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Op pad in het 
Krugerpark

“Weet je wat nou zo mooi is? Wij hebben hier dus die 
neushoorns lopen hè. En de hoorn van die beesten, die 
schijnt dus heel goed te werken tegen van alles en nog 
wat. Koorts, griep, echt van alles. Vooral in China willen 
mensen dus heel graag die hoorn hebben. Nou en wij 
hebben ze hier, dus waarom zouden we elkaar niet een 
beetje helpen? Zij die hoorn, wij een beetje geld.

Kijk dan doen ze die hoorn in zo’n speciaal bakje zoals ik 
hier heb. En dan malen ze het fijn tot een soort poeder, 
met een soort vijzel, ken je dat? Nou, en van dat poeder 
kan je dan bijvoorbeeld thee maken. Kost €40.000,- per 
kilo. 

Hé maar jij bent zo geïnteresseerd, wil jij ons anders 
niet helpen om een handeltje met Nederland op te 
ze�en? Kunnen we een beetje samenwerken, zou mooi 
zijn toch…?!”

de souks in Marrakesh

“Wil je een babyaapje van me kopen? Harts�kke leuk 
als huisdier, kijk hoe lief! En goedkoop! Kost bijna niks! 
Hoe we aan de aapjes komen? Zijn eersteklas aapjes uit 
het Azrou-gebied meneer! Halen we ze al�jd vandaan! 
Topkwaliteit! 

Dan nemen we honden mee, die jagen de moederapen 
in de bomen. Zij nemen de baby’s mee die boom in 
natuurlijk. En dan gooien we daarna wat stokken en 
stenen enzo naar de moederapen. Die schrikken 
natuurlijk, dan laten ze hun jongen los, en die vangen 
wij dan weer op en nemen we mee. Niet moeilijk hoor, 
maar wel resultaat dus! Nu kunnen we ze hier aan jou 
verkopen! Dat is nodig ook want we zijn best arm.

Wil je er eentje? Het zijn heel leuke huisdieren hoor! 
Lief! En goedkoop! En ze lusten graag melk, kijk hoe 
scha�g, wil je er eentje een flesje geven? Voor €200,- 
mag je er eentje uitzoeken!”



Paramaribo, Suriname Kaspische zee



Een terras in Paramaribo

“Als je straks even met me meeloopt, laat ik je 
prach�ge papegaaien zien! Drink maar rus�g even je 
sapje op hoor, en dan loop je daarna gewoon met me 
mee. Geen probleem.

Kijk, hier zijn we. Ik heb hier heel veel mooie 
papegaaien rondvliegen, allerlei soorten. Veel mensen 
willen wel zo’n mooie vogel thuis hebben. Is ook 
logisch, want ze zijn echt prach�g. Nou ja, in ieder 
geval, sommige van die beesten mag je gewoon aan 
mensen in het buitenland verkopen dus dat is geen 
probleem. Er zijn er hier inderdaad ook wel een paar 
die je niet zomaar mag verkopen. Dat is wel las�ger ja. 
Maar wat we dan doen is die beesten even een ander 
kleurtje op hun veren geven. Dan verdienen we er nog 
een beetje mee. Kijk, als je bij deze illegale vogel 
bijvoorbeeld, hier een beetje groen doet… en hier een 
beetje geel…, dan lijkt-ie dus precíes op deze vogel die 
je gewoon mag verkopen. Dus ja dat doen we wel ’ns ja. 
Stoppen we ze in een fles en niemand die het 
doorhee� joh haha! Ja, dat is perfect.”

de karaokebar aan de 
Kaspische zee

“Fijn dat je op onze favoriete plek wilde afspreken, 
al�jd gezellig in de karaokebar! Hier, heb je zin in een 
toastje met onze kaviaar? Super lekker, smaakt lekker 
zout! En geen zorgen voor jou, het zijn de eitjes van 
gekweekte steur, dus we hebben ze niet uit het wild 
gehaald, haha, nee zeker niet! Mooi spul dit hoor. 
Verkopen we voor €2.000,- per kilo aan Nederlanders. 
Kom je anders morgen langs om te kijken? Dan kan je 
zelf zien hoe mooi we dat aanpakken.”

Bij de steur-kwekerij: “Kijk, dit zijn de bakken waarin we 
de vissen kweken, precies naast de rivier zoals je ziet. 
Kijk hier. We kweken ze op voor de kaviaar, zodat we de 
steuren dus niet uit het wild uit de rivier hoeven te 
halen. Dus geen zorgen! Ja de bakken zien er best een 
beetje leeg uit inderdaad als je hier staat. Of je een 
gekweekte steur kan zien? Ehm.. Eh.. Eh nee, nee dat 
kan niet nee. Nee.. Nee dat kan niet. Hé, ik denk dat het 
�jd wordt dat jij gaat. Wegwezen hier! NU.”



Peking, China



“Dag meneer, dag mevrouw, goedemiddag. Welkom op 
onze �jgerfarm. Wij van de �jgerfarm zijn heel trots op 
onze �jgers. In het wild leven er nog maar 3.500. Maar 
in de �jgerfarms van China nog wel 6.000! Hier krijgen 
ze jongen, dat is heel goed, want zo kunnen we ervoor 
zorgen dat er ook weer meer �jgers in het wild komen. 
Nee, daar hebben we geen voorbeelden van. Nee, ook 
geen documenten. Nee. Helaas. Neehee! Ik kan u hier 
niet verder in helpen, geloo� u mij maar gewoon. 

Maar, kijk eens, wat we wel hebben is een heel mooi, 
bijzonder product van de �jger. Het zit in deze glazen 
fles, in de mooie vorm van een �jger. Kijk maar eens, 
kijk hier zit de dop, ik zal hem voor u opendoen, ruik 
maar eens goed. Oei, vindt u het zo vies ruiken? Naar 
ka�enpies zegt u? Het is �jgerbo�enwijn, dat werkt 
heel erg goed tegen van alles en nog wat. Maken we 
door bo�en te weken in rijstwijn. U krijgt al een fles 
wijn van mij mee naar huis vanaf €100,-. Maar we 
hebben ook flessen van €2.000,-, kiest u maar! O, u 
bent niet geïnteresseerd? Wat jammer…”

tijgerboerderij ten 
noorden van Peking


