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(Aan)jagers
Onlangs is nogal wat opschudding ontstaan rondom de
Amerikaanse tandarts Walter Palmer die de geliefde
Zimbabwaanse leeuw Cecil van het leven beroofde.
Gewoon voor de lol.
Je hoeft niet per se jaïnist te zijn om deze absurde actie af
te keuren. Jagen op of gesol met dieren, legaal of illegaal; ik
heb daar nooit het nut of de heilzame werking van ingezien.
Toch is er niets nieuws onder de zon. Jagen en stropen is
van alle tijden. Palmer is slechts 1 van de velen die jaarlijks tegen astronomische prijzen een jachtreis boeken.
De reisorganisaties die dat regelen bestaan echt.
Olifanten, leeuwen, tijgers, neushoorns, springbokken,
giraffen: ze moeten er aan geloven voor het menselijk gerief,
geldzucht of de misvatting dat dierlijke
resten geneeskracht
geven. Wat dat laatste betreft
zijn Vietnam en China de grootste aanjagers van stroperij op
groot wild. De gemalen hoorn
van een neushoorn zou volgens
volksgeloof geneeskrachtig zijn,
idem dito een gedroogde tijgerpenis. Door de toenemende welvaart in die landen kopen steeds
meer mensen statusverhogende
producten als ivoor en tijgerwijn.
Ze betalen stropers en tussen-

 Afblijven en met rust laten a.u.b...

personen grof geld voor illegale handel waartegen de overheid vrijwel
niets onderneemt.
De afgelopen jaren vormt de toegenomen vraag uit Azië naar leeuwenbeenderen een bedreiging voor de (wilde) leeuw. Leeuwenbeenderen
zijn geliefd als goedkope vervanging van tijgerbeenderen. Cake van
vermalen tijgerbot, liefst vermengd met opium, zou geneeskrachtige
eigenschappen hebben.
Er is een lichtpuntje: door een intensief beschermingsprogramma is het
aantal tijgers in India toegenomen. Je kunt die magistrale beesten het
beste zien in Tadoba Andhari National Park in Nagpur (zie pagina 30).
Uitgerust met een verrekijker of camera; pijl en boog laat je thuis.

Eildert de Boer, hoofdredacteur
www.facebook.com/aziemagazine
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Tijgers zien?

Tadoba heeft ze.
www.allfornature.nl

Het vergeten
Borneo?

Ga op safari.
www.wildplanetadventures.com

Naar Taiwan?
Yvette Bax maakte diverse
fietstochten door Thailand.
”Hoe beter de rurale oorden van
Thailand te verkennen dan per
fiets? Door rijstvelden, langs
tempels, waarbij je als bonus nog
wat verkoelende wind vangt.”

Mark Lieffers en Diantha Bos
zijn gek op India. ”Samen
dit grote land verkennen, vol
indrukwekkende cultuur en
geschiedenis en koninklijke
tijgers. Pure verrijking, met
inspiratie voor weer meer.”

Alexander Reeuwijk is graag in
India. Momenteel werkt hij aan
een boek over dit land.
Voor AZIË maakte hij een wandeling door Ahmedabab. ”Een
verrassende stad. Bezoek zeker
het Calico Museum of Textiles.”

Via Bangkok met
www.china-airlines.eu/nl-nl

Losse nummers bestellen?

Kijk tussen de pagina’s 66 en 67
of bezoek www.aziemagazine.nl

5

