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Politiek Dier – Nederlandse Samenvatting 

In de meeste landen is privébezit van wild of het commercialiseren ervan niet legaal. Dieren die 

niet gedomesticeerd zijn worden wettelijk gezien als res nullius en worden door de staat beheerd. 

In Zuid Afrika heeft echter een bijzondere beleidsverschuiving plaatsgevonden nadat 

experimenteren met het verhandelen van wild leidden tot financiële successen. Bekrachtigd door 

nieuwe wetten hebben landeigenaren sinds het begin van de jaren negentig de mogelijkheid om 

eigenaar te worden over het wild op hun land. Inmiddels wordt door naar schatting 9500 

wildboeren een zesde van Zuid Afrika gebruikt voor jachtpraktijken, wildvleesproductie, 

ecotoerisme of het fokken van wild. Omdat men slechts eigenaar van wild kan zijn door 

wildhekken te plaatsen, betekent dit dat meer dan 5000 km2 land in een relatief korte tijd is 

afgebakend met hekken van 2,40 meter hoog. Er is weinig studie gedaan naar dit onderwerp, maar 

de bestaande literatuur toont aan dat naast wildboeren het merendeel van de conventionele boeren 

eveneens geld verdient aan wild. Een manager van de WRSA (de belangenvereniging voor 

wildboeren) vertelde dat er ‘geen vrij wild meer is in Zuid Afrika; misschien zijn er een paar bokjes 

en wat impala, maar tenminste 95% van het is wild is in bezit van individuen’ (Interview A. 

Pretorius, 2008). 

 Deze landconversies naar wildboerderijen vinden plaats gedurende significante politieke 

en economische transitities in de Zuid Afrikaans landbouw sector. Met de opkomst van 

grootschalige productie systemen en een afname van subsidies na de afschaffing van Apartheid, 

namen landbouwmarges in de jaren ’90 af en zijn traditionele boerderijen in de problemen geraakt. 

Blanke landeigenaren en vooral grootgrondbezitters zijn tevens uit de gratie geraakt bij zowel de 

bevolking als de overheid. Omdat wildparken veel land opeisen en een specifieke blauwdruk 

hebben die onbewoonde en ongerepte natuur predikt zorgt deze verschuiving voor veel spanningen 

in een land dat een grote rurale en agrarische bevolking heeft. Commerciële exploitatie van wild 

wordt hierdoor vaak weggezet als een exclusieve ‘blanke’ vorm van landgebruik die tot uitsluiting 

leidt. In de media worden private wildparken regelmatig geschetst als private dierentuinen of 

speeltuinen voor een geprivilegieerde elite. Dit beeld wordt versterkt doordat Zuid Afrika een 

fragiel proces van landhervorming doorloopt, waarin gepoogd wordt de geschiedenis van blanke 
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landbezetting in de twintigste eeuw terug te draaien.1 Dit proces, dat weinig successen kent, heeft 

als doel Zuid Afrika’s land voor een grotere groep mensen toegankelijk te maken. 

Wildeigenaarschap leidt echter tot consolidatie van land omdat het niet mogelijk is een wildbedrijf 

op te zetten zonder grote stukken land en private wildparken zijn gemiddeld genomen dan ook 

aanzienlijk groter dan traditionele boerderijen.  

De conversies naar wildboerderijen worden in dit werk beschreven als twee soorten 

verschuivingen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn; een materiële verschuiving en een 

politiek-legale verschuiving. Met de materiële verschuiving wordt gedoeld op de nieuwe 

eigendomsverdeling van Zuid Afrika’s land waarbij gedomesticeerde dieren vervangen worden 

door wilde dieren, boeren zich omscholen door professionele jagers, gewassen vervangen worden 

door de bush, schrikdraad vervangen wordt door hoge streng beveiligde wildhekken, en 

landarbeiders worden vervangen door jachtassistenten en horecapersoneel. De politiek-legale 

verschuiving is minder zichtbaar. In officiële documenten veranderen wilde dieren in veeteelt, 

veranderen ‘ongedierte’ in ‘bedreigde diersoorten’, en worden soorten die eens verboden waren 

om te jagen nu gefokt om deze te kunnen jagen. Vrijwel alle dieren die als wild doorgingen zijn in 

de laatste paar decennia verstrikt geraakt in nieuwe eigendomsclausules. Dit onderzoek kijkt welke 

stakeholders betrokken zijn bij deze politieke verschuivingen, hoe deze zich tot elkaar verhouden 

en welke sociale gevolgen de privatisering van wild heeft. Theoretisch draagt het op deze manier 

bij aan wetenschappelijke debatten over overheidsclassificaties, privatisering van natuur en de 

creatie van ‘nieuwe naturen’.  

 

Vraagstelling en methode 

Om de vraag te beantwoorden hoe wild officieel geclassificeerd wordt in Zuid Afrika en welke 

sociale gevolgen dit heeft zijn vier onderzoekslijnen uitgezet: 

 

- Hoe is Zuid Afrika’s regelgeving omtrent eigendom van wild historisch en politiek 

ontstaan en welke gevolgen hadden de politieke verschuivingen tijdens de transitie naar 

democratie in 1994 op deze regelgeving? 

- Wat zijn de drijfveren achter de conversies naar wildgerelateerd landgebruik? 

                                                           
1 De beruchte Land Wet van 1913 leidde er bijvoorbeeld toe dat 87 procent van Zuid Afrika’s oppervlakte exclusief 

door de blanke bevolking werd opgeëist.  
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- Welke spelers opereren in het politieke krachtenveld omtrent wildbeheer en hoe 

verhouden deze zich tot elkaar? 

- Welke perspectieven hebben beleidsmakers, wildproducenten en wildvertegenwoordigers 

op de relatie tussen de wildsector en rurale ontwikkeling? 

 

Ik zal kort aandacht besteden aan de methodiek en het veldwerk en vervolgens per vraag 

samenvattend ingaan op de bevindingen. De laatste vraag wordt niet apart behandeld, maar is 

geïntegreerd in iedere paragraaf.  

Van februari 2008 tot maart 2011 heb ik 135 respondenten ondervraagd, 62 interviews 

opgenomen en 15 wildboerderijen onderzocht in de Oostkaap. In januari 2009 ben ik voor meer 

dan een jaar naar Zuid Afrika afgereisd en heb ik mijn onderzoekstijd verdeeld tussen twee 

veldwerklocaties: Pretoria en de Cacadu-regio in de Oostkaap. In Pretoria bestudeerde ik het 

krachtenveld waarin wildbeleid wordt gecreëerd door met ambtenaren, politici, 

belangenvertegenwoordigers en wetenschappers mee te lopen en ze te interviewen. Via het 

Ministerie van Milieuzaken en Tourisme ben ik uitgenodigd om gedurende mijn verblijf in Zuid 

Afrika aan het Wild Forum deel te nemen. Dit overleg vindt vier keer per jaar plaats en heeft als 

doel om alle belangenvertegenwoordigers en de overheid samen te brengen om wildbeleid op te 

stellen en te toetsen. 

De Cacadu-regio is uitgekozen omdat het een grote rurale populatie kent, een bijzonder 

hoog aantal wildboerderijen heeft en één van de meest arme regio’s van Zuid Afrika is. De 

provinciale overheid heeft bovendien het hoogste aantal jaagbare diersoorten van het land 

vastgesteld en stimuleert de sector actief. Door op omvang en het business model (ecotourisme of 

jachtboerderij) te selecteren zijn 15 boerderijen uitgekozen waar ik interviews hield met zowel de 

eigenaars, de managers, en het personeel. Hiernaast heb ik een opleiding (van de Eastern Cape 

Game Management Association) gedaan om professionele jager te worden. Door twee weken lang 

met twintig toekomstige professionele jagers op een boerderij verblijven kon ik het vertrouwen 

winnen van respondenten, de taal van de jachtindustrie leren, en integreren in de 

wildgemeenschap.  
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Historische tendensen 

Als we naar Zuid Afrika’s geschiedenis van wildbeheer kijken krijgen we een diffuus en complex 

plaatje te zien waarin een aantal duidelijke rode draden te herleiden zijn. Dit werk toont dat wilde 

dieren altijd onderdeel geweest zijn van een politiek machtsspel waarbij actoren met politiek, 

sociaal, of economisch kapitaal hebben geprobeerd om controle te krijgen over wild door anderen 

te beperken in hun toegang tot deze bronnen. Een belangrijke manier om dit te doen was door 

wilde dieren in diverse vloeibare beleidscategorieën te gieten. Vanaf het moment dat de VOC voet 

aan wal zette in de Kaap, werden wilde dieren het onderwerp van een reeks herclassificaties; 

carnivoren werden tot ongedierte bestempeld en moesten worden afgeschoten, terwijl soorten die 

populair waren onder de welgestelden moesten worden beschermd. Zodra het bedrijf en later de 

koloniale administratie besefte dat ze niet konden voorkomen dat personen wild gebruikten voor 

eigen gewin, werden economische beleidsinstrumenten zoals belastingheffing, jachtvergunningen, 

premies en transporttarieven ingezet. 

Een belangrijke alliantie die in dit werk steeds terugkomt is de alliantie tussen 

landeigenaren en  de staat. Landeigenaren steunden plannen om de natuur te behouden, terwijl de 

staat grondeigenaren van belastingen vrijstelde, in ruil voor hun steun. De ‘game laws’ van 1886, 

die gericht waren op het beschermen van natuur en land door toegang van burgers te beperken, 

bieden een historisch voorbeeld. Grondeigenaren die deze reeks wetten steunden ontvingen in ruil 

hiervoor allerlei vrijheden, zoals het recht om zonder vergunning dieren te jagen, het recht om 

dieren te cultiveren, te verkopen, te doneren, en (met vrienden en familieleden) gedurende het hele 

jaar te mogen jagen. Ambtenaren kregen hiervoor de nodige steun om aanzienlijke successen te 

boeken bij het instellen van natuurparken, evenals bij het doorvoeren van nieuwe jachtwetgeving.  

Rond 1965, toen de Kaapprovincie haar natuurbeleid heroverwoog, werd deze lijn opnieuw 

maar op een meer exclusieve en raciaal uitsluitende wijze bekrachtigd. Zwarte Afrikanen werden 

daardoor expliciet uitgesloten van de jacht, handel, en het bezit van wilde dieren. Sommige 

beleidsformuleringen waren openlijk racistisch, hoewel beperkingen meestal indirect werden 

ingesteld door bijvoorbeeld een verbod in te stellen op het gebruik van bepaald land, op 

vuurwapens (of andere jachtmethoden), of door in wetten te verwijzen naar familiebanden. Omdat 

Afrikanen geen vuurwapens mochten bezitten en jagen met vuurwapens als de enige ‘humane’ 

manier van jagen werd erkend werden ze neergezet als illegale stropers in plaats van jagers. 

Grondbezitters daarentegen werden door de staat erkend als belangrijke natuurbeschermers. Om 
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dit te eren werd een systeem bedacht waarbij grondeigenaren opnieuw werden vrijgesteld van de 

meeste vergunningen. Ze konden hierdoor jachtseizoenen negeren en dieren naar vrije wil 

vermarkten, verkopen of schenken.  

Uiteindelijk zijn dergelijke provinciale regelingen vastgelegd in de nationale ‘Game Theft 

Act’ van 1991. Hierdoor kregen grondeigenaren die hekken van 2,4 meter om hun grond heen 

zetten absolute eigendomsrechten over wilde dieren op hun land. Dit gaf boeren aanzienlijke 

rijkdom, maar heeft het op de lange duur ook mogelijk gemaakt om wilde dieren te erkennen als 

financiële producten, die op legale wijze als activa konden worden verhandeld. Dergelijke 

wetgeving versterkte impliciet de grip van boeren op hun land, en verzwakte gelijktijdig de positie 

van niet-blanken om zowel grond te bezitten of wilde dieren te consumeren.  

 

Drijfveren 

De politieke overgang van 1994 was in veel opzichten een breekpunt met het verleden. Een nieuwe 

democratische regering koos nieuwe doelstellingen zoals de aanpak van armoede, ongelijkheid, 

landhervorming, en gaf gehoor aan (internationale) oproepen om biodiversiteit te behouden. Als 

gevolg van de deregulering en privatisering van de landbouwmarkt en de daling van 

(landbouw)subsidies werden landeigenaren gedwongen om zich te herpositioneren in de 

samenleving. Dit onderzoek laat zien dat ze dit onder andere deden door te ‘biodiversifiëren’, door 

hun productielijnen te diversifiëren door nieuwe bio-entiteiten op te nemen, of bestaande bio-

entiteiten zo te configureren dat productie mogelijk werd. De toename aan wildboerderijen in de 

jaren ’90 illustreert dit en de gevolgen zijn grootschalige ruimtelijke verschuivingen in het 

landschap van Zuid Afrika. Land werd verkocht, aangekocht, en samengevoegd en alle landbouw 

en menselijke sporen werden verwijderd om het afgebakende land te ‘verwilden’. Zuid Afrika’s 

grenzen openden in deze tijd en het land werd overspoeld door toeristen, buitenlandse 

investeringen, internationale markten, nieuwe regels en ook nieuwe ideeën over de natuur.  

Hoewel ik in het proefschrift aantoon hoe wet en regelgeving omtrent wildbeheer een grote 

impact heeft op de transformatie van Zuid Afrika’s landschap en samenleving, gaven 

landeigenaren dit zelden op als drijfveer om over te schakelen op wild. Niet milieubeleid of nieuwe 

eigendomswetten, maar geld kwam in eerste instantie terug als belangrijke drijfveer. Sommigen 

gaven toe geen geld te verdienen met hun land, maar hielden het land aan voor een aantrekkelijke 

levensstijl waarbij natuur en rust centraal stonden. Door door te vragen heb ik naast deze 
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persoonlijke motieven drie andere dimensies in kaart gebracht die een belang speelden bij de 

conversies; land hervorming, veiligheidsredenen, en arbeidshervorming.  

In de jaren ’90 ontstond een steeds sneller groeiende wildindustrie, die gepaard ging met 

stijgende prijzen voor wildboerderijen en voor wild. Twee voorbeelden. In 1987 werd de 

recordprijs van 7000 Rand neergelegd voor een sabelantilope. In 2012 legde een koper 12,2 

miljoen Rand neer voor een dergelijk dier. Terwijl de gemiddelde prijs van buffels in 1995 5000 

Rand was, kreeg een verkoper in 2012 20 miljoen Rand voor een buffel en haar kalf. In hoofdstuk 

V laat ik zien dat deze toename in prijzen een brede trend is. Zuid Afrika heeft inmiddels de 

grootste jachtindustrie van het continent en alleen al haar wildfoksector is miljarden Randen per 

jaar waard. Om nog eens de link met milieubeleid te maken is er geen land waar zoveel diersoorten 

bejaagd mogen worden als in Zuid Afrika. Door het fokken van wild te faciliteren ontstaat er tevens 

een heel nieuw palet aan dieren (zoals de golden gnu, chocolate impala, of Oostkaap kudu, zie 

hoofdstuk V voor inzicht in deze praktijken). Alhoewel er geen centrale statistieken zijn toont mijn 

onderzoek dat veel wildreservaten worden gefinancierd door internationale investeerders en vooral 

bezocht worden door internationale welgestelde klanten.  

Naast financiële motieven was rurale veiligheid een belangrijke thematiek die bij vrijwel 

al mijn respondenten terugkwam. Naast de insluiting van kostbare dieren en een eigendomsclaim 

hierop zorgen de zwaarbeveiligde grenzen van wildboerderijen voor buitensluiting van 

ongewenste dieren en mensen. Stropers en roofdieren worden buitengesloten, en in een land met 

hoge rurale criminaliteit, geeft het bedrijfsmodel van wildboerderijen een verhoogde bescherming 

middels wapens, beveiligers, en robuuste hekken. Een wildboerderij stelt de eigenaar in staat een 

groot stuk grond te hebben met wilde en gevaarlijke dieren, verhoogde en soms geëlektrificeerde 

hekken, huizen met dubbele hekken, 24/7 bemande beveiliging, prikkeldraad, schrikdraad, 

bewapende patrouilles, de mogelijkheid om interne wegen te controleren en af te sluiten, en een 

voorraad wapens te hebben die legaal gehouden mogen worden ten behoeve van 

natuurbescherming.  

Het eerder genoemde landhervormingsbeleid is een andere belangrijke beweegreden voor 

grondbezitters om met wildboeren te beginnen danwel hun land te verkopen. Ik ga in op de 

verschillende landhervormingsprogramma’s, land restitutie en land redistributie en bespreek de 

manieren waarop wildboerden hier tegenaan kijken. Daarnaast maak ik het punt dat het 

wetenschappelijke en publieke debat over landhervorming meer aandacht zou moeten hebben voor 
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milieubeleid omdat er door milieubeleid zowel onteigeningen plaatsvinden als dat land 

gevrijwaard wordt van onteigeningen. Tijdens de grootse politieke en sociale veranderingen is het 

opmerkelijk om te zien dat de alliantie tussen grondeigenaren en het departement van Milieuzaken 

aanhield. Regels met betrekking tot natuurbehoud die zijn gemaakt tijdens de apartheid zijn 

ongewijzigd gebleven. De trends om fauna te privatiseren, natuurbehoud te dereguleren en 

vervolgens via publiek private samenwerkingscontracten te herreguleren werd versterkt door 

middel van nieuwe milieuwetgeving. Een goed voorbeeld hiervan zijn de beschreven stewardship-

programma’s (hoofdstuk IV), die de private controle over wild en land waarop wild leeft versterkt 

door het delegeren van staatstaken. Een belangrijke reden voor de staat om dit te doen is de gebrek 

aan financiering die zij heeft voor natuurbehoud; samenwerking met landeigenaren wordt gezien 

als een kosten-effectief mechanisme voor de overheid om haar natuurbewaringsmandaat uit te 

voeren en haar internationaal vastgestelde doelstellingen inzake biodiversiteit en 

gebiedsbeschermingen te behalen. Zuid Afrika heeft zich te houden aan internationale verdragen 

die zij sloot omtrent natuurbehoud en is gedwongen om meer beschermde gebieden op te leveren. 

Een manier om dit te doen is door samen te werken met landeigenaren en ze economische prikkels 

- zoals fiscale aftrek voor het verwijderen van uitheemse soorten of fiscale aftrek van de 

landwaarde via het belastbaar inkomen – te bieden. 

 Tot slot ga ik in op de hervorming van de arbeidsmarkt die veel teweeg brengt. Wildparken 

en dan vooral jachtboerderijen geven grondbezitters de mogelijkheid minder mensen per hectare 

in dienst te hebben, en geven argumenten om mensen niet meer op het land te laten wonen zoals 

veelal gebruikelijk is in het rurale Zuid Afrika. Omdat prijzen voor wildboerderijen veel hoger zijn 

dan grond van conventionele boerderijen is het bovendien aantrekkelijk geworden om met 

dergelijk land te speculeren en blijven wildboerderijen veelal buiten het schot van landhervorming. 

Aangezien de overheid land marktconform dient aan te schaffen is het aantrekkelijke normale 

boerderijen te kopen, waar bovendien meer geschikte infrastructuur aanwezig is.  

De veelheid aan rurale arbeidskrachten en het gebrek aan werk, in combinatie met het 

gebrek aan capaciteit die de overheid heeft om arbeidsregels na te gaan heeft geleid tot een situatie 

waarin veel frictie bestaat tussen boeren en landwerkers. Dit proefschrift geeft een inkijk in deze 

frictie en frequent gerapporteerde illegale uitzettingen, illegaal werk, en 

mensenrechtenschendingen in de context van wildconversies.  
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Wildpolitiek 

In de sectie over wildpolitiek (hoofdstuk VI en VII) probeer ik te begrijpen hoe besluitvorming 

over natuurbeleid plaatsvindt in een politiek krachtenveld. Om dit te doen, hanteer ik een discursief 

perspectief waarin de rol van taal, argumenten en verhalen bij de vormgeving en legitimering van 

het beleid worden benadrukt (P. Dickson & Adams, 2009, blz 113; Hajer & Versteeg, 2005). Ik 

maak in eerste instantie onderscheid tussen drie partijen - de overheid, het bedrijfsleven en 

maatschappelijke organisaties – en laat bij nader onderzoek zien hoe deze groepen intern zijn 

gefragmenteerd en hoe er verschillende ‘discourse coalities’ ontstaan tussen individuen en clusters.  

In dit blok toon ik ten eerste hoe de discussie over wildbeheer in Zuid-Afrika zowel 

organisatorisch als ruimtelijk aan het verschuiven is. Het land veranderde in 1994 haar 

governance-structuur toen Mandela's ANC werd verkozen om de regering te leiden. Door een 

ruimtelijk herverdeling van het land werden negen nieuwe provincies en daarmee negen nieuwe 

milieu-instituties gecreëerd. Na frustraties en kritieken van landeigenaren, door de opkomst van 

internationale milieuverdragen en door een sterk groeiende wildsector was uiteindelijk de 

noodzaak om nationaal te gaan opereren en een eerste kaderwet voor milieu op te zetten, de 

NEMBA. Niet provincies, maar het nationale ministerie van milieuzaken kreeg hiermee een 

vooraanstaande positie in het wilddebat en dit ging gepaard met de vorming van een krachtveld in 

Pretoria: alle provinciale stakeholders trokken naar de politieke hoofdstad en verenigden zich in 

landelijke organisaties. In de vorming van dit veld is het Wild Forum ontstaan, een landelijk 

overlegstructuur tussen relevante stakeholders op het gebied van wildbeheer dat ik meer dan een 

jaar bijwoonde. 

Hoewel het forum initieel werd gecreëerd als een breed platform voor allerlei stakeholders 

is het in zijn vertaling naar de praktijk uitgegroeid tot een 'industrieforum'. Een gevestigde groep 

bepaalt het lidmaatschap en kan deelname van buitenstaanders blokkeren. Wetenschappers, 

dierenwelzijnsorganisaties, vakbonden en andere actoren buiten de overheid en de jachtindustrie 

zijn over het algemeen buiten gesloten van dit platform. Het aansnijden van onderwerpen zoals 

raciale transformatie, arbeidsvraagstukken maar ook dierenwelzijn, kan in de toelatingsprocedure 

een reden zijn om buitenstaanders te weren, terwijl het goed mogelijk is dat deze onderwerpen in 

het forum zelf wel besproken worden en tot besluitvorming kunnen leiden. De jachtindustrie heeft 

hierdoor een bevoorrechte positie om milieubeleid te vormen en Zuid Afrika’s fauna te 

classificeren. In deze sectie ga ik theoretisch in op de rol van stakeholdersplatforms in een breder 
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organisatorisch veld en kijk naar de vertaling van narratieven binnen en buiten de overlegstructuur. 

Ik toon aan dat intransparantie en uitsluiting van narratieven in een stakeholdersplatform 

ongelijkheid teweeg kan brengen in het bredere organisatorische veld en nadelige sociale gevolgen 

kan hebben.  

 

Tot slot 

Door verschillende lenzen toe te passen toont dit proefschrift dat Zuid-Afrika's wilde dieren steeds 

meer gedefinieerd worden als financieel aantrekkelijke bronnen. Ze worden door landeigenaren 

gezien als zeer mobiele, zelf-reproducerende overlevingsmachines die zijn aangepast aan het land 

en het klimaat. Door directe bedreigingen voor hun bestaan - zoals roofdieren, stropers of ziekten 

- te verwijderen en door landbouwpraktijken toe te passen, produceren wildreservaten gemakkelijk 

biomassa en meerwaarde. Wat wildboerderijen onderscheidt van traditionele boerderijen is dat 

mensen niet alleen bereid zijn te betalen voor de karkassen van wilde dieren, maar ook betalen 

voor de 'ervaring' om bij wilde dieren te zijn en om ze zelf te doden. Op deze manier kunnen de 

dieren in meerdere markten verknoopt worden. De ecotoerist betaalt voor de ervaring om een dier 

te zien en op een wildreservaat te verblijven, de jager koopt de jachtervaring, wildteams betalen 

om het overschot aan dieren te vangen en te transporteren naar slachthuizen, het slachthuis koopt 

de karkassen, vakmannen betalen een commissie om de huid en de hoorns van het dier op te zetten, 

toeristen kopen overgebleven lichaamsdelen die tot ornamenten en souvenirs zijn gemaakt, en het 

overgebleven vlees wordt op verschillende plekken als loonelement aan arbeiders uitgekeerd.  

Meer dan ooit zijn Zuid-Afrikaanse wilde dieren hierbij tot commoditeiten verworden; een 

steeds grotere lijst diersoorten kan door landbezitters worden beheerd, verkocht, verhandeld en 

geconsumeerd. Het verschil met andere producten is echter dat men niet zomaar een wild dier kan 

houden, of ze zomaar naar iedere plaats ter wereld kan sturen; voor het houden en verhandelen van 

wild gelden strikte beperkingen. Wilde dieren worden gezien als intrinsieke entiteiten die bepaalde 

vrijheden hebben en waarvoor grond moet worden vrijgemaakt. Het houden van wilde dieren op 

land dat niet groot genoeg is, is niet legaal. De paradox in het Zuid Afrikaanse bestel is dat men 

de ‘wildheid’ van een dier moet respecteren, terwijl men ook de intentie moet tonen om ze te 

bezitten. Het resultaat van deze schijnbare tegenstrijdigheid is een systeem dat aandringt op hekken 

die hoog en sterk genoeg zijn om elk dier in te sluiten, maar ze ook van een substantieel terrein 

voorziet zodat hun voortvluchtigheid wordt gerespecteerd. Wildbeheer is om die reden een 
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exclusieve bezigheid; alleen degenen die zich grote stukken land kunnen veroorloven mogen 

wildeigenaren zijn. Deze bevolkingsgroep kan genieten van een relatief lucratief bedrijfsmodel en 

aanzienlijke voordelen met betrekking tot privacy en bescherming. De insluiting van wild kan 

kostbaar en inflexibel zijn, maar het schenkt eigenaren een indrukwekkende ‘woonkluis’ die 

gedeeltelijk kan worden gesubsidieerd door middel van publiek-private samenwerkingsverbanden. 

Het bezitten van dieren legitimeert zo niet alleen het bezit van grote stukken omheind terrein, het 

legitimeert ook de inrichting van land volgens een bepaalde wildernis-visie waar vee, gewassen, 

bebouwing en andere mensen geen plek hebben. 

 


