geen trainee ben, maar 

gewoon een volwaardig meedraaiende werknemer. Maar die dan 

wel bedroevend slecht betaald krijgt... Ik begin me dan ook een 

beetje uitgebuit te voelen... 

 

Bovendien zou dit hele placement gebeuren op basis van kost en 

inwoning zijn, met eventueel een stagevergoeding. Ik ben immers 

volledig FGASA gekwalificeerd en dus een half jaar lang een gratis 

maar volledig functionele werknemer. En over die kost en inwoning 

valt ook nog wel wat te zeggen. In de eerste plaats de 'kost'. 

Inbegrepen in mijn verblijf zit dus het eten. Nou hebben Hugh en 

Leigh-Ann aan het begin al gezegd dat ik een relatief goede 

stagevergoeding krijg, dus dat ik in sommige gevallen wel voor mijn 

eigen eten moet zorgen. Logisch, want ik woon immers bij Paul, dus 

als ik eens om 13:00 pas zou beginnen, dan is het niet de bedoeling 

dat ik 's ochtends al naar de lodge kom gereden om daar uitgebreid 

te gaan zitten ontbijten, dat kan ik dan ook thuis doen. Hetzelfde 

geldt voor het avondeten. Als ik om 17:00 uur klaar zou zijn, dan kan 
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ik rustig naar huis om zelf te koken en te eten. Dat vond ik prima en 

daar heb ik toen ook mee ingestemd. Maar in de praktijk werken 

dingen anders... Want de afgelopen maand heb ik elke dag ongeveer 

hele dagen gewerkt en dan hebben we het niet over een acht-urige 

werkdag, dat moge duidelijk zijn. En blijk ik dus 's ochtends omdat 

het zo'n hectische drukte is, een bak muesli met yoghurt naar binnen 

te werken terwijl ik koelboxen inpak, Landcruisers klaarmaak, 

oliepeil controleer, etcetera. Rustig ontbijten is er dus zelden bij. Nou 

over de lunch hoeven we het niet eens te hebben. De regel is dat de 

lunch voor het personeel altijd gemaakt wordt, nadat de gasten hun 

lunch hebben afgerond. Mooi verhaal, maar dat is precies de tijd dat 

ik ze mee op game drive neem. Negen van de tien keer heb ik dus 

geen lunch, omdat deze klaar is op het moment dat ik net weg rijd 

met de gasten. Op de full-day activities kan ik natuurlijk wel mee-eten 

van de geweldige lunch die ik voor mijn gasten bereid, maar ook 

daar kom ik van een koude kermis thuis. Als ik in Hluhluwe-

Umfolozi een enorme brunch zit te brouwen op mijn skottelbraai, heb 

ik helemaal geen tijd om te eten, want eerst moeten de gasten hun 

eieren met spek krijgen. Ben ik klaar met bakken voor hen, dan heb 

ik een kleine tien minuten om gauw wat naar binnen te proppen, 

voordat ik weer kan gaan opruimen en inpakken, want de gasten 

moeten weer op tijd terug bij de lodge zijn. Een soortgelijk iets 

gebeurt er op andere lunchmomenten. Ik ben gewoon niet de snelste 

eter en 'tussen de bedrijven door eten' werkt voor mij niet, want dan 

krijg ik simpelweg te weinig binnen. Je kunt natuurlijk zeggen dat ik 

overdrijf, maar afgelopen week ben ik eens op een weegschaal gaan 

staan bij de apotheek in de stad en bleek dat ik ondertussen bijna 

vier kilo ben afgevallen. Ik dacht het al te zien in de spiegel... Weinig 

slaap, weinig eten, dan krijg je dat. En dan hebben we het nog niet 

eens over het avondeten gehad. Nu het zo druk is, eet ik nog zelden 

mee met de gasten, want daar heb ik meestal helemaal geen zin meer 

in. Maar als ik om 20:00 's avonds dan thuis bij Paul aankom, nadat 

ik daar om 6:00 's ochtends was weggegaan, dan is koken het laatste 
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waar ik zin in heb. Ik eet dus meestal gauw iets uit de 

magnetron, een kant-en-klaar maaltijd, of een kliekje. Ik ben 

ondertussen beroemd bij Paul, want ik maak eens in de tien dagen 

een enorme pan spaghetti. Waar ik dan tien dagen van eet... In elk 

geval eet ik gauw mijn prutje op en soms ga ik nog even bij Paul 

langs voor een biertje, maar meestal wil ik alleen maar naar bed. 

Vooral wanneer ik de volgende dag Hluhluwe-Umfolozi als 

activiteit heb en dus om 3:00 de wekker weer gaat...  

   Hoe zuur is het dan, als ik in plaats van 'uitslapen' tot 3:00, al om 

1:00 wakker wordt van een doorweekt bed… en dan mijn laptop 

ongeveer weg zie drijven op mijn bureau? Dames en heren, laten we 

het hoofdstuk 'kost' afsluiten en het over mijn 'inwoning' hebben. 

Wonen bij Paul is even bizar als dat het tof is, dat weten we 

ondertussen. Daar valt verder niks over te klagen, maar nu de eerste 

buien beginnen te vallen in verband met de naderende zomer = 

regentijd, blijkt dat mijn dak zo lek is als een mandje. Op vijf 

plaatsen loopt het water met straaltjes naar beneden, door het 

plafond... Toen ik dat tegen Paul vertelde, zei hij doodleuk dat hij dat 

al had gedacht. Sterker nog, hij had Hugh, toen deze kwam vragen 

of ik zou mogen komen logeren, gezegd dat hij geen huur zou 

vragen voor mijn verblijf, noch van mij, noch van hem, maar dat hij 

wel wilde dat Hugh de kamer zou schilderen, opknappen en het dak 

zou vervangen. Want omdat Paul ondertussen al zes jaar invalide 

was, gebruikte hij deze kamer nooit en hij ging natuurlijk ook niet 

investeren in een ruimte waar hij zelf überhaupt niet kan komen met 

zijn rolstoel. Terecht verwees Paul me dus naar Hugh om het op te 

knappen. Volgens Paul was de golfplaat over mijn kamer poreus 

geworden doordat deze zo oud was en daar moest dus een nieuwe 

komen. Kostte ongeveer 100 euro en klaar is Kees. Hugh ziet dat 

echter helemaal niet zitten. Hij zegt tegen mij dat hij toch niet gaat 

investeren in het huis van iemand anders... En zo zit ik er midden 

tussen in. Hugh heeft de klusjesman van de lodge opdracht gegeven 

om mijn dak met plakkertjes te fiksen. Die goede man is dus al drie 
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keer geweest en heeft het 'gerepareerd'. En elke keer lekt het nog 

steeds, zij het ietsje minder misschien. Mijn nu oh zo waardevolle 

nachtrust wordt dus elke keer dat het regent verstoord, want een 

zeiknat matras slaapt ook niet echt lekker. En die geur, na een 

regenbui ruikt mijn kamer vier dagen lang naar een natte sok…  

Daar komt bij dat de eigenwijze eigenaars nog eigenwijzer zijn dan 

ik dacht en helemaal niet met mensen kunnen omgaan. En 

hun personeel inclusief mij als oud vuil behandelen, en maar 

verwachten dat ik maar werk. Maar ik mocht geen blikje ijsthee meer 

drinken op mijn 15 urige werkdag, want dat was te duur. Dit om dat 

ijsthee in blikjes van 0,33 liter zit. Ik mocht vanaf vorige 

week maximaal één blikje frisdrank van 0.2 liter per dag en niet 

langer frisdrank uit blikjes van 0,33 liter. Alles wat ik meer drink dan 

dat, moet ik dan ook zelf betalen. Moet je net mij hebben, dus ik 

vertik het om nog één slok van hun drinken te drinken en breng dus 

sindsdien mijn eigen fles lauw water mee. En als de gasten dan 

vragen waarom ik niet iets lekkers uit de koelbox drink, dan zeg dus 

ook eerlijk waarom. Sorry voor de eigenaars…  

  

Gelukkig is er ook nog een lichtpuntje: ik had een vriendin van me, 

van de Bush Academy, verteld hoe het er hier aan toe ging. En die 

lichtte toen de Bush Academy in met als gevolg dat deze ook aan het 

stuiteren was. Ze hebben me opgebeld om mijn verhaal te horen en 

wilden dat ik van de eigenaars eis dat er wat aan gedaan wordt. 

Anders zouden ze een andere placement voor me zoeken. Dus 

zodoende heb ik vorige week een gesprek gehad met de eigenaars en 

Sue de lodge manager. En m’n eisen gesteld: ze fiksen m’n kamer, 

geven me gewoon eten en nemen een derde ranger aan om the 

workload onder te verdelen, of ik vertrek... Ze waren eigenlijk best 

voor reden vatbaar, begrepen mijn punten en 'hadden niet door' dat 

deze problemen speelden. Dat is natuurlijk nonsens, maar in elk 

geval hebben ze toegezegd er wat aan te doen. Mijn kamer is 

ondertussen (na een maand sinds de eerste regenval) al drie keer 
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gefikst, zij het zonder resultaat, maar er wordt in elk geval aan 

gewerkt. Ook heb ik me de afgelopen dagen het apelazerus gegeten 

aan impala filets, bananenbrood en andere liflafjes. En ik hoop dat ze 

binnenkort twee nieuwe rangers aannemen, want die tijdelijke 

ranger vertrekt overmorgen. Maar op het moment is het niet zo druk 

met gasten. Volgende week hebben we zelfs helemaal geen gasten en 

ben ik zes dagen vrij, dus ik heb weer even een adempauze. En op 

het moment, na een paar dagen goed eten en rustig aan doen, gaat 

het weer erg goed met me en voel ik me weer kiplekker. De Bush 

Academy is echter nog niet tevreden en stuurt volgende week een 

van de instructors hier naar toe om een hartig woordje te spreken met 

de eigenaars en ze te vertellen dat ze nou toch echt twee rangers op 

zeer korte termijn moeten aannemen. Anders halen ze me daar weg 

en plaatsen ze me ergens anders. Maar goed, ik weet van een 

overreden mus nog iets moois te maken, dus in de tussentijd blijf ik 

positief en vol goede moed.  
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47. Weer een Eddy… 

8 september 2006 
 
Jullie willen vast weten hoe het nu met me gaat na dat 

verschrikkelijke verhaal van de vorige keer. Wel, het gaat momenteel 

heel goed. Ik heb vorige week een week vrij gehad, heb heerlijk 

gerelaxed, een boel dingen bijgewerkt als e-mails beantwoorden en 

wat studeren. Ik heb in elk geval een boel tijd voor mezelf gehad. 

Beetje boekje lezen in de zon, kruisboog schieten, vogelen, je kent het 

wel. Ik ben weer helemaal opgeladen en weer boordevol energie. 

Maar ik hoor jullie al denken: ‘Dat is geen oplossing op de lange 

termijn…’ en daar hebben jullie natuurlijk gelijk in. Maar ja, aan mijn 

problemen wordt gewerkt. Mijn kamer wordt ondertussen keer op 

keer opnieuw zonder succes gerepareerd en ik kan weer eten enzo. 

Nu Shane vertrokken is ben ik echter wel weer de enige ranger. 

Maar ook daar zijn ze mee bezig, de afgelopen twee weken zijn er 

een stuk of acht mensen langs geweest voor een sollicitatiegesprek, 

dus er zit vooruitgang in. Ze doen in elk geval hun best. Sterker nog, 

afgelopen vrijdag kwam de eerste ranger beginnen die ze 

aangenomen hadden. Die moest ik gaan inwerken. Eddy heette hij 

en ik kon alleen maar hopen dat het niet zo’n jonge dolle hond zou 

zijn zoals Eddy van de Bush Academy…Het bleek mee te vallen, het 

was een aardige vent die ’s middags aankwam en meteen mee zou 

gaan op een game drive met mij en de gasten om te zien wat de 

bedoeling was. Even van tevoren vroeg ik hem naar zijn 

achtergrond. Het kwam erop neer dat hij na jaren in de marketing 

gewerkt te hebben nu zijn droom waar wilde maken. En dat hij dus 

een twee weken durende bush cursus had gevolgd en nu hier ranger 

was! “Oh,” zeg ik, “Enne, hoeveel game drives heb je gedaan?” ‘Nul, 

maare, ik ben wel gast op andermans game drives geweest…’ “Oh, 
really, that is nice, maare, heb je wel eens een 4-wheel drive 
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Landcruiser of iets dergelijks bestuurd dan?” ‘Nope, never.’ “Ahhh, 

okay… en heb je misschien een FGASA qualificatie?” ‘Nee, nog niet, 

maar die wil ik tezijnertijd wel gaan halen…’ Goed, het zou dus een 

hele klus voor me worden om hem in te werken, maar oké, we 

proberen het. Op zich wel leuk om iemand de kneepjes van het vak 

bij te brengen, voor zover ik ze ken dan. 

   Dus hij mee op game drive en ik stelde hem op dezelfde manier aan 

de gasten voor als Conrad toentertijd bij mij had gedaan. Ook 

spraken we af dat hij actief mee zou doen met gidsen, zodat ik een 

idee zou krijgen van zijn kennis. Ja leuk, hij had er zin in zei hij. 

Vroemvroem, tuuttuut, zo reden we door de bush heen. En we zien 

tegelijkertijd ineens een antilope opduiken. ‘EEN WATERBOK!!!’ 

roept Eddy luid, waarop dat beest meteen wegrent… Een goede start 

Eddy… Al helemaal omdat het een bosbok was en helemaal geen 

waterbok. Dat leg ik ook uit aan de gasten en we vervolgen onze 

weg. Eddy zit wat zenuwachtig naast me op zijn stoel te draaien, 

terwijl hij zegt: ‘Tsja, die twee haal ik altijd door elkaar, want ze 

lijken ook zo op elkaar…’ Pardon? Een waterbok en een bosbok 

lijken net zoveel op elkaar als een koe en een paard! Maar dat zeg ik 

‘m maar niet. Toch is het reden voor me om de neiging om hem 

vaderachtig een hart onder de riem steken met een opmerking als 

“Dat kan iedereen gebeuren jongen, als je de volgende keer maar 

niet zo hard schreeuwt.” te onderdrukken. Ik kan er niks aan doen, 

maar Eddy stijgt niet bepaald in mijn aanzien tijdens de game drive. 

Hij had best wel een aantal vogels goed, maar hij was gewoon niet 

zo spraakzaam. Hij had niet die feeling met de gasten, hij wist ze niet 

te boeien als hij iets vertelde en leek dat ook niet eens te proberen. Er 

zat geen enthousiasme in zijn stem. Toen we een slecht stuk gebied 

in reden en ik heftig moest gaan 4-wheel driven en alle kanten 

opslipte, vroeg ik hem of hij dit ook zou kunnen. Het zweet stond ‘m 

namelijk nu al op zijn voorhoofd en hij reed nog niet eens zelf.  

   Bij de sundowner spot ging hij in zijn eentje wat rondlopen, in 

plaats van bij de gasten te blijven om ze te vermaken en op ze te 
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letten. Sorry Eddy, maar zo werken dingen niet, in elk geval niet op 

een vier sterren lodge… Ik begon er ondertussen toch een hard 

hoofd in te krijgen dat ik hem in korte tijd zo veel zou kunnen leren 

dat hij zelf in zijn eentje gasten mee zou kunnen nemen. 

   Bij terugkomst bij de lodge zegt hij dat ie moet ‘nadenken’ en dat ik 

dus alleen de spullen moet opruimen. Goed, ik kan me voorstellen 

dat de eerste indrukken even verwerkt moeten worden, dus ik laat 

hem zijn gang gaan. We spreken af hoe laat ik hem morgen kom 

ophalen voor de beach safari. De volgende ochtend sta ik dus bij zijn 

huis, maar ik vind daar geen gehoor. Hmmm, wat vreemd, zou hij 

zich verslapen hebben? Zo vroeg is het echter ook weer niet, het is 

net na achten. Plotseling gaat de deur van zijn buurvrouw open, het 

huisje van Sue… Zij staat daar verbouwereerd met een briefje in haar 

hand. BLIJKT EDDY MIDDEN IN DE NACHT VERTROKKEN TE 

ZIJN! Hij had een briefje bij Sue onder de deur gedaan met daarop 

een ‘dankjewel voor de hartelijke ontvangst, maar ik had toch iets 

anders in gedachten, houdoe hè.’  

   Dus ben ik wederom de enige ranger… Maar goed, deze week 

komt er weer een nieuwe. Eens kijken hoelang het duurt voordat ik 

die heb weggejaagd. Zoals ik hierboven al zei is het goede nieuws 

dat het niet zo druk in de lodge is, dus het is nog wel te doen. En het 

is gewoon heel leuk werk. Ik werk voor jobfulfillment als je begrijpt 

wat ik bedoel en ik vind het gewoon hartstikke leuk om mensen een 

onvergetelijke vakantie te bezorgen. En daar doe ik dan graag heel 

erg mijn best voor. Zo hadden we een tijdje terug een Brits stel 

waarvan de kerel zijn vriendin ten huwelijk wilde vragen. Dus hij 

vroeg of wij wat konden regelen. Tuurlijk, fixen we en zodoende 

nam ik ze mee op een romantische zonsondergang drive, terwijl de 

lodge ondertussen een privé-diner organiseert in hun kamer. Overal 

werden kaarsjes neergezet en bloemblaadjes rond gestrooid. Het 

bubbelbad werd gevuld, schuim en nog meer bloemblaadjes erbij en 

er werd een romantisch muziekje opgezet. En toen ik dus op de 

afgesproken tijd terug bij de lodge kwam, was alles klaar. Uiteraard 
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doen wij alsof onze neus bloedt en zeggen: “Dinner will be served in 
the Boma at 19:30, so you have about an hour to refresh yourself a little, 
and whenever you’re ready you can come to the bar for a drink, okay?” De 

dame in kwestie had echt helemaal niks door. Sterker nog, bij 

terugkomst van mijn game drive zegt ze tegen de lodge manager: ‘I 
have had such a wonderful day, it couldn’t be better…’ Jaja, je moest eens 

weten dacht ik nog… Die kerel neemt haar dus mee naar de kamer, 

ze ontdekt daar de romantische verrassing en hij doet zijn huwelijks 

aanzoek terwijl wij het eten klaarmaken om in hun kamer te 

serveren. Gelukkig zei ze ‘ja’ en hebben ze een fantastische 

verlovingsdag kunnen beleven. En dat is gewoon heel leuk en dan 

vind ik het soms niet erg om 16 uur op een dag te werken.  
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48. De kip en de kruisboog… 

15 september 2006 
 
Paul heeft weer iets in zijn hoofd gehaald. Omdat hij hier nog woont, 

wil hij graag Barva de verschrikkelijke flesh and bone crusher hier 

houden als waakhond. Maar hij wil ook weer niet zijn boerderijtje bij 

Bushlands onbewaakt laten. Daar wonen nou wel al een aantal 

werknemers van hem, maar toch moest de bewaking daar geregeld 

worden. Die paar werknemers daar staan onder leiding van een oud 

mannetje, echt zo’n typisch figuur: een oud, dun negermannetje met 

wit haar en een witte sik. Een prachtkereltje, maar eerlijk is eerlijk, 

tegen inbrekers kan hij toch niet veel doen. Dus Paul wilde een 

wapen voor hem aan gaan schaffen. Aangezien de vuurwapenwet in 

Zuid-Afrika steeds strenger wordt, was het onmogelijk om een 

geweer of pistool voor hem kopen. Dan moest die kerel namelijk 

eerst schietles nemen, cursussen ondergaan, verklaringen van goed 

gedrag opvragen en Paul als werkgever ook, een duur wapen en 

munitie kopen en allerhande formulieren invullen en ondertekenen. 

Nou kan Paul niet eens een handtekening zetten, dus dat zag hij 

allemaal niet zitten. Maar Paul is slim, dus die dacht, ik koop 

gewoon een jachtkruisboog voor dat mannetje! Daar komt geen 

lastige wetgeving bij kijken en zo’n ding is minstens zo effectief. Als 

je als inbreker plotseling een opa met een geweer, of met een 

kruisboog met een joekel van een pijl erin voor je hebt staan, dat 

maakt geen verschil, je doet je handen wel de lucht in. En als je 

geraakt wordt door een kogel of je hebt zo’n pijl in je borst, in beide 

gevallen ga je liggen. Zodoende bestelde Paul een kruisboog… 

   Toen dat ding er eenmaal was, moesten Ken en ik mee naar zijn 

boerderijtje, om dat kereltje te leren schieten. Hij kan namelijk prima 

tractor rijden en maïs plantten, maar scholing heeft hij nooit gehad, 

laat staan een les ‘technische achtergrond van de werking van een 
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veiligheidspal’. Zodoende deden Ken en ik onze uiterste best om te 

zorgen dat hij die pijl er goed in zou leggen, zou weten hoe de 

veiligheidspal erop en eraf moest en hoe dat ding opgespannen 

moest worden. Ik deed dingen voor en Ken, die net als Paul Zulu 

spreekt, vertaalde de zaak voor hem. Toen hij eenmaal de dingen 

kon aanwijzen en bedienen, gingen we hem leren schieten. Er werd 

een zak mest tevoorschijn gehaald, op een veldje neergezet en deze 

gingen we vanaf verschillende afstanden beschieten. Omdat het een 

kruisboog was, daalde de pijl over lange afstand best snel, veel 

sneller dan een kogel zou doen. Maar dat was niet erg, want er zat 

een verstelbaar vizier op, wat je op de verschillende afstanden in kon 

stellen. Als je op 30 meter afstand stond, dan mikte je dus eigenlijk 

veel te hoog, maar door de instelling van je vizier raakte je het doel 

dan toch op de plek waar je op mikte. En als je dichtbij stond, dan 

draaide je het vizier gewoon op nul, want dan behoefde de daling 

van de pijl geen correctie. Ken, die kerel en ik schoten naar hartelust 

op die zak mest. We vonden het allemaal even leuk en het ging nog 

goed ook. En Paul zat vanaf zijn rolstoel ook zichtbaar te genieten 

van het spektakel en ons plezier.  

   Ineens zegt Paul: “Geert, ik wil dat jij een kip schiet…”. Ik 

protesteer, want daar heb ik geen zin in. Maar Paul staat erop: 

“Geert, mijn werknemers hier eten vanavond een kip van me. Dus of 

jij schiet er nou een, of ik laat hen er een vangen en de kop af 

trekken, hoe dan ook, er loopt hier één kip minder rond vanavond, 

want die zit in de pot. Ik wil weten wat de kracht van die kruisboog 

is en ik kan zelf niet schieten, dus iemand anders moet dat voor me 

doen. Jij bent hier de ranger met een afgeronde schietopleiding, laat 

dus maar eens zien wat je kunt. Je zult toch ook niet moeten twijfelen 

wanneer er plotseling een olifant op je afstormt?” Tsja, daar zat wel 

wat in. Ik zeg wel dat ik in geval van nood een neushoorn of buffel 

neer zou schieten, maar in feite is het zo dat ik nog nooit in mijn 

leven een dier gedood heb, afgezien van wat insecten enzo. Hoe zou 

dat voelen, een dier moedwillig doden? Hoewel ik er tegenop zag, 
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hoorde ik me toch instemmen. ‘Als er dan toch een kip geslacht 

wordt vandaag, laat ik er dan een les uit leren en daarvoor de beul 

zijn.’ 

   “Mooi” zegt Paul, “Laat iedereen hier om me heen komen staan en 

jullie twee: jaag die kippen wat naar hier toe, ik wil wel kunnen zien 

wat er gebeurt. Paul’s werknemers waren dolenthousiast. Een lekker 

kippetje voor vanavond, wat een traktatie! Zo stond ik zenuwachtig 

maar geconcentreerd voor Paul, Ken en een aantal werknemers, 

terwijl alle kippen ondertussen vrolijk rondscharrelden voor ons… 

Paul koos er één uit, die moest het worden en ik mocht natuurlijk 

alleen die raken, dus ik moest wachten tot deze een beetje vrij liep 

van de rest. De spanning was om te snijden, de kruisboog was 

gespannen en stond goed geplaatst in mijn schouder. Ik liet de 

zenuwen van me afvloeien en plaatsmaken voor koelbloedigheid en 

nog meer concentratie. Toch handig, zo’n Bush Academy 

schietopleiding inclusief psychologieles ‘how-to-avoid-buck-fever’. 

Deze gaf me bovendien ook 

zelfvertrouwen. Had Trevor 

niet gezegd dat ik een 

natuurtalent was? Ik kon 

goed mikken en het kaliber 

kruisboog was voor 

wrattenzwijnen, dus die kip 

zou niet eens iets merken, 

maar gewoon plotseling het 

loodje leggen. Ik ging het 

gewoon doen, het zou zo 

voorbij zijn. Daar, hij begint 

vrij te lopen, nog een beetje beter mikken, goed ademhalen en op de 

uitademing de trekker overhalen. Zoals het hoort… ZOEFFF!!! Daar 

ging mijn pijl! Geen gekakel, geen gekukeluku, niets. Totdat ik 

achter me ineens gelach hoorde… Ik kijk op van mijn kruisboog en 

die kip loopt daar nog rustig rond te scharrelen. Paul en Ken 

‘Buck-Fever’: De onofficiële term 
voor het zenuwachtige gevoel dat 
beginnende jagers hebben wanneer ze 
de eerste keren een dier schieten. 
Weten wat ze kunnen, genoeg 
zelfvertrouwen hebben, maar toch 
zenuwachtig worden, gewoon omdat 
je een leven gaat beëindigen… Op 
zo’n moment wordt zelfs de best 
opgeleide jager een trillende, 
zwetende, stamelende, met adrenaline 
gevulde idioot op wankele benen…  
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kwamen niet meer bij. “Hee geweldige bushranger! Je hebt ‘m van 

zes meter afstand nog weten te missen! Knap gedaan hoor, dat zou 

zelfs opa hier niet voor mekaar krijgen! Hahaha.” Ik snapte er echt 

niks van, hoe kon ik ‘m nou missen? Volgens Ken was mijn pijl er 20 

cm overheen gegaan! Ben ik dan echt zo slecht? “Opnieuw” zegt 

Paul, “en nou raken…” Ik laad een nieuwe pijl, span de boog, leg 

aan, creëer rust in mijn geest, haal adem, adem uit en TSJOEFFF. 

Weer een daverend gelach, weer vet eroverheen geschoten. Ik dacht 

dat ik gek werd, ik had ‘m recht met zijn hart in mijn vizier, dat kan 

dan toch niet? “Hahaha, zelfs van vijf meter weet je ‘m niet te raken! 

Wat een prutser!” Derde pijl erin, maar ik wist niet wat ik nu nog 

moest doen om ‘m te raken, zojuist twee keer supergoed gemikt en 

toch waren ze beiden mis. Hoe ga ik dat dan doen? Ken en Paul 

zeiden dat ik maar gewoon 20 cm lager dan die kip op de grond 

moest mikken, dan zou het wel goed gaan. Tsja, als jullie het zeggen 

probeer ik dat wel. Die kip had ondertussen nog niks door en liep 

vrolijk verder te pikken. Daar ging ie weer, goed ademhalen, 

aanleggen, op de grond mikken en ZOEFFF  TOK-TOKTOKTOK-

TOOOOOK!!! Ik kijk op van mijn kruisboog: DZJUUU TOCH, rent 

daar een kip over het veld, met een pijl door zijn achterste heen! Arm 

beest! Had ik blijkbaar laag genoeg gemikt, maar was die pijl op de 

grond iewat naar rechts geketst en dus niet door z’n hart-longen 

naar binnen, maar in z’n kont! Paul en Ken kwamen niet meer bij 

van het lachen, ik stond daar een beetje beduusd te kijken, terwijl de 

werknemers als een speer achter die kip aan gingen vangen die daar 

nog aan het rondrennen was. 

  Een half minuutje later komen ze met die gewonde kip die nog 

steeds aan het kakelen was bij me aanzetten. Ik trek mijn bushmes en 

geef dat aan die werknemers om dat beest te slachten. Maar die 

keken mij niet begrijpend aan en begonnen toen voorzichtig in die 

nek te gaan zagen met mijn botte mes. Blijkt dat ze nooit een mes 

gebruiken, maar een bijltje ofzo en nu dus niet wisten hoe ze dat mes 

moesten gebruiken! Ik kon het ondertussen niet meer aanzien, trek 
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mijn Leatherman mes, vlijmscherp en snij in één keer die nek door. 

Klaar is Kees, die kip is uit zijn lijden verlost. Tegelijkertijd hoor ik 

die werknemers in het Zulu praten, met de term Rambo in hun 

zinnen. Paul begint weer te lachen, blijkt dat ze me een Rambo 

vinden, met een kruisboog en twee grote messen op zak. Vanaf nu 

heet ik dus Rambo op Paul’s boerderijtje… 

   Terwijl de werknemers met die kip naar de keuken lopen, 

evalueren Ken, Paul en ik de kracht van de kruisboog en mijn 

schietkwaliteiten. Plots bedenk ik me iets! Het zal toch niet waar 

zijn? Ja hoor, het is waar, blijkt dat het vizier van die kruisboog nog 

op 30 meter stond… Geen wonder dat ik er grandioos overheen 

schoot… 

   Hoe het voelde om een dier te doden? Tsja, ik voelde niet zoveel. 

Op zo’n moment, wanneer je de zenuwen ‘af laat vloeien’ staat de 

tijd stil. Je bent alleen maar aanwezig in het nu, volledig 

geconcentreerd en doet je ding. Hoewel ik me er meteen daarna wel 

rot over voelde, maar dat kwam door mijn medeleven met die kip, 

vanwege het onnodige lijden doordat deze een 50 cm lange pijl door 

zijn achterste had zitten en dat die kip dus niet op slag dood was.  

   Paul vond het echter een grandioos succes, want nu had hij iets 

waarmee hij me kon pesten. Want hij vindt het leuk om dit verhaal 

tegen werkelijk iedereen die langskomt te vertellen en ‘vergeet’ dan 

te vertellen dat het aan verkeerde instelling van het vizier lag dat ik 

miste, zodat iedereen me uitlacht…  
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49. Op het matje geroepen… 

23 september 2006 
 
Waarom kan ik nooit mijn mond houden? Waarom ben ik toch altijd 

zo trots? Ooit, op een dag gaat me dat opbreken... Nou kun je 

denken, hij is vast op het matje geroepen vanwege zijn trotse gedrag. 

Maar nee, mijn trotse gedrag kwam pas naderhand. Maar laat ik bij 

het begin beginnen... 

   We hebben het over een huisvestingsprobleem en deze keer niet 

over dat van mij met mijn nog steeds lekkende dak.  Nee, deze keer 

hebben we het over het huisvestingsprobleem van de andere 

rangers, waar ik het natuurlijk niet kan laten om me ook daarmee te 

bemoeien. Omdat het namelijk ook mij aangaat. Neem nou de 

satelliet TV. Conrad en Kerrie was verteld toen ze hier kwamen 

werken dat ze ook satelliet TV op hun huisje hadden. Bij aankomst 

bleek echter dat ze inderdaad satelliet TV hadden, maar alleen 

konden kijken wat Sue, de lodge manager die naast hen woonde, op 

dat moment ook keek. De kabel was namelijk afgetapt van die van 

haar. Zo kon het dat Conrad die hoopte rugby te kunnen kijken, naar 

Desperate Housewives moest kijken omdat Sue dat op had staan. 

Verder was het ook zo dat de inventaris van het huisje dat ze 

toegewezen kregen niet bepaald compleet was. Er was geen 

koelkast, slechts enkele pannen etc. Erg onhandig, want zij moesten 

dus altijd al hun spullen in de koelkast in de lodge leggen en dan ’s 

avonds een koelbox volladen met de spullen die zij die avond 

dachten te gebruiken. En als iemand dan een extra biertje wilde, dan 

moesten ze eerst in de auto terug naar de lodge rijden om er één te 

halen. Dergelijk ongemak was natuurlijk geen halszaak, maar wel 

erg irritant op de lange termijn. Sinds zij vertrokken zijn hebben ook 

Shane, Eddy en Lori er gewoond. Ook zij klaagden steen en been 

over de slechte voorzieningen en wel tegen mij. Natuurlijk, ik had 
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kunnen zeggen: “Alles beter dan wonen in een aquarium, want mijn 

dak is al maandenlang lek en na vijf reparaties nog steeds niet 

gefikst…”, maar ik begreep evengoed dat het superirritant voor ze 

was. Ben je afgewerkt, ga je naar huis en dan kun je op TV niet kijken 

wat je wilt, niks spontaan uit de koelkast pakken, eerst de rijst 

koken, dan tijdelijk op een bord gieten en dan in diezelfde pan je 

saus gaan maken omdat je maar één pan hebt. Dat is gewoon niet 

handig. Of je wilt een keer een kliekje opeten van de dag ervoor. Dan 

moet je eerst naar de lodge om daar de magnetron te gebruiken en 

tegen de tijd dat je weer terug bij je huisje bent is het koud. Niemand 

van ons begreep waarom Hugh en Leigh-Ann niet gewoon wat extra 

spullen kochten voor dat huisje. Dat zou zoveel gezeur en irritatie 

schelen. 

   Nou was het dus laatst zo dat ze eindelijk een leuk stel hadden 

gevonden dat kwam werken. De kerel was een nieuwe ranger en zijn 

vrouwtje zou Sue bijstaan in de lodge met reserveringen enzo. Zij 

zouden over drie weken beginnen en komen te wonen in het oude 

huisje van Conrad en Kerrie. En wonder boven wonder, ze hadden 

NOG een ranger gevonden en aangenomen. En deze komt deze 

week al! Eindelijk zouden we met z’n drieën zijn! 

   Er was echter een probleempje. Voor die derde ranger hadden ze 

helemaal geen huisje. Dus werd er een carport omgebouwd tot 

huisje, inclusief badkamer, keuken en woon/slaapruimte. Je kunt je 

voorstellen hoe krap dat allemaal is onder het dak van een carport, 

ter grootte van een flinke auto, maar het was te doen en het zag er 

leuk uit. Maar ja, toen moesten ze dat ook in gaan richten met wat 

voorzieningen en inventaris. En het volgende werd besloten: er komt 

een aanrecht en keuken in, een bed, een bureau, een stoel en een 

badkamer. De volgende zaken zijn echter ‘luxe’ en moet de komende 

ranger dus zelf maar aanschaffen als hij dat ook wil hebben: Een 

boekenkast, servies en bestek, een koelkast, een magnetron en 

pannen en ander kookgerei. Daarbij, dit waren ook allemaal dure 
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spullen of spullen die snel kapot gingen, dus dan was het risico ook 

voor de ranger.  

   Nou was het zo dat deze derde ranger op dit moment nog in 

Engeland zat en meteen na zijn terugkomst naar Zuid-Afrika hier 

zou beginnen. En hij is aangenomen met de belofte dat huisvesting 

inbegrepen zou zijn. Dus ik zag de bui al hangen… Komt die gast 

enthousiast naar Makakatana en het eerste wat hij kan doen is twee 

dagen vrij nemen en voor een fortuin spullen gaan aanschaffen om 

gewoon normaal te kunnen leven. Niet bepaald een goede start lijkt 

me zo, om de eerste twee à drie maanden nodig te hebben om je 

salaris quitte te laten spelen met je aankopen de eerste twee dagen… 

De andere optie is dat hij niks koopt en dan van irritatie een paar 

weken later zijn biezen weer pakt en naar een andere lodge gaat 

waar ze wel fatsoenlijke huisvesting bieden. Want op elke andere 

lodge is dat wel goed geregeld. De kamers/huisjes daar zijn 

misschien klein, maar ze zijn wel compleet ingericht. 

   Nou goed, op gegeven moment ben ik de Landcruiser aan het 

schoonmaken vlak bij het huis van de eigenaars en spreek ik hen. 

Het onderwerp komt ter sprake en ik besluit ze ervan proberen te 

overtuigen dat het voor alle partijen gunstiger is als ze gewoon zelf 

die spullen kopen. Dan is de ranger happy, dan blijft ie ook lang 

werken en hoeven ze niet weer een nieuwe te zoeken wat weer fijn is 

voor hen. En ik ben happy want ik hoef niet elke dag geklaag aan te 

horen en mezelf weer aan gort te werken wanneer er dadelijk weer 

een ranger vertrekt en ik de overuren mag maken. Dus ik begin aan 

mijn verzoek om alsjeblieft te overwegen om toch maar die ‘luxe’ 

artikelen aan te schaffen, omdat deze volgens mij eerder noodzaak 

zijn dan luxe en omdat hij anders binnen een maand weer 

vertrokken is. En in mijn enthousiasme werd mijn verzoek algauw 

een betoog: Dat het voor die ranger een astronomisch hoog bedrag 

zou zijn wat hij kwijt zou zijn om die dingen allemaal aan te schaffen 

gezien zijn magere salaris, terwijl het voor de eigenaars een prikkie 

zou zijn, gezien hun miljoenenbedrijf. En als ze bang waren voor 
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breuk dan kunnen ze toch een contract afsluiten, dat ze een hele 

inventaris kopen inclusief servies en dat, als die ranger op een dag 

weer ergens anders gaat werken, ze dan een checklist nalopen en 

hem laten betalen voor alle kapotte dingen. In mijn ogen nog steeds 

geen ideale oplossing, maar als beide partijen het hier in het begin 

over eens kunnen worden en tekenen, dan werkt het wel. Geen 

verlies voor de eigenaars en toch een happy ranger die in een klein, 

maar ‘compleet’ huisje komt te wonen. Blablabla, zo stond ik daar te 

redevoeren, eigenlijk gewoon omdat ik geen zin had om weer een 

ranger te zien te vertrekken. Ik heb het gehad. In de drie maanden 

dat ik hier werk heb ik acht personeelsleden zien vertrekken! Conrad 

en Kerrie, Sabelo de kok, de receptioniste, Shane, Eddy, Lori en nog 

een huishoudster. 

   Hugh en Leigh-Ann waren een beetje van hun stuk gebracht leek 

het wel. ‘Tjsa, misschien had ik toch wel gedeeltelijk gelijk, hmmm 

ze zouden er nog eens over nadenken…’. Zo reed ik even later 

tevreden terug naar de lodge om daar mijn werk te beginnen. Daar 

aangekomen stond Sue me echter op te wachten. “Hi Sue, how are you 
today!” ‘I want to see you in my office please…’ “Huh, wat zullen we 

nou krijgen?” Goed, ik naar het kantoor en daar kwam het. Leigh-

Ann had haar opgebeld en gezegd dat ik op het matje geroepen 

moest worden. En ze moest me laten weten dat ik niet op zo’n 

manier tegen mijn werkgevers mocht praten. Dat was onbeleefd en 

getuigde niet van respect. Zoals zij de lodge wilden runnen, inclusief 

de voorwaarden waarop rangers er kwamen wonen en werken, was 

helemaal aan hen en daar had ik me niet mee te bemoeien. Ze waren 

geschrokken van mijn brutaliteit en ik moest goed beseffen dat dit 

dus niet meer mocht gebeuren.  

   Ik stond perplex! Wat krijgen we nou? Met andere woorden, ik 

moest mijn mening dus maar voor me houden? ‘Nee,’ zegt Sue, 

‘maar probeer ‘m wat minder krachtig uit te drukken. Jij op je 

Hollandse manier kunt gewoon nogal wat onbeleefd overkomen, 

hier in Afrika zijn we dat niet gewend, ook al weet ik wel dat je het 
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niet zo bedoelt.’ Aldus Sue die de zaak wat probeerde te verzachten. 

Maar ik was ondertussen laaiend. Prima, dat mogen ze best vinden, 

dat is hun goed recht, maar dan moeten ze dat tegen MIJ zeggen en 

niet Sue daarmee opzadelen. Als ik ergens niet tegen kan… En daar 

ging ik, linea recta terug naar hun huis. ‘Nee Geert, please don’t…’ 

probeerde Sue nog, maar ik was al weg. Even later bel ik aan bij de 

eigenaars. Leigh-Ann doet open en kijkt me verbaasd aan. ‘Hoi 

Geert, wat doe jij hier?’ “Nou, ik ging net naar de lodge en toen 

begreep ik van Sue dat jullie een probleem met me hadden.” ‘Oh, ja, 

uh…’ “Ja en ik dacht toen dat jullie vast beter kunnen uitleggen wat 

jullie probleem is dan Sue, dus ik dacht, ik kom even aanwaaien om 

jullie verhaal te horen…” Nou was het Leigh-Ann die perplex 

stond… Hmmm, misschien moet ik me een beetje inhouden. Dus ik 

vervolg op een stuk mildere toon: “Weet je, je mag ook best een 

probleem met me hebben, ik weet hoe ik ben en dat ik daardoor 

misschien onbeleefd en disrespectful overkom. Maar zeg dat dan 

alsjeblieft gewoon tegen mij op dat moment. En niet achteraf via 

iemand anders. Sorry, mijn oprechte excuses als ik onbeleefd was, 

dat bedoelde ik echt niet zo. Sorry ook dat ik me zo liet gaan in mijn 

betoog, ik was gewoon een beetje op dreef. Mijn punt was dat ik het 

erg zou vinden als die ranger uit onvrede binnen een maand weer 

weg is en we weer van voor af aan kunnen beginnen en ik voorzie 

dat dat gebeurt, omdat zowel Shane als Lori dat allebei tegen me 

gezegd hebben. Zij waren beiden maar tijdelijke rangers, maar ze 

zouden nooit willen blijven in die situatie. Maar goed, het is 

inderdaad jullie lodge en jullie management. Doe dus vooral wat je 

wilt. En zeg dat dan ook gewoon tijdens mijn betoog: ‘Geert, hou 

maar op, we doen het op onze manier’. Dan ben ik het misschien wel 

niet met jullie eens, maar dan respecteer ik jullie beslissing wel en 

hou ik mijn klep. Ik ben voor rede vatbaar, vooral wanneer mensen 

me dat eerlijk zeggen. Maar voor mij is het heel disrespectful om 

iemand anders mij te laten zeggen wat jullie vinden. Dan is het net 

alsof ik een vreselijke persoon ben tegen wie je niet eerlijk kunt zijn.” 
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   Nou, dat begreep Leigh-Ann dan ook wel. We hebben er nog een 

tijdje over gepraat en toen was het goed. Toen ik het incident later 

aan Paul vertelde moest hij lachen, maar gaf me ook goede raad. 

“Geert jongen, ik begrijp jou heel goed, ik ben namelijk net zo 

straight-forward als jij, maar ik waarschuw je, hier in Afrika ga je 

daarmee op een dag je vingers branden. Dat is niet persé erg, als je je 

maar bewust bent van het gevaar…”  
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50. Het verhaal Jim Edwards 

25 september 2006 
 
Ik heb goed nieuws! Gisteren is eindelijk de nieuwe ranger 

aangekomen! Hij heet Jim Edwards en is een David Attenborough 

met vogels. Ik heb nog nooit zo’n vogelaar gezien. Hij zit maar te 

vertellen hoeveel soorten hij in z’n leven heeft gezien, hoeveel per 

regio en hij weet alle vogelnamen ook in Latijn, Duits en Frans. 

Verder, als hij een specht hoort tikken op een boomstam kan hij 

zeggen welke soort het is. Zo’n vogelaar dus. Een leuke vent en ik 

kan veel van hem leren. Tenminste, met zijn kennis zit het wel goed. 

Niet alleen van vogels weet hij alles, maar hij weet ook echt 

ontzettend veel van alle andere bush-dingen. Hij lijkt wel een 

encyclopedie. Maar en dat is een grote maar, toch heeft hij in twee 

dagen tijd meteen de twee heilige field guide regels gebroken… Bush 

Academy regel numero 1: ‘Spread your knowledge’. Wat in het kort 

betekent dat als je op een game drive een impala antilope ziet, je er 

donder op kunt zeggen dat je nog 30 keer impala’s gaat zien op 

dezelfde game drive. Als je dan bij de eerste impala een half uur alles 

gaat vertellen wat je al weet, dan verveel je je gasten (want die 

worden bedolven onder een hele hoop feitjes die ze toch niet 

allemaal kunnen onthouden) en je hebt niks meer te vertellen bij de 

volgende keer dat je een impala ziet. Dus je moet je kennis spreiden 

over de game drive en alleen relevante dingen vertellen bij elke 

sighting. Bijvoorbeeld door alleen te vertellen wat het beest aan het 

doen is als je hem op dat moment ziet, met misschien twee 

interessante feitjes erbij. Maar na maximaal vijf minuten rijd je 

verder en bij de volgende impala vertel je wat deze aan het doen is, 

met een ander interessant wist-je-datje erbij. Als je een uitzonderlijke 

sighting hebt, bijvoorbeeld leeuwen die een buffel gevangen hebben, 

of vechtende olifanten, of juist 800 buffels bij elkaar dan kun je 
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natuurlijk altijd uitgebreid de tijd nemen om het hele gebeuren in je 

op te nemen, maar het bovenstaande geldt als een vuistregel voor 

‘normale’ sightings. 

   Maar goed, terug naar Jim. Jim kwam aan en zou die middag met 

mij mee op game drive gaan om meteen het gebied te leren kennen. 

Aangezien ik over drie dagen Freya op zou gaan halen en dus die 

dag niet de afternoon game drive zou kunnen doen, moest ik Jim in de 

komende twee dagen de 

route leren. “Want,” had 

ik de lodge al 

gewaarschuwd, “ik ga 

onder geen beding mijn 

vrije avond met Freya 

laten verpesten.” Jim 

vond het geen probleem, 

“Ik heb een uitstekend 

richtingsgevoel en een 

fotografisch geheugen.”, 

aldus Jim. “Mooi, dan 

pakken we het als volgt 

aan.” zeg ik. En ik besluit hem een kaart te tekenen van de route die 

we gaan rijden en hem nu in woorden de route uit te leggen. Het is 

namelijk een extreem simpele route. Omdat alle wegen hier oude 

bosbouwwegen zijn, lopen deze allemaal parallel aan of haaks op 

elkaar. In feite moest Jim dus in totaal slechts twee keer links en drie 

keer rechts bij herkenbare kruisingen, welke ik op de kaart 

intekende. Een kind kan de was doen. Zelfs zonder kaart kan het niet 

mis gaan. “Jim, bedenk ten allen tijde: Zowel de lodge als de 

sundowner spot ligt aan de westkant van het meer. Zolang je 

zuidwaarts rijdt, ligt het meer dus altijd links van je. Kun je 

navigeren op de zon, of later op de avond op de sterren?” Natuurlijk 

kon hij dat, zei Jim, ik hoefde me geen zorgen te maken. 

‘Wie was Freya ook alweer?’: Terug 
naar hoofdstuk drie, daar wordt zij 
geïntroduceerd als een erg goede 
vriendin van me uit Wageningen, met 
wie ik dagen aan onze 
afstudeerverslagen heb gewerkt. En nou 
komt zij me opzoeken in Zuid-Afrika. 
We hebben de laatste tijd erg veel 
contact gehad per email en telefoon en 
ik kreeg heel erg de indruk dat ik 
sindsdien toch wel wat meer ben 
begonnen te voelen dan alleen 
vriendschap… 
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   Zo gingen we dus die middag op weg. Ik liet Jim rijden om zich de 

auto en de route eigen te maken. Normaliter zou ik het woord doen, 

omdat het voor een nieuw iemand al lastig genoeg is om de weg te 

leren en een nieuw gebied met nieuwe planten en dieren te leren 

kennen. Hij had echter gevraagd of hij ook het woord mocht doen, 

waar ik geen probleem me had. Na vijf minuten zien we een 

wrattenzwijn, dat gelijk de benen neemt. In zo’n geval noem je het 

beest bij naam, maar omdat hij al uit het zicht verdwenen is laat je 

het daarbij en wacht tot de volgende keer dat je er een ziet. Voor 

gasten is het namelijk niet boeiend om een verhaal te horen over een 

dier dat ze alleen als een vage grijsbruine vlek de bosjes in hebben 

zien duiken en nu niet meer zien. Zo had de Bush Academy het me 

tenminste geleerd. Wat doet Jim echter? Hij stopt de wagen en gaat 

achterstevoren op zijn bestuurdersstoel zitten. En hij begint… Hij 

verteld non-stop voor 20 minuten lang (ik heb het bijgehouden op 

mijn horloge) een gigantische waslijst aan interessante weetjes. “Dat 

was een wrattenzwijn en dat was een mannetje want blablabla, 

vrouwtjes echter zien er blablabla, wist je trouwens dat blablabla en 

ook blablabla. Wat een boel mensen niet weten is blablabla, maar 

toch is ook blablabla interessant. Dat werkt namelijk als volgt: 

blablabla. Nou vroeg in de evolutie blablabla” Toegegeven, de helft 

van wat hij vertelde wist ik ook niet, maar wat ik wel wist was dat 

de gasten na drie minuten al zoiets hadden van: “Wat is dit voor 

aap?” en na nog drie minuten had zelfs de laatste van hen het 

opgegeven om nog geïnteresseerd te kijken en te knikken. En Jim 

leek het niet te zien, of het boeide hem niet, want hij lulde maar 

door. Ik zat naast hem op mijn horloge te kijken, want ik zag het al 

gebeuren dat we in het pikkedonker bij de sundowner spot aan 

zouden komen als we op dit tempo doorgingen. Na zijn 20 minuten 

durende monoloog reed Jim weer verder en vroeg doodleuk aan mij: 

“Was dat te lang?” “Euhhh, ja, eigenlijk wel.” En daar gaf ik tekst en 

uitleg bij. Voor nu leek hij de boodschap begrepen te hebben, want 

de rest van de game drive deed hij heel aardig, kort maar krachtig en 
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relevante dingen bij de betreffende sightings. Het leek er een beetje 

op alsof hij in het begin even met zijn superieure kennis indruk op 

mij had willen maken ofzo.  

    De volgende dag hadden we beach safari met aansluitend een 

boottoer op het estuarium. Deze keer zou ik rijden en het woord 

doen. Deze route was namelijk een stuk lastiger en langer en bij deze 

safari was ‘time management’ altijd erg belangrijk, omdat we wel op 

tijd bij de boot moesten zijn. Ik deed mijn gebruikelijk game drive, 

stopte bij interessante sightings en vertelde er wat leuks bij. Niet te 

veel en niet te lang, daar hadden we vandaag geen tijd voor, dat 

zouden we op de terugweg wel doen, want dan hadden we geen ik-

moet-op-tijd-bij-de-boot-zijn-deadline meer. Jim had echter andere 

plannen en besloot de heilige field guide regel numero 2 te breken. 

Deze luidt als volgt: “Don’t ever take over someone else’s game drive!” 

Betekenend: Als er meerdere rangers samen een game drive doen, 

beslis dan van tevoren wie de 1ste ranger is en het woord doet en als 

je 2e of 3e ranger bent houd je je mond, tenzij de 1e ranger jou 

specifiek iets vraagt om toe te lichten. Als 2e ranger ben je een extra 

set ogen en heb je dus extra kans om goede sightings niet te missen. 

Ook help je met het opzetten van de lunch en drinkpauzes en houd 

je een oogje op de veiligheid en comfort van de gasten. Onder geen 

voorwaarde ga je de 1e ranger de loef afsteken met jouw kennis van 

zaken en zelfs als gasten jou iets vragen verwijs je ze door naar de 1e 

ranger om hun vraag beantwoord te krijgen. Deze regel is er in feite 

voor wederzijds respect. Jim had er echter nog nooit van gehoord 

leek het wel… Bij bijna elke stop die ik maakte, vertelde hij er ‘iets 

extra’s’ bij wanneer ik weer verder wilde rijden. Hij moest en zou 

zichzelf laten gelden en aan mij en de gasten laten zien dat hij ook 

veel wist. Toen we giraffen tegen kwamen was mijn irritatiegrens 

echt bereikt en speelde Jim het klaar om, nadat ik uitgesproken was, 

nog een keer een 15 minuten durende monoloog te gaan houden 

tegen de gasten over de verschillen tussen deze giraffen en die je in 

Oost Afrika vindt. Ik dacht dat ik gek werd. Ik zat mezelf op te 
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vreten, dat wil je niet weten. Maar ja, je zit met gasten die een vier 

sterren lodge geboekt hebben, dus je kunt niet anders dan vriendelijk 

glimlachen en geduld hebben. Je kunt natuurlijk niet voorin de auto 

ruzie gaan zitten maken. Met al dat gedoe en die tijdrovende 

verhalen van hem liep ook heel mijn time management in de soep, 

zodat ik uiteindelijk nog moest gaan racen om de gasten nog wat tijd 

op het strand te laten hebben. Waar ik natuurlijk op aangekeken 

werd “Waarom racet die gek nou zo door het park, zo zien we toch 

niks?” Want begripvolle gasten moeten nog uitgevonden worden. 

Jim vond mijn gerace een uitgelezen mogelijkheid om dan, terwijl ik 

als een speer naar dat strand reed, maar vanalles te gaan vertellen 

over de dingen waar we langs geracet kwamen. En hij werd zo dus 

als vanzelf 1e ranger voor de gasten, die de rest van dag alle vragen 

aan hem stelden en mij als hulpje en chauffeur zagen… Tegen de 

avond was ik bijna paars van woede. En heb Jim gezegd wat ik ervan 

vond. Dat hij een hele aardige kerel is van wie ik graag veel wil 

leren, maar dat hij me dit nooit meer mocht flikken want dan voerde 

ik ‘m aan de nijlpaarden. Jim zelf antwoordde heel onschuldig: “Oh 

sorry, ik had het helemaal niet door.” 

 

De dag erop was het dan zover: Ik zou Freya gaan ophalen! Nog 

eenmaal met Jim de route die hij dus die avond moest gaan rijden 

doorgenomen en hij verzekerde me ervan dat het helemaal goed zou 

komen. Sterker nog, hij besloot Sue, de lodge manager, mee te 

vragen op game drive, zodat die ook kon zien hoe goed hij was en 

hoeveel hij wist. Oké, leuk idee, dan vertrouw ik erop dat het goed 

gaat. Vrij en blij toog ik dus in mijn mooiste kleertjes naar Richard’s 

Bay waar Freya met de bus zou aankomen. Je raadt het al: Freya is 

net in Richard’s Bay aangekomen. We hebben net een kwartierlange 

knuffelsessie achter de rug, zitten in de auto om naar een 

restaurantje te gaan voor een romantisch dineetje. Wil ik net 

aanrijden, zie ik allemaal gemiste oproepen en berichten op mijn 

telefoon… Allemaal van de lodge… Dus ik bel maar even terug, 
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want ik kan al raden hoe laat het is. En ja hoor: Onze receptioniste 

Denise in paniek aan de lijn: “Geert, Geert! Where are you? You must 
come back quickly. Jim is lost somewhere in the reserve!” Het zal toch niet 

waar zijn hè. Geen haar op mijn hoofd die er over denkt om mijn 

avondje met Freya te laten verknallen. “Allright,” zeg ik, “roep ze op 

met de walkie talkie en vraag hem de omgeving te beschrijven, dan 

zal ik proberen hem terug te ‘praten’.” “Dat kan niet,” zegt Denise, 

“het radiocontact is verbroken dus ze zijn kennelijk te ver van de 

lodge verwijderd (het bereik van de walkie talkie’s is maar acht 

kilometer). Het laatste wat ik van hem gehoord heb was dat ze door 

een groot bloemenveld reden met allemaal gele bloemen.” “Een 

groot bloemenveld met gele bloemen??? Nou, dat heb ik zelf nog 

nooit gezien, dus ik heb echt geen flauw idee waar hij dan ergens is. 

Sorry Denise, maar Jim zit in de kak en ik kan niks voor hem of jullie 

doen vanaf hier. En terugkomen heeft ook geen zin; dan kan ik een 

beetje gaan rondrijden zeker en hopen dat ik hem ergens tegenkom 

in een gebied ter grootte van de halve provincie Utrecht. Blijf 

proberen hem te bereiken met de walkie talkie en als je hem spreekt, 

zeg hem te navigeren op de sterren en alsmaar naar het noorden te 

rijden. Dan komt hij op gegeven moment altijd de asfaltweg tegen 

die naar de lodge leidt, kan niet missen. We kunnen alleen maar 

hopen dat hij zo snel mogelijk binnen radio bereik is en dan die 

asfaltweg zo snel mogelijk vindt.” Zodoende ging ik lekker met 

Freya dineren en reed Jim met de Sue de lodge manager en een 

stapel gasten rondjes in het reservaat… Jammer alleen dat ik de 

volgende dag een extra afternoon drive moest doen om diezelfde 

gasten naar de sundowner spot te rijden, omdat ze die de avond 

ervoor nooit bereikt hadden…  
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51. Freya op visite! 

17 oktober 2006 
 
Het begon al meteen nadat ik 

Freya had opgehaald en we 

heel blij waren elkaar weer te 

zien. Freya was daarbovenop 

nog eens heel enthousiast om 

in Afrika te zijn en om alle 

beesten te zien. En dat ten 

koste van Zilveren Bliksem 

(mijn auto). Want zodra we 

het St. Lucia Wetland Park 

inreden zagen we een 

stekelvarken op de weg in 

het donker. En om de een of 

andere reden wilde Freya dat 

beest knuffelen ofzo en dus 

de auto uitrennen. Maar ja, 

dit is Afrika, dus ik had alle 

deuren op slot zitten. Maar 

goed, voor Freya doe je alles, dus ik druk op mijn centrale 

vergrendeling knopje om de deuren te openen zodat ze eruit kan. 

Jammer maar helaas voor mijn auto, Freya was wat ongeduldig en 

zat ondertussen maar enthousiast aan de klink te trekken zodat deze 

open zou gaan, TERWIJL ik de centrale vergrendeling eraf haal. Met 

als gevolg dat mijn hele deur vergrendeling mechanisme binnenin 

de deur afbrak… Die deur ging dus niet meer open of dicht en de 

klink hing er maar wat slapjes bij. Dus moest Freya er maar aan mijn 

kant uitklimmen en dat stekelvarken was natuurlijk ondertussen al 

lang in de bosjes verdwenen… De dag erop heeft de klusjesman van 

‘En?’: Ja hoor, mijn vermoeden 
werd de avond van haar aankomst 
al bevestigd. Ik ben helemaal 
hoteldebotel en nu ze hier is lijkt 
het elke dag erger te worden. 
Tering, wat is Freya een leuke meid 
zeg! Ik zou al die mooie dochters 
van gasten, inclusief Angelina, (die 
ik allemaal niet heb kunnen krijgen) 
zo voor Freya inruilen. Mijn 
gevoelens voor haar zijn dan ook 
een stuk serieuzer, dat heeft niks 
met welke-kleur-dan-ook fever te 
maken. Maar ja, nou moet ik Freya 
nog verliefd op me laten worden. 
En zoals Paul ondertussen al heeft 
opgemerkt, “Freya is a decent girl, 
so she’ll be hard to get. But she is 
worth it.” We zullen zien… 
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de lodge twee uur liggen sleutelen om die deur weer tijdelijk met 

ijzerdraad te fiksen.  

   Verder heeft Freya in elk geval veel gerelaxed, is mee geweest op 

een aantal game drives en heeft ze in de lodge van de huishoudsters 

en het keukenpersoneel de bijnaam van Sqwiza gekregen. Dit is Zulu 

voor schoonzus, omdat iedereen hier denkt dat Freya mijn vriendin 

is (voor de nieuwsgierigen onder jullie: Dat is ze echter (nog) niet…). 

En gezien ze mij als een broer zien, werd Freya dus Sqwiza. 

   Ondertussen zijn we lekker aan het rondreizen geweest. Op vijf 

oktober vertrokken we van St. Lucia helemaal in één keer naar 

Lajuma, een kleine 1000 kilometer. Op een gegeven moment reed ik 

een heuvel op en kwam er een auto tegemoet met zwaailichten en 

een vlaggenmast van zes meter hoog rechtop op z’n motorkap. En 

die vent in die auto zat met zijn armen uit z’n raam aan te geven dat 

ik langzaam moest gaan rijden. Honderd meter verderop kwam de 

volgende auto naar beneden met een bordje “Abnormal load ahead” op 

z’n dak, die ook als een dolle met zijn armen zwaaide. En ik reed 

natuurlijk doodleuk met 120 km/h door, want ik ken die abnormal 
loads. Dat zijn altijd van die heel lange vrachtwagens en het enige 

lastige daaraan is dat ze moeilijk in te halen zijn. Maar waarom ik me 

daar iets van aan zou moeten trekken nu ik er één tegemoet reed 

snapte ik niet. Totdat ik bijna aan de top van de heuvel was. En ik 

een enorm groot giga-gevaarte over de top zag oprijzen. Ik riep: 

“HOLY SHIT!” en trapte op de rem terwijl ik de berm in dook. 

Kwam daar een vrachtwagen met een soort van silo-tank van vier 

meter hoog maar minstens acht (ACHT!) meter breed de heuvel over 

gedenderd. En die dus de hele breedte van de weg, plus 

vluchtstrook, plus de halve berm in beslag nam. Bijna-doodervaring 

numero 12 dit jaar… Maar we hebben het overleefd.  

   In Lajuma gingen we op expeditie naar de Makgabeng, het gebied 

dat ik wil ontwikkelen tot natuurreservaat (Herinner je het je nog? 

Hoofdstuk 2…). We wilden het gebied wat verkennen en op zoek 

gaan naar water. Het is namelijk voor ons heel belangrijk dat er een 
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permanente waterbron in het gebied is, anders moeten we met 

waterputten en dergelijke gaan werken. We verwachtten dat er geen 

water zou zijn, maar je weet maar nooit, dus gingen we op zoek. 

Tijdens de wandeling omhoog het plateau op begonnen een aantal 

lokale kinderen ons te volgen, want wij waren waarschijnlijk de 

attractie van het jaar (zoveel gebeurt er niet in van die achteraf 

dorpjes…). Op onze vraag of zij water wisten te vinden op het 

plateau zeiden ze ja, dus wij lieten ons door hen leiden. Na uren 

gelopen te hebben daalden we af in een grote kloof naar een droge 

rivierbedding. Daar voor de zoveelste keer vragen: “Where is the 
water? Still in that direction?” ‘Yes yes, that way!’ Dus we liepen verder 

in de kokende hitte en na een uur in die rivierbedding te hebben 

rondgestruind begonnen we ons toch af te vragen of die kinderen 

wel betrouwbaar waren. Dus ik vraag express aan die kinderen of 

het water die kant op is en wijs de verkeerde richting in. Kijken ze 

me verbaasd aan, dus ik herhaal de vraag en zeg: “Where is the water? 
Here?” ‘Yes yes, here!’ “Huh, here? I don’t see it?” ‘No no, it is finished. 
The water is finished.’ Blijkt dat ze dus de droge rivierbedding, die in 

de zomer wel een beetje stroomt, bedoelden met ‘water’. Heel fijn… 

Maar goed, wel een mooie en interessante dag gehad. De andere 

dagen op Lajuma hebben we doorgebracht met wandelen en 

verbranden, want ik was weer eens eigenwijs… 

   Met de vellen al op mijn schouders vertrokken we dus vanuit 

Lajuma naar de Manyaleti, een park dat grenst aan Kruger en waar 

de dieren vrij kunnen migreren omdat er geen hekken meer tussen 

staan. En in de Manyaleti staat een poepchique vijf-sterrenlodge 

Tintswalo genaamd waar Conrad en Kerrie tegenwoordig werken. In 

de Manyaleti hebben we echt een geweldige tijd gehad. We zijn 

meegeweest op alle game drives en hebben supergoede sightings 
gehad van leeuwen, olifanten, hyena’s, een kudde van 1000 

(duizend!!!) buffels en nog veel meer, van dwergmangoesten tot 

doosschildpadden die op de rug van een nijlpaard meeliftten. Ook 

hebben we met Conrad + geweer een lion walk gedaan, waarbij we 
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dus te voet naar twee mannetjes leeuwen zijn gelopen, tot op 30 

meter afstand. Fantastisch gewoon en Freya genoot van elke dag.  

   En in de Manyaleti gebeurde verder het volgende: Toen we ons 

ontbijt naast de keuken van de lodge al staande op aan het eten 

waren met Freya rechts van mij, voor mij de receptioniste en links 

van mij de masseuse van de lodge en Conrad, was die receptioniste 

in haar gigantische handtas aan het rommelen. Conrad en ik 

begonnen grapjes te maken over vrouwen, handtassen en alle onzin 

die ze daarin meeslepen. En Conrad maakt een opmerking naar 

Freya of zij ook een handtas heeft en wat daar dan allemaal inzit. 

Dus ik kijk naar rechts waar Freya staat en zie daar haar zwarte 

handtas staan, nog niet de helft zo groot als die van de receptioniste. 

Dus ik pak die tas, rits ‘m open en begin erin te graaien om te kijken 

wat er allemaal inzit. Niemand zegt iets, Freya ook niet en dan begin 

ik me plotseling af te vragen: “Heeft Freya eigenlijk wel een 

handtas?” Diezelfde seconde kijk ik om en zie ik de masseuse met 

haar handen over elkaar geslagen me verbaasd en uitdagend 

aankijken. Ik voel al nattigheid en begin me al af te vragen “Hoe 

voorkom je dat je nog verder voor lul komt te staan”, maar het was 

al te laat, want ze vraagt natuurlijk heel droogjes: ‘Wat ben je met 

mijn handtas aan het doen?’. En ik wist natuurlijk niks uit te brengen 

behalve “Ohhh, eehhhh” en werd alleen maar rood. Ik keek Freya 

aan voor hulp, maar die zat me ook alleen maar uit te lachen. 

Zodoende stond iedereen me hardop uit te lachen omdat ik zo rood 

als een tomaat werd en maar stom mee zat te lachen. Alsof ik het zelf 

ook grappig vond…  

   Anyway, verder gingen we een dagje tussendoor de bergen in om 

van het uitzicht te genieten. In de middag gingen we lunchen in een 

toeristisch plaatsje aan die route en ik had mijn rangeruniform aan. 

Nadat we de uitgebreide lunch ophadden vroeg ik de rekening. Zegt 

die serveerster: ‘Are you a guide?’. “Eh, ja.” zeg ik. ‘Oké, dan is je eten 

gratis.’ “Oh, oké…” Dacht ze waarschijnlijk dat ik een tourguide was 

die regelmatig gasten naar dat restaurantje brengt en daarvoor gratis 
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maaltijden als commissie ontvangt. Maar ik ben een ‘Van de Wiel’ 

natuurlijk, dus ik heb haar mooi mijn lunchprijzen van de rekening 

laten halen en alleen voor Freya’s eten betaald.  

   Na een paar supertoffe dagen in de Manyaleti gingen we naar 

Entabeni Nature Reserve in de Waterberg. Daar waren vier vrienden 

van mij van de Bush Academy geplaatst voor hun placement en die 

gingen we opzoeken. Entabeni is ook super-de-luxe en daar konden 

we ook mee op alle game drives. ’s Avonds mochten we mee-eten met 

de gasten wanneer die vrienden van mij moesten hosten (en dus ook 

met de gasten moesten eten). Wederom veel game drives, super 

sightings (leeuwen met welpjes, baby neushoorn), weinig slaap (drie 

of vier uur per nacht) en Freya knipte ondertussen haar 1000ste foto 

van deze twee weken vakantie.  

   Nog een ‘Van de Wiel’ actie bij Entabeni: we moesten wel betalen 

voor ons eten daar en ook al was dat voor de halve prijs omdat we 

vrienden van de rangers waren, dat kostte toch nog wel wat. Dus 

zodoende vroegen we een stapel servetten bij het ontbijt en 

begonnen we allemaal muffins, appelflappen en croissants in te 

pakken, zodat we geen lunch hoefden en zo geld zouden besparen. 

Jaja, het zit in m’n bloed… 

   Toen we terug naar St. Lucia reden was ik echter wel bereid om 

lunch te betalen, dus wij stoppen bij een tankstation met een 

snackcorner/bakkerij erbij. Kijk ik op de kaart en ik bestel een tosti 

met kaas en tomaat bij de superchagrijnige verkoopster. Die zegt 

niks, loopt naar de kassa en pakt pen en papier en schrijft mijn 

bestelling op. Moest ik verder nog iets? Nee? Mooi. Loopt ze weg, de 

winkel uit en komt ze even later terug. Zegt ze met haar meest 

klantonvriendelijke gezicht: ‘Sorry, we have no bread…’ terwijl het rek 

achter haar vol brood ligt. Freya en ik hebben maar niks gezegd en 

kochten een zak chips… 

   En de laatste dag van mijn vrije dagen hebben we in St. Lucia 

doorgebracht met whale watching en een paardrij safari. Freya blij 

natuurlijk, want we hebben veel walvissen gezien, die wel in de 
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verte uit het water sprongen en de meest vreemde capriolen 

uithaalden, maar als we daar dan naartoe voeren hielden ze ermee 

op en begonnen de walvissen die we net verlaten hadden omdat ze 

niks deden uit het water te springen. Murphy’s Law noemen ze dat 

geloof ik. Wat betreft paardrijden, ik had gereserveerd en gezegd dat 

Freya een amazone is, heel erg goed met paarden, maar dat ik een 

clown was als het op paarden aankomt, absolutely useless. Dus dat 

vrouwtje wilde ons een één uur safari aansmeren, omdat ze het 

anders zielig vond voor mij. Maar ik vond dat weer zielig voor 

Freya, dus ik boekte toch de 2,5 uur voor advanced riders. En dat heb 

ik geweten… Zo gingen we dus 2,5 uur door het wetland park 

tussen de impala’s, wildebeests, zebra’s en meer van dat spul rijden. 

Niet dat ik er veel van zag, ik had moeite genoeg om op dat paard te 

blijven zitten. En die locale paardrij-vent-helper die achter ons aan 

reed maar lachen zodra we weer in galop gingen, omdat hij mij dan 

a-ritmisch zag stuiteren terwijl ik het zadel vasthield in plaats van de 

teugels. Maar de spierpijn viel mee gelukkig.  
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Ik en Freya als rangers 

De leukste Freya van de 
wereld 

Freya en Conrad op “lion walk” 

Chillen in Entabeni Nature Reserve 
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52. Klaar is Kees! 

23 oktober 2006 
 
Klaar is Kees! Ek is gatvol van die bog! De druppel die de emmer doet 

overlopen is eindelijk gevallen: na onze vakantie zijn we nog 

ongeveer een week ‘aan het werk’ geweest in de lodge. En daar valt 

weinig meer over te vertellen dan dat ik uiteindelijk zo genoeg had 

van de onzin daar dat ik ontslag heb genomen. Je herinnert je nog 

wel hoofdstuk 46 waarin ik de problemen hier op de lodge schets. 

Nou moet ik zeggen, ze hebben er best wel wat aan gedaan, ik krijg 

meer eten dan ik op kan en nou hebben ze eindelijk twee nieuwe 

rangers aangenomen, dus aan de hoeveelheid uren die ik maak ligt 

het ook allemaal niet. Ook vond ik het erg sportief van ze dat Freya 

mee mocht met bijna alle activiteiten. Dat kostte ze uiteraard niets, 

sterker nog, Freya hielp me met van alles zoals lunch serveren, 

gasten entertainen etc., maar ze hadden evengoed nee kunnen 

zeggen en dan had Freya dus hele dagen in Pauls huis moeten zitten 

wachten tot ik klaar was met werken. Maar het zijn gewoon een boel 

kleine dingen waar ik heel slecht tegen kan. Om te beginnen de 

gierigheid van de eigenaars, maar ook het wantrouwen stuit me 

tegen de borst. Een voorbeeld: we (de rangers) werden een tijdje 

terug in het kantoor geroepen en toen werd ons verteld dat we geen 

alcohol meer mochten drinken met de gasten. Dit was een beslissing 

die ik al eerder succesvol aangevochten had omdat ik, als ik met 

gasten eet en ze bieden me een glas wijn aan van de fles die ze 

hebben gekocht, vind dat ik dat best aan kan nemen, zolang ik dat 

verantwoord doe. Dat is in de eerste plaats beleefd en ten tweede een 

kwestie van vertrouwen in mij als persoon dat ik daar 

verantwoordelijk mee omga. Het ging mij niet eens om het wel of 

niet drinken, want het zal mij een worst wezen of ik nou alcohol 

drink bij een maaltijd of niet. Maar ik ben gewoon een trots mannetje 

dat niet kan werken voor iemand die me niet vertrouwt. Maar goed, 
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dat geloofden ze dus niet, dus dat was allemaal afgelopen en ik 

moest dan maar gewoon zeggen dat ‘ik geen zin had’ of ‘niet van 

wijn hield’. Zeggen dat het niet mocht was geen optie, want dan 

zouden de eigenaars stom lijken. ‘Ja dahaaaag, mijn aars’ was dus 

mijn reactie. Ik zou niet meer drinken, zonder discussie want die had 

ik al eerder gehad, maar ik zou er niet over gaan liegen om de 

eigenaars’ gezicht te redden. En verder, ik werd daarvoor een keer 

binnengeroepen waar ik dan te horen kreeg dat ik niet langer de 

computer in het kantoor mocht aanraken, want daar stond 

‘vertrouwelijke informatie’ op en daar zou ik vast misbruik van 

maken. Dus als ik op internet wilde moest ik maar mijn eigen laptop 

meebrengen. Lekker handig, een laptop hele dagen mee op game 
drive te laten stuiteren, om dan ’s avonds even je mail te kunnen 

checken. Nou goed, de name badge die ze me al in juli hadden beloofd 

kon ik ook vergeten. Deze gingen ze niet meer laten maken, want ik 

ging toch over twee maanden weg en was als trainee zijnde toch 

geen deel van het team. Nog een voorbeeld: In het kantoor geroepen 

om te horen dat we voortaan maar maximaal 80 km/h mogen rijden 

op de snelweg met gasten, want dat is veiliger… Mijn verweer: “Dat 

is niet zo, want dan dwing je vrachtauto’s je in te halen in 

heuvelachtig terrein en die gaan je geheid een keer van de weg af 

drukken als ze je proberen in te halen en er komt plotseling een 

tegenligger aan… En dat ze het proberen daar is geen twijfel over 

mogelijk, dit is Afrika. Daarbij, de gasten zullen er niet bepaald blij 

mee zijn dat er zo dus een uur van hun game drive afgesnoept word 

en een uur snelweg erbij, want we moeten wel op tijd terug bij de 

lodge blijven komen.”. Het mocht niet baten. Zij waren de baas, dus 

zij besloten wat er veilig was. Oh ik heb er toch zo’n hekel aan als 

managers of in dit geval eigenaars met puur rationele 

gedachteconstructies praktijkervaring van de werkvloer overrulen, 

terwijl ze doorgaans geen flauw idee hebben wat er op de werkvloer 

speelt. Dat soort dingen vreet echt aan me. 
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   Goed, zo waren er nog een boel kleine dingetjes die mijn neusgaten 

uitkwamen, maar de klapper was wel dat ze nu dus twee rangers 

plus mij hadden en ik dus blijkbaar ineens ‘disposable’ was. Sterker 

nog, in feite was het Jim die mij eruit gewerkt heeft! Let op, Jim blijkt 

een beetje een rare kerel te zijn. Psychisch zit hij niet helemaal 100% 

in elkaar. Sinds hij hier is heeft hij zich ontpopt als een 

opschepperige moeilijkdoener eerste klas. Hij is goed in wat hij doet, 

maar sociaal spoort er toch iets niet. We hadden al gezien dat hij zich 

ongelooflijk graag wil bewijzen. Hij doet dat dan ook met veel verve. 

De reden dat hij zo goed is komt ook daaruit voort. Hij werkt en leert 

echt heel hard om de beste te kunnen zijn. Dat is allemaal prima, 

maar hij gaat daar een beetje ver in. Op de lodge doet hij vaak 

overmatig interessant en opschepperig, ter irritatie van het personeel 

maar ook van de gasten. Ook heeft hij daarom een looneis 

neergelegd bij de eigenaars. Omdat hij FGASA level 3 is, vindt hij 

dat hij meer dient te verdienen dan de andere ranger, welke ‘slechts’ 

level 2 is. Die andere ranger, Marc, is echter een stuk beter dan Jim, 

zit ook al langer in de field guiding industrie, maar heeft nooit de 

moeite genomen om veel diploma’s te halen, zoals bijvoorbeeld de 

FGASA level 3. Voor Marc is ervaring belangrijker dan kennis. Marc 

vindt mij overigens ook een betere ranger dan Jim. Ik weet lang niet 

zoveel als Jim, maar ik weet wel met gasten om te gaan en de kennis 

die ik wel heb boeiend te brengen. Jim valt in de categorie ‘parrot-

guide’, iemand die boekjes napraat en feitjes opdreunt. Maar goed, 

dat even terzijde. Jim is ook iemand die ongelooflijk strikt is wat 

betreft regeltjes. Een voorbeeld: hij weigert in de Landcruiser te gaan 

zitten wanneer deze een kapot knipperlicht heeft. Natuurlijk moet 

dat gemaakt worden, dat gebeurt ook wel, maar als je dat vijf 

minuten voor aanvang van je game drive ontdekt, dan rij je er gewoon 

mee rond en repareer je het daarna. Niet bij Jim dus. Hij irriteert Sue, 

Hugh en Leigh-Ann mateloos door ze continu te wijzen op kleine 

dingen die ze wettelijk gezien moeten doen. Doorgaans wordt daar 

slechts naar geluisterd en niks mee gedaan, tot frustratie van Jim. 
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Deze vond het daarom tijd voor grover geschut en kwam afgelopen 

week terug bij de lodge met de mededeling dat hij gecontroleerd was 

in St. Lucia op het bezit van een officiele ‘tour guide badge’. Die krijg 

je namelijk als je bij de overheid geregistreerd staat als gids en dat 

moet je, wettelijk gezien, doen. Hij had die dan dus ook, dus zijn 

controle was geen probleem. Hugh en Leigh-Ann wilden toen, om 

boetes voor de lodge te voorkomen (Jim had ze in detail uitgelegd 

hoeveel deze zou bedragen), dat Marc die van hem ook voortaan bij 

zich zou dragen. Maar ik, ik kon dat natuurlijk niet, want ik ben een 

trainee uit Nederland en alleen staatsburgers van Zuid-Afrika 

kunnen zo’n badge krijgen. Ik wist daarvan en wist ook een manier 

om tussen de mazen van het wettelijke net door te glippen, want al 

mijn Bush Academy collega’s zaten met hetzelfde probleem. Omdat 

wij buitenlandse trainee’s waren, waren we feitelijk ontslagen van 

die plicht. We kregen immers geen loon voor ons werk, hooguit een 

stagevergoeding. Jim huiverde echter van grijze gebieden wanneer 

het op wetgeving aankwam en zei tegen de lodge eigenaars: ‘Dan 

moeten jullie het zelf maar weten, het is jullie risico.’ Dat was echter 

voldoende… ‘Voor de zekerheid’ mocht ik dus voortaan geen ranger 

meer zijn op activiteiten anders dan de afternoon drive vlakbij de 

lodge, wat eigen terrein was en waar niemand komt controleren. Ik 

mocht alleen nog mee met de andere rangers als bijrijder… Once 
again, m’n aars! Heb ik me echt vier maanden uit de naad gewerkt 

voor de lodge, om nu zo makkelijk gedegradeerd te worden tot 

bijrijder en koelboxensjouwer? Ze wisten al die tijd al dat ik geen 

tour guide badge had, dat had ik ze bij het begin al verteld. Zolang ik 

de enige ranger was, was dat geen probleem voor ze, maar nu ze 

twee andere rangers erbij hadden dus ineens wel.  

   Dit gebeurde dus vijf dagen nadat Freya en ik terugkwamen van 

onze vakantie. Ik voelde me ronduit belazerd en verraden door de 

lodge. Dat was echt de druppel. Dus ik vroeg de Bush Academy wat 

er zou gebeuren als ik ontslag zou nemen. Aangezien ik zulke lange 

dagen heb gemaakt de eerste drie maanden, was dat geen probleem, 
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omdat ik mijn minimum aantal uren al lang en breed had gemaakt. 

Zodoende heb ik dus ontslag genomen. Wat nu? Tsja, dat moet ik 

nog even zien. Freya vertrekt over vijf dagen terug naar Nederland. 

Er is een kleine kans dat ik daarna nog even ranger ga spelen in de 

Manyaleti bij Conrad en Kerrie, maar het daarheen verhuizen is ook 

weer zo’n gedoe. Bovendien wil ik eigenlijk niet zomaar ineens bij 

Paul weg. Ik ben toch wel een beetje aan zijn gezelschap gehecht 

geraakt.  Waarschijnlijk ga ik dus gewoon studeren voor mijn 

FGASA Level 2 examens in december. Want tja, ik ben ook wel een 

beetje een Jim: ook ik ‘spaar’ diploma’s, certificaten en titels. Verder 

kan ik af en toe nog eens free lancen voor de lodge als er een 

afternoon drive is ofzo. Natuurlijk, dat zou mijn trots zeker krenken, 

maar er moet evengoed geld voor brood op de plank komen nu mijn 

stagevergoeding vervalt. Ik moet hier toch nog een maand overleven 

voordat mijn ouders komen. En dan gaan we lekker een toffe 

rondreisvakantie hebben.  
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53. Rainbow Warrior Versus Durban Street Gang 

28 oktober 2006 
 
Nou komt er een verhaal zoals jullie er nog geen hebben gehad. 

Want de afgelopen vier dagen zouden Freya en ik nog even naar ‘het 

zonnige’ Durban gaan om lekker een paar dagen te gaan surfen en 

zonnen en nog even van de laatste dagen samen te genieten. Jammer 

maar helaas, de zon liet het afweten en het werden een paar absurde 

laatste dagen. Om te beginnen was het een enorme cultuurshock 

voor ons tweeën. Vooral voor mij. Ben ik de laatste vier maanden 

alleen maar in de bush geweest, komen we ’s avonds aan en gaan we 

naar Sun Coast Casino and Entertainment Centre… Dat is dus een 

soort Las Vegas, met een miljard lampen en neon lichten, een groot 

mierennest van hippe en modieuze mensen. Doorspekt met muziek, 

lawaai en shows met presentatoren en grote speakers. Ik had het niet 

meer. Ik werd helemaal zenuwachtig en voelde me doodongelukkig. 

Dat wordt nog wat als ik straks terug kom in Nederland. Ik was zo 

onrustig en werd daar helemaal moe van. Dus tijdens de 

bioscoopfilm ben ik dan ook als een blok in slaap gevallen, terwijl ik 

me afvroeg waarom ik vredesnaam naar Durban ben gegaan, in 

plaats van naar een leuk klein surfplaatsje net boven of onder 

Durban…  Nou goed, de volgende dag was het bewolkt met wat 

regen, dus geen surfen en zonnen en gingen we naar Ushaka Marine 

World, een soort Burgers Ocean en Dolfinarium. Daar hebben we 

een heel toffe dag gehad, want dat was echt schitterend. De volgende 

dag dan maar in de ochtend naar het strand, want het weer was 

ondertussen opgeklaard en we wilden toch even de zee in. Maar dat 

liep ook weer helemaal anders dan verwacht. Want we gaan op het 

strand liggen in de stad met de grootste criminaliteit in Zuid-Afrika 

na Johannesburg en die twee verschillen niet eens veel van elkaar. 

Maar ik ben Geert, de ninja, dus ik ben untouchable en neem alle 
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waardevolle spullen gewoon mee, want niemand die het in zijn 

hoofd haalt om mij te beroven. En als ze het dan toch doen dan 

komen ze van een koude kermis thuis. Dacht ik tenminste… Wij 

liggen op het strand en Freya wil even gaan zwemmen. Ik wil 

eigenlijk mee, maar Freya overtuigt me ervan dat we de tassen niet 

alleen kunnen laten op het strand. Ik verzeker haar dat ik echt wel 

snel uit het water ben als ik iemand aan onze tassen zie rommelen, 

maar Freya houdt voet bij stuk. Vooruit dan maar, als dat jou peace of 
mind geeft… Dus ik lig die tassen te bewaken en besluit iemand te 

gaan sms-en. Dus ik rits het voorvakje van mijn tas open (want ik 

ben eigenwijs en heb mijn telefoon, autosleutels en portemonnee 

daar natuurlijk inzitten. Niemand kan daar ongemerkt iets uit halen 

want ik ben immers ninja), pak mijn telefoon en begin te sms-en. 

Uiteraard rits ik dat voorvakje niet dicht, want die tas ligt toch op 

slechts 30 cm links naast me. Dan komt er ineens een jongeman aan 

van rechts die me de weg vraagt naar Ushaka Marine World. Dus ik 

zeg dat hij daar en daarheen moet, hij zegt ‘bedankt!’ en loopt de 

andere kant uit dan de kant die ik aangewezen heb. En voegt zich bij 

een groepje van vier andere vage gasten. Dus ik voel nattigheid: in 

die tien seconden onoplettendheid zal toch niemand… Ik kijk naar 

mijn voorvakje, waar dus geen portemonnee meer inzit... Nou had je 

mij eens moeten zien, ik ben nog nooit ZO snel, ZO kwaad 

geworden! Ik vloog in mijn regenboogkleurige zwembroek achter 

die lui aan. Die, zodra ze mij zagen aankomen, alle vijf keihard een 

andere richting uitrenden. Maar ik had vleugels, gevoed door grote 

hoeveelheden adrenaline, dus even later had ik er één te pakken. 

Maar ja, net niet diegene die mijn portemonnee had, maar degene 

die me had afgeleid. Gelukkig stribbelde hij niet te hard tegen dus ik 

heb ‘m niet echt heel veel pijn moeten doen. Bovendien, het was 

feitelijk nog een kind, dus die kun je niet echt Taekwondo schoppen 

tegen zijn hoofd geven, wel? Dus ik heb me maar gedragen. 

Ondertussen maakte ik me toch ineens zorgen over onze tassen die 

ik nu onbewaakt achter had gelaten. Dus ik met dat joch (een jaar of 
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16, 17) terug naar mijn tassen. Terwijl ik hem meesleurde en hij zich 

aan palmbomen vast ging houden, gingen omstanders zich ermee 

bemoeien. Maar niet om mij te helpen! Ze kwamen naar ons toe en 

vroegen wat ik met dat arme joch aan het doen was. Was ik soms een 

racist? Dat moest er nog eens bijkomen! Dat joch ging dus meteen 

een klaagzang inzetten dat hij niks had gedaan, ze mochten hem 

fouilleren, hij had niks en ik was ‘an evil white person’. Ik was echter 

zo ongelooflijk pissig dat ik die omstanders heb uitgemaakt voor 

heel wat meer dan rotte vis en verzekerde hen dat ze het niet in hun 

hoofd moesten halen om ook maar een vinger naar dat joch of mij uit 

te steken, omdat ik ze anders eigenhandig… Sjongejonge, ik wist niet 

dat ik zo onbeleefd kon zijn. 

   Bij de tassen aangekomen zat Freya daar gelukkig al bovenop. Die 

vond het namelijk maar verdacht dat toen ze uit het water naar het 

strand keek, ze me niet meer bij de tassen zag zitten. Ze dacht dat ik 

het in mijn eigenwijze hoofd had gehaald om een ijsje te gaan kopen 

ofzo en was dus zelf maar terug gekomen. Nou goed, op de een of 

andere manier kwam er net politie langs die dat joch in de boeien 

sloeg en me complimenteerde dat ik ‘a good citizen’ was omdat ik ‘m 

gevangen had. En zo kwam het dus dat Freya en ik onze laatste 

middag in het politiebureau doorbrachten… Een beetje jammer, ook 

van de portemonnee met iets van 50 Euro ofzo aan Rand erin, maar 

het is vooral mijn trots die gekrenkt is en waar ik van baal. Ben ik 

blijkbaar toch iets minder ninja en untouchable dan ik dacht… 

 

   Nadat ik die middag Freya op het vliegtuig had gezet ging ik het 

hele gebeuren van die ochtend evalueren en kwam tot een aantal 

vervelende conclusies. Ik ben namelijk helemaal niet blij met de 

manier waarop ik het gedaan heb. Want eraan terugdenkend heb ik 

heel grote risico’s genomen. Dit simpelweg omdat ik achter die kids 

aanrende en laaiend was. Tering wat was ik kwaad. En dat ik 

bovendien, in plaats van fancy vechtsporttrucjes en armklemmen, de 

meest primitieve oertechniek gebruikte om hem te overmeesteren. 
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En hem dus bij z’n haar 

greep, zijn hoofd onder 

mijn arm stopte in een 

soort wurggreep en toen 

met hem in die positie 

woest terug naar de 

tassen banjerde. En daar 

heb je geen vechtsport 

ervaring voor nodig. Het 

is dat het joch niet terug 

vocht, anders had ik 

(hopelijk) wel fancy 

dingen gedaan om ‘m uit 

te schakelen. Maar zelfs 

toen hij zich aan 

palmbomen vast ging 

proberen te houden deed 

ik niks technisch; ik gaf 

‘m een ijsbeentje en rukte hem gewoon los. Nou hoor ik jullie 

denken: ‘Boeien, het werkte toch?’ Maar voor hetzelfde geld had hij 

een klein mes of een fietsspaak bij zich gehad, wat meestal het geval 

is bij straatkinderen hier (om zichzelf te beschermen tegen andere 

gangs/straatkinderen, of tegen mensen die ze vangen zoals in mijn 

geval) en deze steken ze dan maar wat graag tussen je ribben. Want 

in mijn primitieve wurggreep waren zijn armen gewoon vrij. Ik mag 

van geluk spreken dat hij die gebruikte om te proberen mijn greep 

wat losser te maken (hij wou toch wel graag ademen) in plaats van 

één of ander steekwapen uit zijn zak te halen en daar zijn voordeel 

mee te doen. Hij had me overigens ook kunnen bijten en dan zat ik 

nou met de gebakken peren om me over een maand of vier te laten 

testen op AIDS. Nee nee, ik ben niet tevreden en heb me dan ook 

voorgenomen om, de eerst volgende keer dat zoiets gebeurt, de 

persoon gelijk K.O. te tikken of op een andere manier uit te 

‘Maar hoe liep het nou af met die 
Freya?’: Tsja, ik ben er nou niet bepaald 
in geslaagd om haar als een blok voor 
me te laten vallen… Ondanks alle 
bergwandelingen, whale watch tochtjes, 
olifantensightings, mooie avonturen en 
zelfs ondanks mijn khaki uniform… 
Jammer maar helaas. Freya houdt echt 
heel veel van me en ze voelt zich, naar 
eigen zeggen, zelfs tot me aangetrokken, 
maar is simpelweg niet verliefd. Wat 
haar gevoelens voor mij betreft blijft het 
bij een hele diepe vriendschap. En geen 
vlinders in de buik, is geen relatie… 
Maar ik geef niet op, als ik ergens mijn 
zinnen op heb gezet en ergens in geloof, 
dan zal het gebeuren ook… Als ik over 
enkele maanden zelf terug in Nederland 
ben zullen we eens verder zien. 
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schakelen. Puber of volwassen. En ‘m dan bewusteloos aan zijn 

enkel mee te slepen, terug naar mijn tassen.  
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54. Depri Geert achter het zwarte doosje 

4 december 2006 
 
Gisteren werd ik bij Paul geroepen, want hij had me wat te vertellen. 

Bij zijn bed aangekomen hoorde ik dat Dingène en zijn andere 

verzorgsters zich zorgen over mij hadden gemaakt en hem hadden 

gevraagd mij te helpen. ‘Hoezo dan, wat is er dan met Geert?’ vroeg 

hij. “Nou, sinds die Freya weg is, zit hij hele dagen naar een zwart 

doosje op zijn bureau te staren. Wanneer we ’s ochtends de was 

ophangen in de tuin en door het raam bij zijn kamer binnenkijken, 

dan zien we hem daar zitten. En als we de was er ’s avonds weer af 

halen zit hij er nog en staart nog steeds naar dat doosje! Hij is vast 

depressief, we hebben met hem te doen! Hij mist die Freya vast heel 

erg.” Paul kwam niet meer bij van het lachen en legde hen uit dat dat 

‘doosje’ mijn laptop was, een computer! En dat ik daarop ‘werkte’ en 

studeerde voor komende examens… De avond dat Paul me dit 

verhaal vertelde was ik geraakt door de goedheid van zijn personeel 

en heb ze meegenomen naar mijn kamer om ze het zwarte doosje in 

detail te laten zien. Als ze schuin door het raam bij me naar binnen 

keken zagen ze uiteraard niks op het scherm, dus zo gek is het niet 

dat ze dachten dat het een smal opengeklapt kistje was. Nu konden 

ze echter wel dingen op het scherm zien en we hebben in het Zulu 

gelachen om het hele voorval. 

   Maar goed, wat doe ik nou tegenwoordig? Vakantie vieren zou je 

zeggen. Nee hoor, mijn wekker gaat elke ochtend om een uurtje of 

6:00. Dan neem ik wel lekker rustig de tijd om te douchen, te Tai Chi-
en en te ontbijten, maar om 7:30 uur wil ik toch wel aan het werk 

zitten. En dan ben ik meestal aan het studeren voor het FGASA 

Level 2 examen, of aan het schrijven. Tsja en dat doe ik dan heel de 

dag. Misschien in de namiddag nog wat trainen of joggen. Vorige 

week was ik aan het joggen en toen ik ineens naar rechts keek, zag ik 
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twee neushoorns achter een bosje 30 meter van me vandaan staan! 

Toen ben ik maar wat harder gaan rennen… Gelukkig trokken ze 

zich niks van me aan en graasden gewoon verder. ’s Avonds ben ik 

vaak weer achter de computer aan het werk, of ik ga met Paul 

kletsen en Animal Planet kijken. Dus je kunt je wel voorstellen dat 

het even wennen is. Van ranger spelen met Freya en elke dag buiten 

in de natuur zijn, naar weer ineens in je dooie Remi hele dagen 

achter de computer zitten. Ik heb nou dus niet eens het sociale 

contact met het lodge personeel en de gasten meer. Ik had al gauw 

genoeg van die eenzaamheid en ben ik dus op zoek gegaan naar 

free-lancing jobs in St Lucia town. Niet alleen om wat geld te 

verdienen, want ik ben hartstikke blut nu ik niet meer eet op de 

lodge en geen fooi en stagevergoeding meer krijg. Maar ook om wat 

onder de mensen te zijn. Afgelopen weekend leverde ik mijn CV in 

bij een tour company en die vroeg: “Wat doe je over een uur?” Hij 

wilde dus dat ik een mountainbike tour zou leiden door het park. 

Maar ik had gewoon mijn boardshorts en een T-shirt aan en leek 

meer op een surfer-wannabe, dan op een ranger. Maar dat ging hij 

fixen. Komt hij even later terug met een veel te groot poloshirt van 

zijn tour company, helemaal verwassen en met wat kleine gaatjes van 

motten erin. Dat ding was echt een vuilniszak zo groot. De korte 

mouwen hingen halverwege m’n onderarm… En toen moest ik ook 

nog een pet op met het logo van zijn tour company, maar dat ding 

was een soort van hoge pet en ik heb al zo’n smal gezicht. Ik zou zo 

voor een lid van de Josti-band kunnen doorgaan… Ik leek wel een 

kind van 12, dat de kleren van zijn vader aangetrokken had. Ik zag 

er niet uit, maar die vent vond het goed genoeg. Maar goed, boeien, 

dus zodoende zat ik voor het eerst in 10 maanden weer eens op een 

fiets en nam ik drie Hollanders mee op mountainbike tour tussen de 

zebra’s, wildebeests en impala’s. Dat was wel leuk. Maar de 

volgende dag was minder, want ik had me een zadelpijn, dat was 

niet meer normaal! Nog erger dan na paardrijden. Die 

mountainbikes hebben ook zo’n hard en smal zadel. En nou moest ik 
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die ochtend een nieuwe groep fietsers begeleiden. Ik nam me al voor 

om de hele fietstocht op mijn trappers te blijven staan. Sterker nog, ik 

kon niet eens meer op dat zadel gaan zitten, ook al zou ik het willen. 

Maar gelukkig, toen ik met de fietsen bij hen aankwam zeiden ze dat 

ze eigenlijk liever wilden wandelen. “Geen probleem!” zei ik, bracht 

die fietsen terug en ging lekker met die lui te voet vogelen.  

   Overigens, het blijkt nu dus inderdaad dat Jim me eruit gewerkt 

heeft, want ik heb inmiddels gesolliciteerd bij alle tour operators in St. 

Lucia en geen van hen heeft ook maar iets gehoord van controles op 

tour guide badges. Geen van hun field guides is gecontroleerd in elk 

geval, waardoor het lijkt dat Jim inderdaad het hele gebeuren 

verzonnen heeft om interessant te lijken en de lodge eigenaars zover 

te krijgen dat ze zich aan de regeltjes te houden. Jammer alleen dat 

dat dus ten koste van mij is gegaan… 

 

Dus zo zie je maar, ik houd mezelf wel bezig. Ik hoop binnenkort 

wat meer werk binnen te krijgen, maar dat is nog even afwachten. In 

de tussentijd probeer ik zoveel mogelijk te studeren en ga ik ook met 

Paul mee naar zijn boerderijtje dat ie aan het bouwen is. Zo af en toe 

gun ik mezelf een vrije dag. Vorige week was ik jarig en besloot ik 

om een hele dag diep het Hluhluwe-Umfolozi park in te trekken. En 

daar kreeg ik een cadeautje, want ik zag de eerste zwarte neushoorn 

in mijn leven! Volgens mijn statistieken heb ik het afgelopen half jaar 

186 witte neushoorns gezien, maar nog nooit de zeldzame zwarte 

neushoorn. En nu heb ik er ruim 45 minuten van kunnen genieten. In 

de verte, zo’n 120 meter van de weg af zag ik ‘m al. Zelfs door mijn 

verrekijker was het vanaf die afstand moeilijk te zien of het een witte 

of een zwarte was. Het silhouet en de lichaamsbouw deden me 

vermoeden dat dit nou eindelijk een keer een zwarte was. Daarom 

bleef ik wachten totdat hij dichterbij kwam. Na 20 minuten was het 

zover, de hij bleek een zij te zijn en het was inderdaad een zwarte 

neushoorn. Toch klopte er iets niet, maar het duurde even voordat ik 

het doorhad: Het beest had geen oren en zag er mede daarom nog 
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prehistorischer uit dan gewoonlijk. Het leek wel een dinosaurus. 

Even begon ik aan mezelf te twijfelen: Zwarte neushoorns hebben 

normaal gesproken toch wel oren? Of toch niet? Ik wist bijna zeker 

dat ze die wel hadden, maar ja, ik had dan ook nog nooit een zwarte 

neushoorn gezien. Deze had er in elk geval geen en je zag ook geen 

stompjes of iets, gewoon helemaal niks. Ik wist het echt niet meer en 

tot mijn schaamte moest ik het op gaan zoeken in mijn veldgids. 

Uiteraard hadden ze normaliter wel oren en achteraf hoorde ik dat 

ze er soms, als ze erg jong zijn, afvallen als er teveel teken opzitten. 

Hoe dan ook was het een geweldige sighting en een mooier cadeau 

had ik me niet kunnen wensen! 

 

Met de mensen van de lodge leef ik overigens verder op goede voet. 

Ik kan niet bewijzen dat Jim mij expres eruit heeft gewerkt en als dat 

wel zo is was dat niet omwille van mij, maar om zijn gelijk te krijgen 

wat betreft het houden aan de wet. Dat vind ik nog steeds stom, 

maar om daar nou heel de tijd boos om te zijn brengt ook niemand 

iets goeds. Ik ben nou eenmaal erg vergevingsgezind. Met Marc en 

zijn vriendin Valdi (het nieuwe stel) kan ik verder prima overweg. 

Ook Sue heb ik altijd erg graag gemogen. Zij heeft de rotklus om 

altijd tussen de eigenaars en het personeel in te zitten, maar heeft 

altijd haar best gedaan om mij te helpen bij mijn moeilijkheden met 

Hugh en Leigh-Ann. Ik ben haar daar zelfs dankbaar voor en heb 

groot respect voor haar om de manier waarop zij haar uiterste best 

doet om al het personeel tevreden te houden ondanks de grillen van 

de eigenaars. Wat betreft de eigenaars: ze zijn moeilijk, ja, maar 

evengoed ben ik hen dankbaar. Ze hebben mij toch de kans gegeven 

om deze fantastische ervaring te beleven. Ze zijn zoals ze zijn, ik kan 

het daarmee eens zijn of niet, uiteindelijk is het hun leven. 

Bovendien bezie ik hen vanuit mijn culturele achtergrond en dat is 

misschien niet helemaal eerlijk. Zij zijn geboren en getogen in Zuid-

Afrika en hun aard en karakter zijn binnen dat kader gevormd. In 

Zuid-Afrika heerst van oudsher een veel meer prominente hiërarchie 
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dan in Nederland en zij hebben daarnaar geleefd. Vanuit die 

achtergrond zijn zij met mij en hun andere personeel omgegaan. 

Vandaag de dag is Zuid-Afrika ook wat betreft die hiërarchie op een 

emanciperende toer, maar Hugh en Leigh-Ann hebben dat nog niet 

zo opgepakt. Dat kan ik accepteren en ik vergeef hen daarom voor 

alle moeilijkheden die ze mij bezorgd hebben. We zijn allemaal 

mensen, geen van ons heeft de waarheid in pacht en we mogen allen 

ons leven zelf invulling geven. Bovendien, voor hen ben ik zelf, 

omdat ik ben zoals ik ben,  ook niet de makkelijkste geweest… Toch 

heb ik nog een mooi verhaal over hen. Afgelopen week wilde ik 

weer wat emails die ik geschreven had versturen. Dus ging ik naar 

de lodge om te vragen of ik even de internetkabel in mijn laptop 

mocht proppen en dan mijn mail te checken. Al sinds juli betaal ik 

voor elke seconde die ik op hun internet zit. Of ik nou op de 

computer van de lodge werk, of sinds ik die niet meer mocht 

aanraken, vanaf mijn eigen laptop. Dus ik dacht dat dat nu ook geen 

probleem zou zijn, ik zou er ook nu gewoon voor betalen. Bij 

aankomst bij de lodge kom ik, met mijn laptop onder mijn arm, 

Leigh-Ann tegen, die net naar huis wilde gaan. Ze vraagt vriendelijk 

hoe het met me gaat, we kletsen wat en ze vraagt me om een gunst: 

Wil ik alsjeblieft deze zak kunstmest straks bij Paul afleveren, dan 

hoeft ze er nu niet speciaal naartoe te rijden. Natuurlijk wil ik dat, 

geen probleem en ik til die zak van haar auto naar die van mij. 

Leigh-Ann rijdt terug naar haar huis en ik ga de lodge in. Sta ik daar 

met Sue te kletsen, gaat de telefoon van de lodge. Sue neemt ‘m aan 

en komt even later wat bedrukt terug: ‘Sorry Geert, maar dat was 

Leigh-Ann, om me door te geven dat ik je niet op ons internet mag 

laten, mocht je dat komen doen. Je werkt nu immers niet meer voor 

ons.’ Wederom sta ik perplex: “Natuurlijk kom ik hier om even mijn 

mail te checken, ik heb die laptop niet voor niks onder mijn arm, dat 

kon Leigh-Ann zojuist toch ook wel raden? Bovendien, ik betaal er 

toch gewoon voor? Dus nou moet ik 60 kilometer gaan rijden naar de 

dichtstbijzijnde stad om mijn mail te checken! Wat is dit voor 
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nonsens, waarom vraagt ze me wel een zak mest bij Paul af te 

leveren en ‘vergeet’ me dan te zeggen dat ik niet meer van internet 

gebruik mag maken. En belt ze op en laat ze het jou tegen me 

zeggen?” En weer wilde ik linea recta naar Leigh-Ann’s huis rijden 

om haar te zeggen dat ze me dingen in mijn gezicht moet zeggen en 

niet via Sue. Maar ik geef het op… Zoals Sue zegt, ‘Some people will 
never change, and sometimes one must accept that…’ Ik besef dat ze 

gelijk heeft, ik heb bovendien helemaal geen zin meer om te gaan 

vechten om dit soort dingen. Laat ook maar, ik maak wel gewoon 

elke keer een autorit van twee uur om het contact met mijn familie 

en vrienden uit Nederland te kunnen onderhouden. 

   Dus, om terug te komen op mijn omgang met mijn ex-collega’s en 

werkgevers, ik organiseer eens in de week een braai voor hen bij 

Pauls huis. Omdat ik ook gewoon graag onder de mensen ben, na 

een week met veel computerwerk. Hugh en Leigh-Ann zijn ook elke 

keer uitgenodigd, maar komen nooit. Misschien omdat ik ze anders 

het dak van mijn slaapkamer zou kunnen laten zien dat nog steeds 

lekt…  
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55. Laffe hond bestolen 

11 december 2006 
 
Ik heb een nieuw dieptepunt in mijn carrière bereikt en dat ga ik nu 

met jullie delen, ook al schaam ik me er eigenlijk voor. Maar ja, ik 

ben zoals ik ben, dus waarom zou ik erover liegen of het verzwijgen? 

Deze gebeurtenis speelt zich af in Richard’s Bay, waar ik toen Freya 

van de bus heb gehaald. Richard’s Bay is namelijk ook de enige plek 

in de buurt waar je naar een fatsoenlijke kapper kunt. Vanavond had 

ik mijn afscheidsbraai bij de Morrisons en binnenkort verlaat ik de 

regio om met pa en ma wat rond te gaan reizen. Dus nog even naar 

de kapper en wat laatste spulletjes kopen en dingetjes regelen. Zoals 

altijd als ik dingetjes moet regelen heb ik mijn uniform aan, want in 

Afrika is dat DE manier om relatief snel en goed geholpen te 

worden. Een uniform heeft hier nog de functie waarvoor het is: 

ontzag en respect afdwingen. Daar maak ik nou eenmaal graag en 

handig misbruik van om dingen gedaan te krijgen. Jim had ook een 

vrije dag en ging mee om wat zaken te regelen. Zo togen we samen 

naar Richard’s Bay. Daar aangekomen waren er natuurlijk weer 

tientallen autowassertjes tussen de 12 en de 18 jaar oud die dringend 

mijn auto wilden wassen. Ik laat het ze elke keer doen, ook al wast 

Dingène gratis mijn auto wanneer ik maar wil. Maar ja, ik vind het 

beter dat die kids geld verdienen, dan dat ze het roven of bedelen, 

dus wat kan mij die één euro twintig nou schelen. Trouwens, de 

binnenkant van m’n auto zit ook vol zand en kruimels, dus laat ik 

die voor 50 cent extra ook maar meteen doen. Dat betekent wel dat 

ik mijn auto niet af kan sluiten. Geen probleem, ik heb een 

startonderbreker en neem al mijn waardevolle spullen gewoon mee 

in m’n rugzak. Mijn CD’s en dergelijke gooi ik in de achterbak die ik 

wèl dicht doe. Daarbij, ik spreek de parkeerwachter aan en vraag 

hem of ik dit kan doen. Geen probleem, hij houdt de wacht, dus er 

kan niks gebeuren. Mooi, Jim en ik doen onze dingen, en gaan samen 
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lunchen. Net voor de lunch loop ik terug naar de auto om te kijken 

of alles goed gaat. Ja hoor, 

blinkend schoon en ook 

de binnenkant ziet er 

picobello uit. Zoals altijd 

geef ik 50 eurocent fooi, 

een hele hoop als je 

bedenkt dat mijn totale 

wasprijs één euro 

zeventig was. Nou doei 

hè, bedankt voor het 

wassen. Een stralende 

lach van die kerel. Een 

puberhand is snel gevuld.  

   Jim en ik eten onze 

lunch en willen weer 

vertrekken. “Effe mijn 

CD’s uit de achterbak 

halen.” zeg ik. Waar dus geen CD’s meer in lagen… “DZJU!!!” 

Onmiddellijk schiet me te binnen hoe dat kan: naast de 

bestuurdersstoel zit natuurlijk zo’n hendeltje om de achterbak mee 

open te doen! Stom, stom, stom! Maar dit laat ik niet zomaar over 

mijn kant gaan, ook al gaat het om slechts drie echte CD’s en negen 

overgenomen CD’s. Het gaat om het principe. Ik ben weer genaaid 

en dat voelt niet lekker. Ik heb de hufter nog een riante fooi gegeven 

ook! 

   Dus ik op hoge poten naar de parkeerwachter. En ik eis een 

verklaring. Die was heel simpel: “Ik ben er net vijf minuten, ik heb 

net mijn collega afgelost.” “Kut, jullie negers lijken ook allemaal zo 

op elkaar… Nou goed, dan wil ik een schadevergoeding van jullie 

‘bedrijf’, wegens niet fatsoenlijk functioneren van hun medewerkers 

en bel ook maar meteen de politie voor me, want ik dien een 

aanklacht in.” De parkeerwachter keek me schaapachtig aan en 

‘Parkeerwachter’: Melkertbaan op z’n 
Afrikaans. Men neme een 
ongeschoolde local, neemt daar een 
pasfoto van en maakt daarmee een 
mooi pasje met daarop een 
gemeentestempel: Officiële Parkeer-
wachter. Die zet je dan neer bij een 
parkeerplaats met een oranje hesje aan 
en hij brengt de dag door met het 
aanwijzen van lege parkeerplaatsen. 
Daarvoor ontvangt hij geen loon van de 
overheid, maar de bedoeling is dat jij 
hem 15 eurocent fooi geeft omdat hij 
op een zo goed als leeg parkeerterrein 
aangeeft in welk leeg parkeervak jij 
kunt parkeren. Daarbij ‘bewaakt’ hij 
jouw auto, evenals alle andere auto’s 
op de parkeerplaats. Mooi concept.  
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zweeg in alle talen. Hij was óf niet onder de indruk, óf hij begreep 

geen snars van wat ik zei. Ik nam aan dat het laatste het geval was. 

Dit wordt weer helemaal niks Geert. Dan maar die autowassertjes. Er 

waren er zo’n stuk of 12, maar ik heb geen idee meer wie mijn auto 

gewassen heeft, maar zij natuurlijk wel. Ha, laat ik het sneaky 

spelen! Dus ik roep er één en vraag vriendelijk wie mijn auto 

gewassen heeft; ik moet hem nog betalen. “Oh, die is al weggegaan.” 

Kut, dit wordt ook niks. Ik gooi het over een andere boeg: ik ga de 

politicus uithangen. Ik roep ze allemaal bij elkaar en wapper met een 

briefje van 100 rand (10 euro) en ik zeg: “Luister, een van jullie 

vriendjes heeft mijn CD’s gejat, 12 in totaal, in een zwart mapje. Jullie 

weten wie dat is en vast ook waar hij is. Ik heb geen zin in gezeik en 

ook geen zin in wraak of wat dan ook. Degenen van jullie die mijn 

CD’s terugbrengt krijgt deze 100 rand, je hoeft niet die kerel mee te 

brengen, ik wil alleen maar mijn CD’s. Als jullie het niet doen, dan 

bel ik de politie, zeg wat er gebeurd is en zorg ervoor dat geen van 

jullie hier ooit nog auto’s mogen wassen. Afgelopen uit, ik laat het 

autowassen hier verbieden en dan hebben jullie niks meer.” Een 

hoop commotie en overleg vond plaats, maar niemand deed 

eigenlijk iets wat erop leek dat hij mijn CD’s ging halen. En toen 

vond Jim het tijd om op te treden. Had ik al eens verteld dat Jim ook 

groot, stoer en breed is? En een typische Afrikaner wat het oplossen 

van problemen betreft (Lees: Rood aanlopen en dan een grote bek 

van hier tot ginder hebben)? Jim vond mijn politieke aanpak drie 

keer niks en liet me uit beleefdheid twee minuten aanmodderen. 

Toen vond hij het wel genoeg en nam de zaak over… Dus hij zegt: 

“Nick, shut up.” En pakt een van die autowassertjes bij de kraag. “En 

nou jullie stelletje teringlijers! Het is heel simpel, een van jullie 

vriendjes heeft die CD’s gejat en wij willen die terug! En jullie gaan 

die terugbezorgen, want anders blabla politie en klappen krijgen en 

blabla moord en brand!!!” Aldus Jim op maximaal volume. Nou, 

blijkbaar is dat hier de manier om dingen voor elkaar te krijgen, 

want die autowassertjes gingen aan de slag. Binnen vijf minuten 
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kwamen ze terug met een mannetje van 15 jaar, met het bericht dat 

ze hem gevonden hadden met twee CD’s van mij. Die had hij 

inderdaad bij zich, maar hij was niet degene die mijn auto had 

gewassen, dat wist ik wel zeker. Dat maakte Jim niet uit. We hadden 

een zondebok. Jim begon tegen dat kereltje te bulderen waar de 

andere CD’s waren en hoe hij aan die van mij kwam. Zou hij het niet 

vertellen dan zou hij geen spaan van hem heel laten. Dat kereltje viel 

bijna flauw van angst. Ik zeg tegen Jim, “Laat maar Jim, dit wordt 

niks en zo erg is het nou ook weer niet, laten we maar gewoon 

gaan.” Niks ervan, Jim was op dreef en kreeg toen ook nog eens 

bijval. Van een wildvreemde blanke Afrikaner kerel van begin 20 

denk ik, maar ook twee keer zo breed en vier keer zo stoer als ik. Die 

was net komen aanrijden, zag twee blanken met 13 negertjes staan 

en dacht: “Hee die hebben mot met elkaar, tof, daar wil ik bij zijn.” 

Dus Jim legt hem uit wat de situatie is en vanaf dat moment was 

mijn zaak verloren, want voor beiden was het tot een erekwestie 

verworden. Zij zouden mijn CD’s terugkrijgen, of iemand zou ervoor 

boeten. Nog een laffe poging van mij om te zeggen dat het dat 

allemaal niet waard is mocht niet baten. They were on a mission. Ik 

besloot het uit handen te geven. Wanneer het moment daar was dat 

ik m’n CD’s terug had was iedereen blij. En als Jim en die nieuwe 

kerel zover zouden zijn dat ze klappen gingen uitdelen, dan zou ik 

de regie weer overnemen en ze dat gewoon verbieden. Voor nu leek 

het erop dat ik m’n CD’s gewoon terug ging krijgen. Ik had er 

immers al twee terug. Ik hoopte er maar het beste van, al voelde ik 

me op z’n zachtst gezegd ongemakkelijk met de hele situatie.  

   Terug naar het kereltje; die had een verhaal dat hij de CD’s net had 

gekregen van iemand die daarginds ergens in een café zat. Mooi, dan 

ga je ons daar nu heen brengen en gaan we ze zelf met jou halen. Wij 

op weg, met een horde autowassertjes achter ons aan, die vonden het 

spektakel prachtig. Na vijf minuten vraagt die nieuwe Afrikaner, 

“Waar is dat café eigenlijk?” “Daarachter, bij de ‘taxirank’ . De 

Afrikaner stopt abrupt. “No ways guys that we are going in there, we are 
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to be killed if we do that.” Jim 

wist raad en buldert tegen 

het kereltje dat hij daar nu 

die CD’s gaat halen en als hij 

niet binnen 20 minuten 

terug is met de CD’s, elk van 

de autowassertjes 50 rand 

krijgt om hem helemaal in 

elkaar te slaan. Goed idee 

aldus de Afrikaner en hij 

vertaalt het in Zulu voor de 

autowassertjes, die gretig 

beginnen te knikken. Het 

kereltje protesteert, hij zou die CD’s toch niet zomaar meekrijgen. De 

Afrikaner: “Luister mannetje, het is heel simpel. Zijn CD’s zijn gejat. 

Jij bent gevonden met twee van die CD’s. Jij bent nu dus onze 

schuldige. Jij moet nu dus óf de rest van die CD’s terug halen, óf jij 

moet ervoor betalen. Heb je geen geld om ervoor te betalen, dan 

betaal je in bloed, heel veel bloed. Dat is heel logisch. Is dat 

duidelijk?” Nou dat was wel duidelijk, het kereltje zat ontzettend 

zijn best te doen om niet te gaan huilen, zo bang was hij. Ik had echt 

met ‘m te doen en hoopte dat hij gauw terug zou komen met de 

CD’s, of gewoon niet meer terug zou komen, want dan konden we 

naar huis. Even goede vrienden, ik wou dat ik er nooit over 

begonnen was.  

    Helaas, 20 minuten later komt hij gewoon, duidelijk met lood in 

z’n schoenen (die hij niet droeg) terug, zonder CD’s. “Mooi,” zeg ik, 

“laat ook allemaal maar, we gaan naar huis, jammer maar helaas van 

die CD’s.” ‘Geen sprake van,’ zegt de Afrikaner, ‘we laten niet met 

ons dollen! We gaan ze halen!’ ‘Ja,’ beaamt Jim, ‘dat gaan we doen, 

we laten ons niet kennen!’ “Oh hel,” denk ik, “maar goed, dan doen 

we dat maar.” Dus wij met z’n drieën en het kereltje mee in de auto 

van de Afrikaner. Daar zaten twee kogelgaten in! Vol trots vertelt de 

‘Taxirank’: Officieel vertaald: 
Taxistandplaats. Maar op z’n 
Afrikaans: Stel je een plek voor van 
80 scheefgeparkeerde taxibusjes vol 
met deuken waar loeiharde muziek 
uitkomt, waartussen honderden 
locals allemaal kriskras door elkaar 
lopen al is het een groot mierennest. 
Doorgaans een no-go area voor 
blanken, tenzij je je zakken gerold 
wilt hebben of erger. ‘Taxirank in 
Africa’ is overigens een synoniem 
voor ‘Chaos’. 
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Afrikaner dat dat van vorige week was, toen ze zijn auto probeerden 

te kapen. Hij had keihard gas gegeven en was mooi ontsnapt. “Oh ja, 

we zijn in Afrika…” kon ik alleen maar denken en voelde me steeds 

ongemakkelijker worden. En we reden naar de taxirank… Daar 

stapten we uit en die Afrikaner opende zijn achterbak. Moesten we 

allemaal een stuk gereedschap pakken als wapen. We gingen ons 

immers in ‘black territory’ begeven. Zo liepen we dan naar dat café, 

de Afrikaner met een stuk krik en Jim met een joekel van een baco. Ik 

had mijn oude vertrouwde Ninja Ebu-stick gewoon in mijn 

rechterhand en de kraag van het kereltje in mijn linker. Wat een 

situatie en wat een gezicht. We begaven ons in de mensenmassa cq 

mierennest en stapten dat café binnen. Iedereen, maar dan ook echt 

iedereen keek op. Het was waarschijnlijk de eerste en enige keer dat 

daar ooit blanken binnen waren gekomen. En daar stonden er dan 

ineens drie, met gereedschap in de hand en een kereltje bij de kraag. 

Ik wou dat ik door de grond kon zakken. Wat deed ik hier? Waarom 

had ik niet allang gezegd dat die hele fucking CD’s me geen ruk 

interesseren. En ik had ook nog eens mijn uniform aan, met 

epauletten. Ik behoorde me dus te gedragen. Waar the fuck had ik 

mezelf in laten praten!?! Ik stond met twee op wraak beluste kerels 

met gereedschap in hun hand in een kroeg in een taxirank! Help! 

   Maar het viel mee. Het gereedschap maakte kennelijk indruk, want 

iedereen ging gewillig aan de kant en maakte ruim baan voor ons. 

Mooi, misschien overleven we dit toch? Gauw die CD’s pakken en 

wegwezen hier! Het kereltje werd de opdracht gegeven om de CD 

kerel aan te wijzen. Die zat volgens hem in de achterste zaal. Ja 

tuurlijk, laten we ons direct in de verste uithoek van het hol van de 

leeuw begeven. De barman kwam snel naar ons toe: “Wat was er aan 

de hand?” De Afrikaner gaf uitleg en de barman was heel gewillig 

om ons te helpen. Waarschijnlijk wilde hij ons gewoon zo snel 

mogelijk de kroeg uit hebben met dat gereedschap om problemen te 

voorkomen. Uiteindelijk wees kereltje een ontzettend dronken kerel, 

die op een tafel sliep, aan als de CD-man. Ik kreeg de vraag of hij 
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mijn auto had gewassen. “Nee natuurlijk niet!” zeg ik, “Zie je niet 

hoe die vent er aan toe is? Die vent zit hier al minstens 24 uur te 

zuipen, bovendien is hij veel ouder dan mijn autowassertje.” De vent 

wordt ruw wakker gemaakt en de barman vraagt naar mijn CD’s. De 

vent is zo dronken dat hij niet eens iets terug kan zeggen en na wat 

zoekwerk waren die CD’s natuurlijk ook niet bij hem te vinden. Toch 

chartert de barman een tweetal kerels die die vent onder de oksels 

optillen en meenemen. Terug naar kereltje, die toen volhield dat hij 

ze echt van die dronken kerel had gekregen. Het was duidelijk dat 

hij een onschuldige, die te dronken was om zichzelf mondeling te 

verdedigen, aan had gewezen. Maar kon ik hem dat kwalijk nemen? 

Hij was doodsbang en wist misschien geen andere uitweg? Het 

begon steeds meer een hopeloze zaak te worden. Ik zeg tegen die 

Afrikaner en Jim: “Dit wordt helemaal niks, we gaan naar huis! Ik 

geloof niet dat ik die CD’s nog terug ga krijgen.” Begint die 

Afrikaner te lachen: “Die CD’s terugkrijgen? Man, dat had ik je ook 

wel kunnen vertellen dat dat niet meer ging gebeuren toen dat 

kereltje terugkwam zonder CD’s. Maar ’t gaat er nu gewoon om dat 

ze zullen boeten en dat heb ik zojuist geregeld met de barman. Dan 

kun je in elk geval met een goed gevoel naar huis gaan. En op dat 

moment kwamen er drie negers met security petje op binnen. Deze 

wisselden drie woorden met de barman en namen kereltje en de 

dronken zondebok mee. Wat bleek, had Afrikaner met de barman 

geregeld dat er een ‘afrekening’ geregeld moest worden. En de 

barman wist toen wel wat en had wat mannetjes gebeld die daarover 

gingen. De freelance security mannetjes vonden het altijd leuk om in 

een steegje wat lui in elkaar te slaan! En nu ik dat wist moest ik met 

een goed gevoel naar huis gaan? Ik wist niet hoe ik het had en 

voelde me eerder superkut. Superzielig voor kereltje die echt niet 

helemaal zuiver was, maar toch dit ook niet verdiende. En 

superlullig voor die dronken kerel die er helemaal niks mee te 

maken had. Een geluk bij een ongeluk dat hij waarschijnlijk te 

dronken was om er iets van te voelen. Bovendien was ik superboos 



 303 

op mezelf, dat ik het zover had laten komen, dat er nou twee mensen 

in elkaar geslagen zouden worden omdat ik zo nodig een aantal 

overgenomen CD’s terug wilde hebben. Waarom ben ik zo laf om 

niet eerder de regie terug over te nemen en de Afrikaner en kereltje 

naar huis te sturen? Allemaal omdat ik zo naïef was te geloven dat ik 

werkelijk ‘makkelijk’ mijn CD’s terug zou kunnen krijgen? Of omdat 

ik gewoon bang was een mietje gevonden te worden door Jim en de 

Afrikaner. Of misschien wel omdat ik gewoon bang was om de 

stoere Afrikaner en Jim tegen te spreken. Wat het ook zij, ik baal 

ervan. En ik baal van mezelf.  

   We waren bijna twee uur kwijt geweest aan deze hele ellende en 

kwamen dus ruim een uur te laat aanzetten op de afscheidsbraai ter 

ere van mij. Maar het was toch een hele gezellige avond geworden. 

Toen ik er later op de avond met Paul en Ken over sprak, vonden die 

echter dat ik niet moest zeuren. Het was goed gegaan en het was 

goed dat in elk geval dat kereltje een lesje was geleerd. Ik moest niet 

mijn softe Europese normen en waarden proberen toe te passen op 

Zuid-Afrika, want hier werken dingen nog anders. Ik had ‘soft’ 

kunnen zijn en kereltje met een berisping kunnen laten gaan. Maar 

dan had hij er alleen maar van geleerd dat je Europeanen rustig kon 

bestelen of belazeren, omdat je er toch niet echt ‘straf’ van krijgt. 

Nee, het was goed dat hij nou z’n lesje had geleerd: Ook met 

Europeanen valt niet te spotten, stelen doe je gewoon niet. Bij 

niemand. “Soft zijn werkt niet in de harde Zuid-Afrikaanse 

werkelijkheid…” aldus Ken.  
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56. Pa en ma op visite 

Eind december 2006 
 
Voordat ik mijn ouders ging ophalen van het vliegveld, had Paul 

nog een afscheidsfeestje voor me georganiseerd. Zodoende hadden 

we een lam op spit in de tuin geïnstalleerd, heel veel drank in huis 

gehaald en hebben we een knaller van een avond gehad. Wat een 

avontuur: een lam, ingesmeerd en geïnjecteerd met marinade, dat 

vijf uur boven een houtskoolvuurtje hangt te braden. Wat duurde 

dat wachten lang, maar dat was het vast waard, wat een ongelooflijk 

lekker stukje vlees moet dat zijn geweest. Jammer dat, tegen de tijd 

dat het klaar was, we allemaal zo dronken als een tor waren, dat we 

het verschil niet meer hadden geproefd tussen een oude fietsband en 

dat gemarineerde baby-schaap. Paul dacht slim te zijn en had 

Dingène opdracht gegeven zijn whiskyfles met thee te vullen, zodat 

hij ons lekker dronken kon zien worden en hij nergens last van zou 

hebben. Jammer voor hem hadden we het vrij snel door en hebben 

we hem ook zo zat als een aap gevoerd. Aan het einde van de avond 

hebben we met vier man Paul in zijn elektrische rolstoel naar bed 

gebracht, want hij kon dat ding zelf niet meer besturen. Twee 

mannen probeerden al zwalkend Paul rechtop te houden in zijn stoel, 

één iemand strompelde voor hem uit om de deuren open te maken 

enzo en ik leunde op hem terwijl ik de joystick van zijn rolstoel 

bediende. Maar wat hebben we gelachen. De volgende dag 

betaalden we de prijs uiteraard… Ik werd veel te vroeg wakker van 

een hoop kabaal. Ik strompelde mijn bed uit om te kijken hoe het er 

voor stond met Paul, opende mijn kamerdeur en trof daar een zee 

van mensen aan! Had Paul het in zijn botte hoofd gehaald om 

vandaag zijn hele familie in huis te halen. Daarom had hij dus die 

thee in zijn whiskyfles gedaan… Het laatste waar ik nu met mijn 

kater zin in had was een familiedag in de vorm van een drukte van 



 305 

jewelste, maar ja, wat doe je eraan als het hele huis en de tuin vol zit 

met neven, nichten, aangetrouwde lui en weet ik wie nog meer. Ik 

ben er maar bij gaan zitten. Het lam werd weer opgewarmd in de 

oven en dat was ons ontbijt… 

   De dag daarop reed ik in één ruk naar Johannesburg en de 

volgende dag haalde ik mijn ouders op van het vliegveld. Sta ik daar 

twee uur te wachten, word ik ineens op mijn schouders getikt; Henk, 

m’n vader natuurlijk. Ze waren al ruim een half uur op zoek naar 

mij, want ze waren niet uit de international arrival hal gekomen, maar 

uit departures… Afrika-logica denk ik dan maar. Anyway, wij alles in 

de auto laden en als een speer op weg, want ik had een verrassing 

voor ze. We gingen namelijk naar de Manyaleti in Kruger, in een vijf 

sterren lodge zitten met meer luxe dan m’n pa en ma ooit gehad 

hebben. De lodge waar ik heb gewerkt verbleekt daarbij. Ik hoor 

jullie al denken, hoeveel kost dat grapje? Je betaald daar 4900 rand 

(=550 euro) per persoon per nacht, maar dan heb je ook wat. Maar ik 

ben een Van de Wiel, dus je denkt toch niet dat wij dat betaald 

hebben. Het zit namelijk zo, Conrad en Kerrie, die twee vrienden 

van me, werken daar nog steeds als ranger en als deel van je salaris 

krijg je zogeheten bednights en mag je twee keer per jaar vrienden of 

familie in de lodge laten slapen voor 150 rand per persoon per nacht. 

En zij hadden nou vier bednights gespaard en die wilden ze wel aan 

mijn ouders geven. Dus zodoende sliepen zij voor 16 euro per 

persoon in een vijf sterren suite met outdoor whirpool in hun veranda, 

waar de olifanten op 30 meter afstand langs komen lopen en ’s 

nachts na het diner werden ze geëscorteerd door een nachtwaker in 

verband met leeuwen en luipaarden die rond de suite slopen. En die 

16 euro is inclusief ontbijt, lunch, diner en alle game drives. En ik, ik 

sliep op een luchtbedje bij Conrad en Kerrie op hun rangerkamer… 

Tsja, de bednights waren op… Maar dat boeit niet, want al die luxe is 

aan mij toch niet echt besteed. We hebben er in elk geval allemaal 

van genoten. Toffe game drives gehad en mooie sightings. Mijn ouders 

wisten niet hoe ze het hadden, ze vonden het echt geweldig! 
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   Tsja en dag drie was het afgelopen met de pret, want toen 

vertrokken we weer via een panoramaroute op weg naar de Bush 

Academy. Het was een daglange rit, maar wel een ontzettend mooie 

route door de Drakensbergen. Niet bepaald de meest ideale 

voorbereiding voor mijn FGASA Level 2 examen wat ik de volgende 

dag zou maken op de Bush Academy, maar goed. Dat examen was 

overigens zeer pittig, een stuk moeilijker dan Level 1, dus ik hoop 

maar dat ik het gehaald heb. Na het examen was ook de officiële 

diploma-uitreiking van de Bush Academy. Nou hadden ze gezegd 

dat het kledingvoorschrift voor deze gelegenheid ‘smart casual’ was, 

dus ik dook lekker in mijn rainbow warrior outfit. Heerlijk korte 

broeken, wat een uitvinding! Mijn moeder vond het maar niks, die 

had mij liever netjes gezien, maar ja, ik argumenteerde dat ik er 

zonder meer casual uit zag in mijn regenboogkleurige zwembroek en 

dat liet ik volgen met een “And don’t I look smart?” Dus zodoende. 

Nou was de helft van mijn jaargenoten ook gewoon lekker in 

surfkloffie gekomen dus het was geen probleem. De uitreiking zelf 

was ook lekker informeel en erg gezellig, gewoon buiten midden in 

de bush in het Bush Academy reservaat. Verder was het natuurlijk 

supercool om al mijn vrienden weer te zien en bij te kletsen. Mijn 

ouders vertrokken naderhand naar de lodge waar we sliepen en ik 

ging met iedereen de stad in om nog een laatste keer helemaal los te 

gaan met elkaar. 

   Van de Bush Academy togen we de volgende dag naar Lajuma in 

de bergen. Nou was het echter zondag, dus toen we in Makhado om 

een uurtje of vijf nog even snel boodschappen voor de komende vier 

dagen dachten te doen, kwamen we van een koude kermis thuis. 

Alles dicht natuurlijk. Nou ken ik Makhado ondertussen als m’n 

broekzak en wist ik nog een late night store waar we snel een 

winkelwagen volgooiden. Daarna moesten we natuurlijk op zoek 

naar een slijterij voor Henk z’n whisky en Moni d’r wijn. We hebben 

ze allemaal gehad, maar alles was dicht, dus dat zou op een houtje 

bijten worden.  
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   Die avond was het dus heerlijk chillen in Lajuma’s lodge gebouwd 

op de kliffen, met schitterend uitzicht. Alleen jammer dat we in het 

donker aankwamen, dus veel plezier hadden we er niet van. 

Niemand had nog honger, dus werd er besloten om lekker wat 

Franse kaas enzo te eten en dan een beetje op tijd naar bed te gaan. 

Mijn pa, de culinair expert, ging het wel even klaarmaken en komt 

even later terug met een bordje gesneden brie en toastjes. Nou was 

het donker, maar zelfs bij kaarslicht zag die brie er niet al te 

smakelijk uit. Een brie hoort toch crèmegeel van binnen te zijn en wit 

van buiten? En niet grijs van binnen en bruin van buiten? Maar Henk 

neemt lekker een plakje en zegt doodnormaal: “Hmmm, die brie hier 

in Zuid-Afrika is niet zo goed als wat wij in Europa gewend zijn.” 

Toch ging ik maar even kijken en binnen op de verpakking lees ik: 

Uiterste houdbaarheidsdatum: augustus 2006… Bleek dat de helft 

van alle dingen die we gekocht hebben over de datum was. De 

champignons, paprika, kipspiezen, brood en ga zo maar door. Nou 

had ik een geweldig idee, want ik had geen zin om die brie nog een 

paar dagen te laten stinken in de vuilnisbak, dus die zou ik wel even 

gaan verbranden. Nou werd hier het water van de douches 

verwarmd door een houtvuurtje. Werkt prima en ik ging daar dus 

gauw die brie in keilen, dan waren we ervan af. Een uur later ging ik 

mijn ouders slaapkamer checken op spinnen en dergelijke. Op het 

moment dat ik hun slaapkamer binnenliep kwam een 

verschrikkelijke stank me tegemoet. “Dzju” denk ik, “what on Earth is 
this?” Een seconde later identificeer ik die geur als verbrande brie… 

Was ik vergeten dat dat vuurtje naast hun slaapkamer brandde… 

Gelukkig konden pa en ma er wel om lachen en besloten er toch 

gewoon te gaan slapen.  

   Eindelijk kon ik ook naar bed, heerlijk genieten van de rust. Een 

eindeloos uitzicht op de sterren, het geluid van een kabbelend beekje 

op de achtergrond, een schreeuwende bushbaby in de verte, het 

ruisen van de wind in de bomen en het karakteristieke geluid van 

een bosuil. Wat wil je nog meer? Oordoppen en slaappillen in het 
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geval van m’n ouders… Die hadden namelijk om dezelfde redenen 

geen oog dicht gedaan die nacht. Ze hoorden allemaal geritsel en 

onbekende geluiden. Dat was natuurlijk doodeng en alles behalve 

rustgevend. Koppel daar de weeïge lucht van verbrande brie aan en 

je kunt je voorstellen waarom het voor hen niet de meest geweldige 

nacht van hun leven was.  

   Henk is mee op een wandeling geweest en ik moest ook nog een 

dag naar dat gebied waar ik een natuurreservaat wil opzetten, om te 

overleggen of Ian en ik wat van de 175 miljoen rand kunnen krijgen 

die de overheid heeft gegeven om ‘toerisme te ontwikkelen in dat 

gebied’. We hebben een vrij succesvolle meeting gehad met de 

projectcoördinator en we mogen meedoen, maar dan moeten we wel 

half januari een businessplan inleveren voor het gebied. Dat is 

natuurlijk onmogelijk, maar we gaan het proberen.  

    

   Goed, na een paar dagen chillen in de bergen vertrokken we weer 

richting Johannesburg voor de laatste paar dagen. Daar zouden we 

nog even wat cultuur opsnuiven en mijn laatste avond vieren met 

Conrad, Kerrie en Kerrie’s ouders. Conrad en Kerrie hadden 

namelijk een paar dagen vrij. Zodoende zouden wij met hen uit eten 

gaan in een theater. Wisten wij veel wat ons te wachten stond. Wij 

dachten dat dat chique boel zou zijn, dus ik vertel Henk dat hij toch 

op z’n minst een lange broek aan moet. Pa en ma hadden al helemaal 

zin in een chique-restaurant avond na de Lajuma-experience. Komen 

die lui ons ophalen, stapt de vader van Kerrie in z’n korte broek en 

slippers uit de auto om zich voor te stellen. Hmmm, dat belooft wat, 

dat wordt minder chique dan gehoopt. Komen we aan bij dat 

theater, trekken ze een paar picknickmanden uit de achterbak! Onze 

ogen groot als schoteltjes, waar zijn we nou toch weer beland? In dat 

theater aangekomen bevinden we ons in een grote schuur 

volgestouwd met houten picknicktafels, maar wel met een 

professioneel podium en lichten. Blijkbaar is dat hier heel erg 

populair. Je neemt je eigen eten mee, of laat het bezorgen door de 
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lokale pizzaboer en terwijl je zit te eten wordt er een musicalshow 

gegeven. Ondertussen drink je jezelf te pletter, want voordat de 

show begint haal je een 30 liter ijsemmer en die stort je vol met bier 

en wijn om de hele show door te komen. Daar ging ons chique 

restaurant avondje. Had je Henk zijn ogen nog eens groter moeten 

zien worden toen de picknickmanden uitgestald waren en we 

begonnen te eten. Men at knakworsten die helemaal niet knakten, zo 

slap waren ze. Daar nam men dan een hap van en daarna dipten ze 

het afgekloven uiteinde weer vrolijk in de dipsaus, waar mijn pa net 

zijn knakworst in wou douwen… Moet je net mijn ouders hebben. 

Maar goed, ze pasten zich ook hier uitstekend aan aan de lokale 

cultuur, want vijf minuten later dipten ze gewoon mee. En tof dat 

het was! We hebben echt een geweldige avond gehad, niet meer 

normaal. De show was ook echt supervet. Het was niet echt een 

musical, maar er werd gewoon een boel muziek gemaakt en 

allerhande bekende nummers gespeeld. Zo passeerden Stevie 

Wonder, Prince, Tina Turner, Bob Marley, Michael Jackson en vele 

anderen de revue en allen even tof geïmiteerd. Aan het einde van de 

avond zongen we dan ook allemaal mee en was de ijsemmer leeg…  

   En dzju, dat heb ik geweten de volgende dag. Niet dat mijn ouders 

erg fit waren de volgende ochtend, maar ik was er echt goed aan. En 

toen moesten we ook nog naar het Apartheidsmuseum… Daar heb 

ik als een zombie doorheen gesloft, op zoek naar elke gelegenheid 

om even te zitten. Bankje hier, krukje daar, maar vooral het 

informatiefilmpje over de geschiedenis van Apartheid was een 

genot. Even heerlijk tien minuten m’n ogen dicht kunnen doen… 

Maar al met al was het toch wel interessant. Zodoende was mijn 

laatste avond een knaller, maar mijn laatste dag in Zuid-Afrika een 

hel… 

   Vandaag ben ik op Schiphol aangekomen waar Roel mijn broer en 

Fam en Freya me op zouden halen. Zouden ja, want toen ik de 

aankomsthal uitliep stond er niemand. Keek ik toch wel even raar 

op. Een kwartiertje later vond ik twee dames met een spandoek 



 310

hoopvol uitkijkend naar de deur van aankomsthal 2… Misschien had 

ik ze toch even m’n vluchtnummer moeten vertellen, dan hadden ze 

geweten bij welke aankomsthal te staan…  

Roel kwam twee uur later eens aanzetten, die had zich in de tijd 

vergist. Nou had hij per ongeluk ook nog een boel zooi in de auto 

staan. Vraag me niet waarom, maar er lag een enorme slaapzak, oud 

servies, een luchtbed, wc-bril (!) en een grote zak kleren voor 

Humana in z’n achterbak. Daar moest mijn 97 kilo bagage nog bij. 

Zevenennegentig ja, want ik ben een jaar op reis geweest en dan 

verzamel je nogal wat. Alleen m’n studieboeken wogen al de helft. 

Dan hebben we het over twee sporttassen, drie rugzakken, twee 

verhuisdozen, een laptoptas en nog wat losse zooi. Flink passen en 

meten dus. Zodoende ging Fam met de trein en deelden Freya en ik 

de achterbank met twee verhuisdozen en een rugzak. De weg terug 

naar huis kon beginnen…  
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Pa en ma in de Drakensbergen 

Freya en Fam halen me op 
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57. En toen? 

28 april 2008 
 
Nederland. Eén jaar, vier maanden, één week en twee dagen heb ik 

erover gedaan om dit boek te publiceren. Alle goden, wat ging hier 

een hoop tijd in zitten zeg. Niet dat ik geen andere dingen gedaan 

heb, maar toch. Maar hoe loopt het af? In vogelvlucht: 

 

Ik kwam thuis en het was Kerstmis. Tussen de feestdagen door ben 

ik dag en nacht bezig geweest om iets van een businessplan in elkaar 

te zetten voor de Makgabeng. Samen met Ian uiteraard; we mailden 

elkaar telkens weer onze concepten door en kwamen uiteindelijk tot 

een mooi stukje werk. Net voor de deadline, half januari, leverde Ian 

het in bij een locale ambtenaar om het voor ons in te dienen in de 

competitie om (een deel van) de 175 miljoen rand te winnen, ter 

uitvoering van je plannen om het gebied duurzaam en toeristisch te 

ontwikkelen. Op hoop van zegen. In de tussentijd is Freya na mijn 

thuiskomst in Nederland op miraculeuze wijze toch verliefd op me 

geworden. Mijn gevoelens voor haar waren nog ongewijzigd, dus 

sinds 1 januari 2007 zijn wij een heel gelukkig stel samen! Ze zeggen 

wel eens: ‘de aanhouder wint’. In ieder geval ben ik een zeer 

gelukkig man. 

   De daaropvolgende maanden waren natuurlijk weer even wennen 

aan de Nederlandse winter en kon ik weer verder met mijn studie. 

Een laatste vak moest ik nog doen en ik moest deze Bush Academy 

ervaring nog in een stageverslag weten te verwerken. In overleg met 

mijn stagebegeleider is dat gebeurd door middel van deel 1 van dit 

boek. Hij heeft mijn stage uiteindelijk beoordeeld met een negen. 

Ook kreeg ik na enkele maanden bericht dat slechts drie van de 50 

studenten hun FGASA Level 2 gehaald hadden. Ik was één van deze 

drie. 
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   Ergens in April begonnen Ian en ik ons toch af te vragen wat er 

nou met die 175 miljoen rand was gebeurd. We hadden er namelijk 

niks meer van gehoord. Bij navraag van Ian bij een lokaal stamhoofd 

bleek, dat hij onze ideeën reuze interessant vond, maar er nog nooit 

van gehoord had. Hmmm, Ian en ik voelden al nattigheid… Ja hoor, 

in een gesprek met die ambtenaar bleek dat zij ons businessplan 

‘vergeten was’ in te leveren… En de andere projecten die wel 

ingediend waren, waren van dusdanig slechte kwaliteit, dat nu 

niemand die 175 miljoen gekregen had. Nu was besloten dat geld 

ergens anders in te steken… Opnieuw inleveren van ons plan had 

dus geen zin. This is Africa zeg ik dan altijd maar. Al ons werk voor 

niks. Geloof me, het begint te wennen. Ik kijk er niet eens meer van 

op. 

   In augustus 2007 studeerde ik af, met in september de uitreiking en 

aansluitend een afstudeerfeest natuurlijk!  In oktober was het weer 

zover: ik vertrok met mijn ouders en twee vrienden van hen naar 

Zuid-Afrika om op een rondreis tour-guide voor hen te spelen. Ik heb 

hen onder andere meegenomen naar Makakatana om ze de lodge te 

laten zien en Paul had weer een lam op spit georganiseerd! 

Fantastisch om hem weer te zien en we hebben een geweldige avond 

gehad. Toen mijn ouders en hun vrienden in november weer naar 

Nederland vlogen, kwam Freya een dag later aan. Met haar heb ik 

nog een maand rondgereisd in Zuid-Afrika en Mozambique, op zoek 

naar mogelijkheden voor een blijvende carrière in Afrika. In 

december keerden wij beiden weer huiswaarts en Freya studeerde in 

januari af. 

   Vorige maand hebben we bericht gekregen dat we beiden zijn 

aangenomen voor onze droombaan in Zuid-Afrika. Sterker nog, voor 

een baan in St. Lucia! In juli van dit jaar emigreren we dus. We gaan 

werken voor een ideële organisatie welke allerhande sociale en 

natuurbeschermingsprojecten opzet. Deze projecten worden dan 

gerund door vrijwilligers uit westerse landen, die voor hun 

accommodatie, eten, vervoer en dergelijke betalen. Op deze manier 
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financiert de organisatie haar eigen bestaan en kan tevens compleet 

gratis mankracht inzetten ter ondersteuning van die lokale projecten. 

Want vaak hebben lokale initiatieven wel vrijwilligers nodig, maar 

zijn ze zo arm, dat ze deze niet eens onderdak en dergelijke kunnen 

bieden. Vandaar dat deze organisatie dat voor ze doet en de 

vrijwilligers daarvoor om een bijdrage vraagt. Voor de vrijwilligers 

is dit een goede deal: Hun maand verblijf kost ze minder dan 

wanneer ze zelf een maand zouden gaan rondreizen, ze zetten zich 

in voor een goed doel, ze maken geweldige dingen mee die ze als 

toerist nooit zouden meemaken en het staat fantastisch op hun CV. 

Het is de bedoeling dat Freya een onderzoeksproject op gaat zetten 

naar bultrugwalvissen. Ik zal mij bezig gaan houden met landdieren. 

Zoals de zaken er nu voor staan ga ik jachtluipaarden onderzoeken, 

met behulp van die vrijwilligers. Elke dag op game drive het St. Lucia 

Wetland Park in, in een Landcruiser op zoek naar jachtluipaarden, 

met een stel enthousiaste vrijwilligers als ‘gasten’. Ik zie het helemaal 

zitten. Maar goed, zover is het nog niet en de eerste drie maanden 

zal moeten blijken hoe het allemaal gaat en wat Freya en ik precies 

kunnen gaan doen. Wellicht ligt er ooit een boek in de boekwinkel 

wat onze ervaring aldaar beschrijft… In de tussentijd kan iedereen 

op de hoogte blijven door te kijken op 

www.debushrangers.blogspot.com, een gezamelijke site van Freya 

en mezelf.  

  

En zo eindigt dit boek als een sprookje; Het liep allemaal goed af, we 

gaan nog lang en gelukkig leven en toen kwam er een ‘Ndlovu’ met 

een hele lange snuit en die blies het verhaaltje…  
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Dankbetuiging 
 
Ja, afgezaagd misschien, maar een boek is pas compleet als het ook 

een dankbetuiging bevat. Ik ben nou eenmaal perfectionist, dus je 

ontkomt er niet aan. Laat ik maar gauw beginnen. Als eerste, 

Stichting Fundatie van de Vrijvrouwe van Renswoude te ’s 

Gravenhage en mijn ouders, hartstikke bedankt voor de financiële 

sponsoring. Vervolgens: alle instructors, staff en studenten van de 

Bush Academy bedankt, met name de rondborstige Tara, Craig de 

schotse thaibokser en Merijn de Rastafari. Jullie maakten de Bush 

Academy ervaring net wat specialer. Betreffende de placement, mijn 

dank gaat natuurlijk uit naar Paul, zijn personeel, naar Ken en Nelia. 

Ook naar alle lodge personeel en naar Hugh en Leigh-Ann voor het 

aannemen van zo’n moeilijke eigenwijze Nederlander die veel te 

direct was en z’n mond niet kon houden. Bedankt ook Sue, voor het 

sussen van conflicten, voor je steun en vriendschap. Conrad en 

Kerrie, jullie ook ongelofelijk bedankt voor jullie vriendschap, voor 

alles wat jullie me geleerd hebben en voor alle toffe dingen die we 

samen hebben meegemaakt. En natuurlijk voor jullie geweldige 

lessen in het versieren van vrouwelijke gasten, ahum… 

 

Nog wat mensen van het thuisfront: Fam, bedankt voor het 

meegaan, voor je steun, voor je vriendschap en om te voorkomen dat 

ik nog vier kantjes schrijf: ‘simpelweg bedankt voor alles’. Ignas, 

mijn stagebegeleider, hartstikke bedankt voor je steun, advies en 

vooral voor je geloof in mij dat ik hier werkelijk een boek van zou 

weten te maken. En Freya natuurlijk, bedankt voor, nou ja, dat laat 

zich wel raden…  

 

Moni, Illes en Fam, alle drie bedankt voor het redactiewerk 

voorafgaand aan de publicatie van dit ding. Ik had nooit gedacht dat 
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jullie zo’n genadeloze kritiek konden geven ;-). Fam heeft zelfs één 

van mijn hoofdstukken met een drie beoordeeld… 

 

Dirk, Daniel en de zelfontspanner, bedankt voor het nemen van de 

foto’s van mij voor in dit boek. Alle vrienden, kennissen, collega’s 

enzovoort enzovoort bedankt voor de steun, het geduld, voor advies, 

kritiek en weet ik wat nog meer. 

 

Ik heb nou aan den lijve ondervonden hoe de laatste loodjes van het 

schrijven van een boek je dag en nacht bezighouden, dus tot slot, nog 

afgezaagder wellicht, maar toch: Freya en mijn huisgenoten, mijn 

excuses dat ik jullie de laatste weken wat verwaarloosd heb, mijn 

huishoudelijke taken wat heb laten verslonzen omdat ik 16 uur per 

dag achter mijn computer zat en omdat ik over niets anders meer 

kon praten dan over dit boek. 

 
 

 
 

 
 
 


