
LINKS: Reeds in Landbouweekblad 
van 16 September 1994 het dr. Kobus 
du Toit bepleit dat handel in renos-
terhoring as ’n boerderybedryfstak 
geklassifiseer moet word.
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WILD      KOBUS DU TOIT

Die voortbestaan van die witrenoster is nou in 
die hande van wildboere. Een van die maniere 
om groter beheer kan verkry, is om aansoek te 
doen dat die teel van renosters na die Departe-
ment van Landbou verskuif word. FOTO: A. DU TOIT

V
anjaar sal die private besit 
van witrenosters dieselfde as 
dié van die staat beloop. Die 
staat se pogings om stropery 
teen te werk is vrugteloos. 
Wildboere behoort nou te 
kyk of hulle nie ’n verskil aan 

die uitwissing van renosters kan maak nie. 
Die aantal witrenosters in die Kruger-

wildtuin is nie 8 500 soos daar in onlangse 
publikasies berig is nie. Trouens, na gelang 
van diere se bevolkingsgroei is daar na my 
raming net tussen 800 en 4 200 diere. My 
bewyse hiervoor word in die  TABEL  getoon 
en is as volg bereken: 

Bevolkingsgroeiformule:  

  N = No.e(λ-μ)t

Waar: 
N = Huidige status van bevolking
No = Beginstatus van bevolking
e = Logaritmiese funksie
λ (lambda) = Geboortes
μ (mu) = Vrektes/verwyder
t (tyd) = Jaar
Teen die einde van vanjaar sal die totale 

aantal witrenosters in Suid-Afrika sowat 
12 000 wees. Die geskiedenis wys dat die 
Departement van Omgewingsake nie daarin 
slaag om stropery doeltreffend te beheer nie, 
veral nie in die Krugerwildtuin nie. 

Die diere wat in dié gebied gestroop word, 
is slagoffers van georganiseerde misdaad wat 
vanuit Mosambiek beheer word en waarby 
familielede van hoëprofiel- politieke leiers 
betrokke is. Gevolglik wil die sindikate die re-
noster in die misdaadmandjie hou, saam met 
dwelms, mensehandel en gesteelde voertuie. 

Wanneer renosters in die Krugerwildtuin 
uitgewis is, gaan die sindikate se aandag 
waarskynlik na ander maklike teikens in die 
gebied skuif, en stropers sal hulle wend tot die 
luukse voertuie waarmee toeriste die wildtuin 
besoek. Motorkapings sal dus toeneem. 

Na raming gaan daar jaarliks meer as 
30 000 gesteelde voertuie onwettig na buur-
lande. Enige toename in motorkapings of 
diefstal van toeriste se voertuie in die Kruger-
wildtuin sal lei tot ’n afname in besoekersge-
talle, met gepaardgaande finansiële verliese 
vir die nasionale parke. In dié verband moet 
daarop gelet word dat die Krugerwildtuin se 

 KORTOM 

■  Die Minister van Omgewingsake 
kortwiek gemeenskappe se pogings 
om winsgewend met renosters te boer.  

■  Renosterboere moet met ’n 
hofaansoek hul bedrywighede na die 
Departement van Landbou skuif sodat 
dit onder die Veediefstalwet val. 

■  Renosterhoring wat 22 jaar gelede 
wettig geoes is, word nou vir die 
eerste keer op tender aangebied. 



Renosteroorlewing:
Oor na wildboere
Die witrenoster se toekoms is nou in wildboere se hande. 
Om dié dier van uitwissing te red, sal boere drastiese stappe 
moet doen en met ’n werkbare plan vorendag kom om die 
verkoop van renosterhoring te bewerkstellig.

WITRENOSTERBEVOLKING VAN DIE KRUGERWILDTUIN 

Jaar Berekende 
totale bevolking

Lug-
sensus

Getal 
verkoop

Getal 
gestroop 

Totaal 
verwyder 

Bevolkingsgroei

HERVESTIG 6% 7% 8%

1963-’64* 82 0 0 0

1968** 104 0 0 0

1968-’69* 43 0 0 0

1969 147 0 0 0

1972** 176 0 0 0

1972-’73* 204 0 0 0

1973 380 0 0 0

7% 8% SENSUS

1980 620 665 598 Werklike bevolkingsgroei 
6,4% (1973–1980)

1985 880 992 919 Werklike bevolkingsgroei 
7,4% (1973–1985)

1990 1 249 1 480 1 381 Werklike bevolkingsgroei 
7,5% (1973–1990)
LEWENDE 
VERKOPE

1997 2 039 2 591 10 0 10 2 029 2 581
1998 2 176 2 796 24 0 24 2 152 2 772
1999 2 279 3 003 13 0 13 2 266 2 990
2000 2 430 3 239 62 0 62 2 368 3 177

GESTROOP
2001 2 540 3 442 95 4 99 2 441 3 343
2002 2 618 3 621 56 20 76 2 542 3 545
2003 2 726 3 840 79 14 93 2 633 3 747
2004 2 824 4 059 80 7 87 2 737 3 972
2005 2 935 4 303 71 10 81 2 854 4 222
2006 3 061 4 574 100 17 117 2 944 4 457
2007 3 157 4 828 98 10 108 3 049 4 720
2008 3 270 5 113 98 36 134 3 136 4 979
2009 3 364 5 393 252 50 302 3 062 5 092
2010 3 284 5 519 137 146 283 3 001 5 233
2011 3 219 5 669 107 252 359 2 860 5 310
2012 3 067 5 752 73 425 498 2 569 5 254
2013 2 755 5 692 27 606 633 2 092 5 059
2014 2 244 5 480 9 827 836 1 408 4 644
2015 1 510 5 031 0 826*** 826 684 4 205
Totaal 1 391 3 250 4 641

Dr. Kobus du Toit is ’n wildveearts van 
Pretoria en een van die eerste renoster-
eienaars wat destyds horings vir 
kommersiële gebruik afgesaag het. Hy het 
verlede jaar ’n reeks artikels in die tydskrif 
geskryf oor renosterhandel (23 Januarie, 30 
Januarie, 6 Februarie, 13 Februarie en 20 
Februarie). 

tuur voorkom. 
Derdens kan diegene wat intensief met 

renosters boer, aansoek by ’n hof doen om 
beheer oor die teel van renosters van die De-
partement van Omgewingsake na die Depar-
tement van Landbou te verskuif. Renosters 
kan dan saam met krokodille en volstruise 
as boerdery-aktiwiteite gelys word en soda-
nig sal renosters onder die Veediefstalwet 
(Wet 57 van 1959) val. Renosterboere kan 
onmiddellik affilieer met strukture wat deur 
die beroepsdienstefirma Deloitte geskep is. 

Sodoende sal boere wat intensief met re-
nosters teel, nie onder die beheer van Cites 
val nie. Dit sal egter raadsaam wees om kom-
munikasiestrukture te skep om met Cites 
saam te werk.

Die vierde stap wat die boere behoort te 
doen, is om hul renosterhorings in ’n sentrale 
plek te bewaar ten einde diefstal te voorkom. 
Die land se voorste boere het reeds van hul 
renosterhorings by die Fidelity-sekuriteits-
dienste se wilddiensafdeling begin hou. Dit 
is die grootste sekuriteitsmaatskappy in Sui-
der-Afrika en sal internasionale erkenning 
van belanghebbende partye geniet.

NASPEURBAARHEID 
DEURSLAGGEWEND
Naspeurbaarheid van horings is verder van 
uiterste belang om te voorkom dat onwettige 
horings in die handel “gewas” word. 

Die vyfde stap is dat boere bewys van 
die herkoms van hul lewende diere moet 
kan lewer. Om dit te bewerkstellig, moet 
DNS-monsters geneem word en die getal-
le van dié diere op ’n sentrale databasis by 
Deloitte gehou word. Sodoende kan die 
grootste forensiese firma in die wêreld die 
data bevestig.

Die naspeurbaarheid van horings is ook be-
langrik. Die sesde stap is om DNS-monsters 
te neem en die oorsprong van ’n betrokke 
horing te bevestig. Dié inligting behoort op ’n 
databasis gehou te word en deur ’n maatskap-
py, soos Deloitte, geverifieer te word voordat 
die produk verkoop word.

 
WETTIGE VERKOOP SÓ AANGEPAK
Die sewende stap is om nog ’n voorstel aan 
Cites te maak oor hoe renosterhoring wettig 

winste die ander nasionale parke dra. Indien 
dié ondersteuning platval, sal dit katastrofies 
vir bewaring wees. 

Die tweede verwikkeling is dat xenofo-
bie waarskynlik gaan opvlam. Plaaslike ge-
meenskappe, soos die Balepyes in die Leta-
bavallei, beplan om met renosters te boer. 
Wanneer hulle deur Mosambiekse burgers 
van hierdie voorreg ontneem word, gaan dit 
konflik veroorsaak. 

Ek het ’n ruk gelede ’n onderhoud oor 
renosters op ’n nuwe TV-kanaal toegestaan. 
’n Petroljoggie het my daarna herken en aan 
my genoem dat ons “die buitelanders wat 
ons renosters kom steel, moet doodmaak”. 

 
STAPPE OM DIE  
WITRENOSTER TE RED
By die konvensie oor internasionale handel 
in bedreigde spesies van wilde fauna en flora 
(Cites) se driejaarlikse konferensie in Johan-
nesburg (van 24 September tot 5 Oktober) 
moet wildboere nouer kontak bewerkstellig 
met kundiges, soos dr. John Hanks (ekoloog 
en Cites-kundige), adv. Johan Kruger (regs-
kundige in natuurlewekriminologie), adv. 
Nico Swart (omgewingsreg en bestuur) en 
dr. Flip Cloete (landbou-ekonoom in wild). 

Tweedens moet die renosterboere begin 
om hul eie intelligensie-stelsels te ontwikkel. 
Die inligting kan deur oudpolisiespeurders 
verwerk word. Boere moet begin om private 
vervolgings te doen, aangesien die huidige 
suksessyfer van strafsake gemoeid met renos-
terstropery laer as 5% is. ’n Mens moet voor-
kom dat borgtogaansoeke te maklik slaag. 
Sindikate sal ontwrig word as misdadigers 
langer in die tronk gehou word. 

Die boere moet onthou dat Cites slegs 
“beheer” het oor diere wat vrylik in die na-

verkoop en verhandel kan word. Dit moet 
deur die Departement van Landbou gedoen 
word. Die moratorium op die handel van re-
nosterhoring is onlangs opgehef en die Minis-
ter van Omgewingsake, me. Edna Molewa, 
is ook verlof tot appèl geweier. 

Die regter het nie ’n tydperk geplaas op 
die periode waarbinne handel gedryf mag 
word nie en die moratorium is onmiddellik 
opgehef. Die risiko bestaan nou dat wild-

boere frustreer word met amptenare van 
die Departement van Omgewingsake wat 
hul voete kan sleep met die uitreik van die 
nodige Cites-permitte.

In die uitspraak van regter Francis Lego-
di in die Noord-Gautengse Hooggeregshof 
in die saak van die wildboere mnre. Johan 
Kruger en John Hume, het ’n volbank regters 
die volgende eenparig bevind: 

 ■ Die moratorium op die handel van 

*  HERVESTIGINGSGETALLE DEUR NATALSE PARKERAAD
**  BEREKEN AS 6%-BEVOLKINGSGROEI (GESLAGSVERHOUDING 1:1)
***  GEËKSTRAPOLEERDE WAARDES – MINISTER WEIER OM STATISTIEKE BEKEND TE MAAK
SYFERS IN ROOI VERSKAF DEUR KRUGERWILDTUIN. SYFERS IN BLOU GEGROND OP SKRYWER SE BEREKENINGE.
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renosterhoring in Suid-Afrika was onreg-
matig, eensydig en sonder die nodige open-
bare konsultasie in werking gestel. 

 ■ Die moratorium is deur die hof nietig ver-
klaar. Dié beslissing tree onmiddellik in 
werking. Dit beteken die posisie is dieselfde 
as voor die moratorium  se instelling. Dit is 
wettig om in Suid-Afrika met renosterhoring 
handel te dryf, maar die staat moet eers pro-
sesse instel voordat handel wettig beoefen  
kan word.

Die agtste stap is om ’n struktuur te skep 
en die bedryf te definieer sodat dit vir Cites 
aanvaarbaar is. Op die tiende konferensie 
van Cites is ’n besluit gewysig dat daar met 
produkte van diere in aanhouding handel 
gedryf mag word. 

Dit is van toepassing op diere in dieretui-
ne en safariparke. Boere moet hulself egter 
as intensiewe wildprodusente onderskei. ’n 
Voorgestelde definisie van intensiewe wild-
boerdery is “die wetenskaplike bestuur van 
sekere wildsoorte in private besit in hul na-
tuurlike habitat en/of in beheerde toestande 
(aanvulling van water en kos met die besker-
ming teen stropery, roofdiere en parasiete) in 
’n poging om hulle te tem vir die volhoubare 
gebruik van hul produkte.”

OMKOOPGELD TER SPRAKE? 
Verder moet daar gevra word waarom die mi-
nister haar ophou met ’n appèl teen die mo-
ratorium as haar eie plaaslike gemeenskappe, 
soos die Balepyes, met renosters wil boer 
en handel dryf. Die Appèlhof het haar die 
deur gewys en nou wend sy haar op die 
Grondwethof. Hoe gaan sy in hierdie hof 
verduidelik dat dit ’n gemeenskap se reg is 
om met renosters te boer as dit twintig keer 
meer ekonomies is as om met beeste te boer?

Die minister het ook besluit om nie die 
handel van horing op hierdie jaar se Cites- 
konferensie in Suid-Afrika voor te lê nie. 
Weer slaan sy die deur in haar gemeenskap 
se gesig toe. Daar is bespiegelinge dat die 
minister omkoopgeld van groen organisasies 
gekry het om dié 180 grade-draai te maak. 

Boere moet saamwerk met hierdie ge-
meenskappe, hulle bemagtig en as ’n verenig-
de front na Cites toe gaan. Cites onderskryf 
die Addis Abeba-beginsels, spesifiek beginsel 
12: wat lui dat “die behoeftes van inheemse 
en plaaslike bevolkings wat deur biologiese 
diversiteit en bewaring beïnvloed word, vir 
volhoubare benutting regverdig moet kan 
deel in die opbrengste van die bronne”. Hulle 
moet Cites inlig oor die skuif na die Departe-

ment van Landbou en die renoster saam met 
krokodil- en volstruisboerderye klassifiseer. 

In Landbouweekblad van 16 September 
1994 bepleit ek die handel in renosterhoring 
moet geskied as ’n boerderybedryfstak. Die 
opvolgartikel van 1 Desember vermeld my as 
die land se eerste kommersiële renosterboer. 
Niks het intussen gebeur nie. 

Ek wil van die geleentheid gebruik maak 
om my renosterhoring wat ek 22 jaar gelede 
wettig geoes het, op tender aan te bied. 

Voornemende kopers kan aansoek doen vir 
tenderdokumente by dutoit.wildlife@gmail.com.



Adv. Johan Kruger by ’n renoster in ’n boma.
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REGSAKE

BUTCH VAN BLERK

ONDERTEKENING SLOER

Ons besit as familie ’n plaas, wat ons verhuur. 
Die vorige huurkontrak het onlangs verstryk, 
met die persoon wat steeds ons grond 
“huur”. Die huurder het aangedui hy sal die 
huurkontrak opstel sodat ons as verhuurders 
dit saam met hom kan onderteken. Ons 
het op voorgestelde bedrae per hektaar 
ooreengekom, maar tot vandag toe is die 
huurkontrak nog nie geonderteken nie. Die  
huurder sloer daarmee. Die huurder het 
wel op die plaas begin saai en melk. Ons kry 
maandeliks die bedrag soos vervat in die 
huurkontrak, wat nog nie geteken is. Wat is 
ons regte as verhuurder in hierdie stadium? 
Dit het aan die lig gekom dat die bedrag 
wat ons per hektaar betaal word, onder die 
markverwante pryse is. Volgens my moet 
ons weer onderhandel omdat dit in hierdie 
ekonomiese toestande erg is om nie ’n 
markverwante bedrag te kry nie. 

Die beste werkwyse sou wees om die inhoud 
van die vorige huurkontrak te bestudeer. Dit 
mag dalk bepaal het dat die huurder die opsie 
het om ná die verstryking van daardie kontrak 
voort te gaan om te huur teen ’n vasgestelde 
bedrag wat daarin vermeld was (opsie om voort 
te sit). Dit blyk egter nie die geval te wees nie 
omdat daar tans onsekerheid bestaan oor ’n 
redelike huur, wat die verhuurder betref.

Verder kan nagegaan word of die vorige 
huurkontrak bepaal het dat die huurder wel 
met die huur van die eiendom kon voortgaan 
ná die verstryking, en dat die partye op ’n 
markverwante huur ooreen sou kom. lndien 
dit die geval was, is die veronderstelling dat 
daar op ’n markverwante huurbedrag ooreen-
gekom word binne die tydperk wat die kontrak 
vermeld. Indien geen tydperk vermeld word nie, 
moet dit binne ’n redelike tyd gedoen word.

’n Redelike tyd het egter reeds verstryk 
en die verhuurder is nou geregtig om die 
huurder byvoorbeeld sewe dae skriftelike 
kennis te gee, waarin hy versoek word om 
tot die onderhandeling oor ’n markverwante 
huur ooreen te kom. As hy versuim, kan die 
verhuurder die huur beëindig.

Indien die vorige kontrak geen voorsiening 
maak vir die voortsetting van die huur van 
die plaas ná die verstryking van die vorige 
kontrak nie, huur die huurder nou die plaas op 

’n maand-tot-maand-grondslag en kan hy een 
kalendermaand skriftelik kennis gegee word 
dat die huur beëindig word.

Die verhuurder kan hom ook, soos ver meld, 
skriftelike kennis gee dat, tensy daar binne 
byvoorbeeld 30 dae ooreengekom word op ’n 
mark verwante huur, die huur beëindig sal word. 
Dit sal in die verhuurder se belang wees om 
enige ooreenkoms wat gesluit word, skriftelik 
te doen en deur albei partye te laat onderteken.

Die beëindiging van ’n huurkontrak is  tegnies 
van aard en dit sal in die verhuurder se besliste 
belang wees om ’n ervare prokureur te gebruik 
om hom hiermee by te staan.

 
Mnr. Butch van Blerk is direkteur van Bill 
Tolken Hendrikse Ingelyf van Bellville, 
Kaapstad.

’n Huurder behoort die kontrak te onderteken 
voor hy ’n plaas en sy hulpbronne begin gebruik.


