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Over STROOP 

Twee cineastes, Susan Scott en Bonné de Bod, onderzoeken de oorlog om neushoornhoorn. 
Ze geven hun baan op, verkopen hun woning en trekken weer bij hun respectievelijke 
moeders in voor wat aanvankelijk een project van zes maanden moet worden. Uiteindelijk 
werken ze bijna vier jaar aan een film die niet alleen over neushoorns gaat, maar ook de 
verschillende mensen belicht die met dit iconische dier te maken krijgen.

Op een emotioneel beladen reis van Afrika naar Azië en terug dringen de twee vrouwen 
door tot de frontlinie van een heuse genocide op de soort. Ze krijgen exclusief toegang 
tot de mensen die tegen de stroperij vechten: van rangers, piloten en K9-units die in de 
zwaarst geteisterde nationale parken patrouilleren tot elite-eenheden van de politie die 
raids uitvoeren op schuilplaatsen van wildlife-smokkelaars. Zo belanden ze regelmatig in 
huiveringwekkende situaties.

Daarnaast vertellen de twee dames ook het ongemakkelijke verhaal van de apartheid 
en de rol die het systeem bij de marginalisering van de inheemse bevolkingsgroepen 
speelde. Het wild dat hen van oudsher toebehoorde, werd hun ontnomen maar nu wo-
nen ze naast de families van rangers terwijl stropersbendes in hun dorpen actief zijn. 
Deze grensgebieden in de rimboe zijn ook het toneel van overvolle rechtszalen waar 
de plaatselijke gemeenschap de lokale ‘Robin Hoods’ komt steunen. Mettertijd krijgt 
de filmploeg nooit eerder geziene toegang tot de openbare aanklagers die het in deze 
groezelige rechtszalen moeten opnemen tegen goed geoliede teams van rijke advocaten, 
zonder daarbij op een sterk rechtssysteem te kunnen rekenen.



De neushoorns die een aanval door stropers overleefd hebben, vormen ook een uitdaging 
voor het systeem. Er zijn twee soorten, maar allebei bieden ze een tragische aanblik. De 
film toont ze door de ogen van hun redders, de dierenartsen die de dieren liever niet 
laten inslapen maar baanbrekende technieken gebruiken om hun patiënten een tweede 
kans te geven. 

Daarnaast zijn er de neushoorn-weesjes die hun moeder zagen sterven door mensen-
handen. Toch moeten zij de hulp van mensen aanvaarden om te kunnen overleven. Een van 
deze mensen wordt brutaal aangevallen wanneer stropers naar het weeshuis terugkeren 
om de overlevers te doden.

Aan de vraagkant in Azië maken de cineastes undercover-opnames in repressieve,  
totalitaire regimes. Het is er elke dag uitkijken voor controleurs van de communistische 
partij, terwijl ze gevaarlijke ontmoetingen regelen met illegale trafikanten. Bij hun terugkeer 
werken ze samen met een Vietnamese onderzoekster die dapper probeert om de verkoop 
van neushoornhoorn op Afrikaanse markten aan de kaak te stellen. Net 
zoals de twee cineastes in haar thuisstad deden, neemt zij in hun stad 
grote risico’s om aan te tonen dat de illegale handel alom aanwezig is. 

De markt voor neushoornhoorn blijkt nog veel complexer te zijn wanneer de cineastes 
naar het platteland reizen waar het bezit van grond en neushoorns als een recht wordt 
beschouwd. Boeren, die de kostbare hoorns koste wat het kost legaal willen kunnen ver-
handelen, vervolgen de overheid, terwijl aan de andere kant van het spectrum een activ-
iste ten strijde trekt tegen de legale handel. Ook zij voert haar strijd voor de rechtbanken 
en organiseert protestmarsen. Internationaal werd op dit vlak een rode lijn getrokken 
door landen die met elkaar in de clinch liggen, en de cineastes gaan de taboes hiero-
mtrent niet uit de weg. Ze gaan praten met vooraanstaande powerbrokers die het lot 
van de laatste overlevende neushoorns op aarde kunnen veranderen, ten goede of ten 
slechte.

 Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=BEKIWa2TbWY



Over de documentaire makers 

Susan Scott - Producer & Director

Susan Scott is een cineaste uit Johannesburg 
(Zuid-Afrika) die voor verscheidene televisiezenders 
overal ter wereld natuurdocumentaires maakt. Vóór 
ze als regisseur aan de slag ging, werkte ze 17 jaar 
als editor voor enkele van de beste makers van 
natuurdocumentaires ter wereld. De documentaire 
‘STROOP – Journey into the rhino horn war’ is de 
eerste documentaire die ze regisseerde.

Bonné de Bod - Producer & on screen talent

Bonné werd bekend als presentatrice van 
bekroonde natuurprogramma’s op de televisie. Ze 
werkte zeven seizoenen lang mee aan het populaire  
Zuid-Afrikaanse natuur- en milieuprogramma 50|50. 
Vier jaar filmen op het terrein en heel wat undercover- 
werk in Azië leverde Bonné een grondige kennis op 
van de stroperijcrisis die de neushoorn bedreigt. Ze 
werd daarom gevraagd voor de besprekingen over 
de illegale handel in wildlife in het kader van het  
milieuprogramma van de Verenigde Naties, en neemt 
regelmatig deel aan radiodebatten, filmfestivals en 
wildlife-symposia.

“Voor een interview met een gebruikster van neushoornhoorn in Vietnam deden we 
wekenlang onderzoek. Het kostte ons handenvol geld en we reisden duizenden kilom-
eters om dit te kunnen doen. Natuurlijk was het een van de belangrijkste interviews die 
we ooit deden, maar het was ook een zeer emotioneel moment. Niet dat een van ons 
uiterlijk van streek was, maar we moesten wel heel wat dingen die we op het terrein 
gezien hadden, voor ons houden. Daar zaten we dan in dat prachtige huis in de betere 
buurt van Hanoi thee te drinken en te wachten tot de familie er comfortabel genoeg bij 
zat om het interview te kunnen doen. Ik kon wel gillen van frustratie bij de normaliteit die 
dit alles uitstraalde. Het was een gek, surrealistisch moment waarop ik alle pijn en het 
immense lijden dat we gezien hadden, uit mijn hoofd moest zetten.”- Susan Scott

“We maken deze film zodat niemand nog zal kunnen zeggen dat hij het niet wist. Ik wil 
dat de wereld zich meer betrokken voelt en zijn verantwoordelijkheid opneemt. Neush-
oorns behoren tot ons erfgoed en hun voortbestaan wordt op een dramatische manier 
bedreigd. Over 10 jaar zullen we ons realiseren dat dit een kantelmoment was. Ofwel zu-
llen we de soort dan gered hebben, ofwel zullen we tekortgeschoten zijn en nog slechts 
een herinnering overhouden aan deze soort in het wild.” – Bonné de Bod



Over de illegale handel in 
neushoorn hoorn 

Toename van stroperij

De wereld wordt geconfronteerd met 
een toename van stroperij en illegale 
handel in wilde dieren, activiteiten die 
fauna vernietigen en een bedreiging 
vormen voor vele beschermde soorten. 
De illegale handel van wilde dieren is 
de tweede grootste oorzaak van de  
achteruitgang van soorten, na het verlies 
van hun habitat. Het is ook de vierde 
grootste zwarte handel ter wereld na de 
drugshandel, vervalsing en mensenhan-
del. Aangemoedigd door de verleiding 
van de inkomsten en zwakke sancties 
zijn de stropers, gesteund door krachtige  
criminele netwerken, net zo goed ge- 
organiseerd, uitgerust en gefinancierd als 
een leger. Elk jaar brengt de illegale handel 
in wilde dieren en planten tot wel 20 miljard 
dollar op.

Illegale handel neushoorn hoorn

De hoorns van de neushoorn zijn erg gewild in Oost- en Zuidoost-Aziatische landen, waar 
ze gezien worden als een afrodisiacum of waar geloofd wordt dat ze een medicinale 
werking hebben. Wie in Azië hoge koorts heeft, flink duizelig is of last heeft van een bloed-
neus, loopt kans als medicijn de gemalen hoorn van een neushoorn te krijgen. De laatste 
tijd is de hoorn in Vietnam bij rijke mensen erg populair als medicijn tegen kanker. De 
hoorns worden er dan ook duurder verkocht dan cocaïne: van 50 tot 70.000 euro per kilo. 
 
In China en Vietnam, de twee grootste afnemers, leggen lokale beroemdheden op tv uit 
dat neushoornhoorn, dat bestaat uit keratine, net zoals hoofdhaar en vingernagels, geen 
specifieke effecten heeft. Maar zullen deze sensibiliseringscampagnes de vraag kunnen 
doen dalen? Bovendien is de  werkzaamheid nooit wetenschappelijk aangetoond.

Het probleem wordt ook steeds groter omdat nu meer en meer mensen de middelen 
hebben om zich een zakje gemalen neushoornhoorn aan te schaffen. De handel in neus- 
hoorn-horens is daardoor een miljoenen business geworden. Elke 8 uur wordt er een 
neushoorn gedood om zijn hoorn.

Voor de goede orde: de hoorn van een neushoorn is gemaakt van hetzelfde materiaal 
als je nagels en heeft dus geen enkele bijzondere werking. In plaats van neushoorn-
poeder te nemen, kan je dus evengoed nagelbijten!

Bron: WWF



We vinden het onze plicht om als bedrijf duurzaam te ondernemen. Wij zien het als het 
maken van de best mogelijke keuzes voor mens en milieu, in elke schakel van onze 
onderneming. Van de selectie van onze producten en de organisatie van onze werkom-
geving tot de communicatie naar onze klanten. 

Het onderwerp van “Stroop” heeft ons geraakt 
en aangezien de documentaire nog niet in 
België getoond werd, vonden we het onze 
taak om dit onderwerp te brengen. 

En ook in de toekomst willen we onze focus  
blijven leggen op maatschappelijk verantwoord 
ondernemen. Stap voor stap komen we 
steeds een beetje dichter bij een groene, 
milieubewuste en gezondere wereld.    

Waarom organiseert A.S.Adventure deze screening tour voor scholen ?



Hoe aan de slag gaan met dit onderwerp in de klas ? 

1. Hoe kunnen we dit onderwerp kaderen in het klimaatdebat ? 
 a. Habitatverlies is vandaag waarschijnlijk de grootste bedreiging voor de   
 biodiversiteit op aarde. Denk maar aan de recente brand in het Amazonewoud.
 b. De klimaatverandering is een nooit geziene bedreiging voor de mensen,  
 dieren en natuurgebieden
 c. Hoe komt het dat de vraag naar neushoorn in Azië zo stijgt.  Door de  
 toenemende luchtvervuiling zijn er meer kankergevallen waardoor de vraag naar  
 illegale hoorn stijgt.

2. Wat met andere bedreigde diersoorten ? 
Wat doen organisaties zoals WWF ?

3. Wat kan ecotoerisme betekenen voor de bescherming van bedreigde diersoorten ?
Door nationale parken, privé reservaten, wildreservaten en weeshuizen voor babyneus- 
hoorns te bezoeken, kunnen wij onze steun verlenen aan zij die de dieren beschermen. 
In de race tegen de klok voor de instandhouding van de neushoorns zijn de inkomsten 
van het ecotoerisme ten zeerste welkom.

4. Waarom brengt een bedrijf als A.S.Adventure dit onderwerp naar scholen? 
Wat is het belang van duurzaam ondernemen voor onze maatschappij ?

5. Kan het legaliseren van de handel van neushoorn hoorn een oplossing zijn ?
Een manier om stropen tegen te gaan is de handel van hoorn te legaliseren. Dan daalt de 
prijs van de hoorn en wordt stropen risicovoller en minder lucratief. Legalisering breekt 
het monopolie van stropers. In Afrika zijn er landeigenaren waar meer dan duizend neus- 
hoorns leven. Als de hoorns van die neushoorns wordt afgezaagd (geoogst), blijven 
de dieren leven. De hoorns worden bijna helemaal afgezaagd, tot net boven het bot 
en groeien in een jaar tijd weer helemaal aan. Afzagen van de hoorn is te vergelijken 
met het knippen van de nagels. Na een jaar kan er opnieuw worden geoogst.  
Tegenstanders van legalisering zijn juist bang dat er meer gejaagd gaat worden bij  
legalisering.

6. Wat is biodiveristeit ? En wat betekent het uitsterven van diersoorten voor 
onze biodiverisiteit ?
Biodiversiteit is de ongelooflijke verscheidenheid aan leven op Aarde, of het nu gaat om 
dieren, planten, zwammen of micro-organismen…

De genetische diversiteit tussen de soorten, maar ook binnen eenzelfde soort vormt een 
onontbeerlijke ondersteunende dienst. Het natuurlijke weerstandsvermogen van die 
soorten en van onze ecosystemen, ofwel hun vermogen om na een grote ontregeling 
opnieuw normaal te werken, is absoluut. We moeten daarin allemaal een rol spelen: 
burgers, bedrijven, overheden. De burgers kunnen dagelijks keuzes maken die bijdragen 
tot de bescherming van de biodiversiteit. Dit is echter uiterst complex! Vanzelfsprekend 
moeten ook de overheden en de bedrijven handelen.  Dit is wat men “medeverantwoor-
delijkheid” noemt.
 



Interessante links

Biodiversiteit 
Een sensibiliseringssite van de Belgische Federale overheid.  Er is veel relevante info te 
vinden rond de bedreiging van de neushoorn. 
https://bebiodiversity.be/nl/

Actualiteit 
Wat is er aan de hand in het Amazonewoud ?
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/08/23/branden-in-het-amazonewoud-wat-is-er-aan-
de-hand/

Illegale handel neushoorn
https://bebiodiversity.be/nl/kunnen-ecotoerisme-en-duurzame-handel-de-neushoo-
rn-redden/

Zero poaching
https://wwf.be/nl/onze-projecten/zero-poaching/

Documentaire “Stroop”
https://www.sdbfilms.com/stroopabout 
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=BEKIWa2TbWY


