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Philip Stander se langver-
wagte boek Vanishing 
Kings – Lions of the Namib 

Desert het onlangs by die topna-
tuurfotograaf Heinrich van den 
Berg se uitgewery HPH Publish-
ing verskyn en daarin vertel hy 
in breë trekke van sy ervarings 
as leeunavorser. 

Die rolprentmakers en mede-
skrywers Will en Lianne Steen-
kamp van Into Nature Pro-
ductions het al twee dokumen-
têre rolprente gemaak oor dié 
leeus wat op merkwaardige wyse 
by woestyntoestande aangepas 
het.

In hul stryd om oorlewing het 
die leeus nie net altyd wild of 
vee doodgemaak nie, maar ook 
aan die kus gaan aas op ’n uitge-
spoelde walvis. Op hul spyskaart 
was al robbe, muise en seevoëls. 
In ’n vleigebied het hulle barbers 
gevang en geleer hoe om as span 
saam te werk om ’n kameelperd 
plat te trek. 

Stander werk meestal kaalvoet 
en ondanks sy byna kluisenaars-
bestaan het hy al wyd aandag ge-
trek. Selfs prins Harry van Enge-
land het dié legendariese woes-
tynman gaan groet in sy barre 
woonplek waar die leeus saam 
met swartrenosters, luiperds, 
jagluiperds, hiënas, olifante en 
kameelperde elke dag om oorle-
wing veg.

In 37 jaar het die Namibiese 
navorser 942 leeus met ’n ver-
dowingspyl geskiet, asook 117 
luiperds en 229 ander roofdiere. 
Hy sê in sy boek dat hy net een 
dier sodoende verloor het en sy 
tegniek steeds probeer verbeter. 

Stander het op ’n Kalahari-
plaas in Aranos se omgewing 
grootgeword. Volgens hom het 
hy matriek deurgeskraap voor-
dat hy ’n pos as assistent-veld-
wagter in die Etosha-wildtuin 
gekry het. Dit was hier in Eto-
sha dat Stander sy ware kleure 
begin wys het terwyl Hugh Ber-
ry hom betrek het vir hulp met 
sy leeunavorsing in die omge-
wing van Okaukuejo. 

Sonder enige naskoolse oplei-
ding het Stander geleer om we-
tenskaplike verslae te skryf en 
die Amerikaners het bewus ge-
word van sy werk. Hy is ook na 
die Cornell-Universiteit in New 
York genooi.

Dit het uiteindelik gelei tot ’n 
uitnodiging van die Universiteit 
van Cambridge in Engeland vir 
sy meestersgraadstudie. Hierna 
het sy doktorsgraad in 1994 in 
Engeland gevolg. Stander het 
daarna teruggekeer na Namibië. 
Sy volgende opdrag was toe om 
’n studie van die luiperds, leeus 

en wildehonde in die Kaudum-
reservaat suidoos van Etosha te 
gaan maak.

Dit is hier waar die navorser 
toe ’n verdowingspyl ontwikkel 
het waarmee ’n Boesman met sy 
boog die gevaarlike kolkat aan 
die slaap kon sus. Boesmans het 
erkenning gekry as medeskry-
wers van hierdie geskiedkundige 
wetenskaplike artikel.

Hierdie navorsing het groot in-
ternasionale opspraak gewek en 

is in 1995 deur die London 
Zoological Society met sy Tho-
mas Henry Huxley-prys vereer.

Linda DaVolls van dié vereni-
ging het by navraag gesê die 
prys het gegaan vir sy studie oor 
ekologie en jaggedrag van leeus 
en luiperds. Die beoordelaars het 
groot lof vir sy tesis gehad.

“Die kwaliteit en kwantiteit 
van die inligting wat hy in die 
veld versamel het, was uitste-
kend en die studie het gelei tot 
nuwe insigte in hoe wyfieleeus 
saamwerk tydens ’n jagtog,” het 
die beoordelaars gesê.

Stander is ook geprys vir sy 
werk saam met die Boesmans: 
“Die merkwaardigste deel van 
die tesis is dat hy sy inligting 
met die hulp van inheemse men-
se versamel het wat op hul beurt 
individuele wyfieleeus aan hul 
voetspore kon erken. Dit het 
hom in staat gestel om ’n hele 
jagtog te herkonstruktureer 
wanneer hy die spore die volgen-
de oggend in die sand inspek-
teer.”

Met hierdie studie kon Stan-

der ook toon hoe elke wyfie as 
lid van ’n span haar spesifieke 
plek in die jagtog inneem, het 
die beoordelaars opgemerk. 
Een  verkies haar plek op linker-
vleuel en die ander op regter-
vleuel.

Die Namibiese navorser het 
getoon dat die jagtog suksesvol-
ler was wanneer elke leeu in sy 
verkose posisie deelgeneem het 
aan die jagtog. Dit klink amper 
soos ’n les vir ’n Springbok-rug-
byafrigter.

In Londen is Stander se navor-
sing in Kaudum as van die heel 
beste veldwerk beskryf. 

Hy het ook sy tyd in Kaudum 
as van die gelukkigste in sy lewe 
beskryf. Van die oomblik dat 
Stander vir die eerste keer die 
leeuspoor gevat het, was hy be-
geesterd. 

In ’n uitgestrekte land soos 
Namibië het jy ’n betroubare ry-
ding nodig en die navorser het 
vir hom ’n viertrek Toyota Hi-
lux-bakkie gekoop en dit Hägar 
die Verskriklike gedoop.

Met Hägar het Stander al in 

1983 na die Namib gegaan terwyl 
daar gerugte van leeus was. 

Teen 1987 het Duncan Gil-
christ bevestig dat spore gevind 
is in die bolope van die Aub, Ba-
rab, Hunkap en Mudorib. Hy en 
Stander het toe saam op ’n ver-
kenningstog gegaan en kon vas-
stel dat daar minstens tien leeus 
is. 

Dit was aanvanklik moeilik 
om ’n woestynleeu te vind. Stan-
der se hy het twee jaar gesoek 
voordat hy ’n nekband aan een 
kon sit sodat hy die dier se be-
wegings kon volg. Deesdae word 
die woestynleeus se getal op so-
wat 120 geskat en hul aanwas as 
’n suksesstorie vir natuurbewa-
ring geprys.

In 2003 het die navorser die 
staatsdiens ná 23 jaar diens ver-
laat en met sy pensioen- en 
spaargeld sy eie Maule-vliegtuig 
(M6-25) van ’n bioloog in Alaska 
gekoop.

As jy al saam met Stander in 
die woestyn was, kan jy skaars 
glo dat Hägar die bakkie uitein-
delik 750 000 km sou aflê. Die ge-
hawende voertuig se meganiese 
het uiteindelik baie erg geword, 
maar die Land Cruiser-klub van 
Suider-Afrika het in 2008 tot sy 
redding gekom met die skenking 
van ’n splinternuwe voertuig.

Die nuwe Land Cruiser was 
die navorser se nuwe huis, kan-
toor en laboratorium toe sy na-
vorsing behoorlik op dreef was.

So ’n begeesterde man eet net 
wanneer hy honger word en dit 
is gewoonlik een keer per dag.  

Stander wou nog altyd ’n boek 
skryf waarin hy sy werk in die 
Namib opsom en alles het begin 
momentum kry nadat hy die 
jong rolprentmakers Will en 
Lianne Steenkamp ontmoet het.

Will het lank met die vermaar-
de Dave Pepler gewerk aan die 
gewilde TV-program Groen. Dit 
was ’n uitstekende leerskool en 
ook sy geluk om daarna die Ne-
derlander raak te loop wat sy 
vrou sou word.

Lianne het haar onderskei met 
uitstekende kamerawerk en sy 
en Will het daarna opnames van 
die navorser en die leeus in die 
woestyn gemaak. 

Dié dokumentêre rolprent van 
Into Nature het Vanishing Kings 
geheet en verskeie pryse gewen. 
Dit is op die National Geogra-
phic-kanaal op TV in lande soos 
Amerika, Australië, Indië, Japan 
en Korea vertoon.

Dit was ’n voorreg om saam 
met hierdie rolprentmakers en 
Stander na plekkies soos Berg-
sig, Sesfontein en Purros te reis 
vir die bekendstelling aan die 

  So het die maanhaar Terrace deur die woestyn gestap tot by die Kunenerivier. Hy het deur die rivier met  
  krokodille geswem en na ’n wye draai deur Angola teruggekeer na die ander leeus van die Namib. 

  Foto: DESERTLION.INFO

So swerf die leeus deur die woestynsand van die Namib. Daar is ook gruisvlaktes, kus, berge en vleigebiede wat hulle as habitat benut.                             Foto: INTO NATURE PRODUCTIONS

Die veldwagter Rodney Tjavara by ’n veerkraal by Tomakas waar hy die 
navorser gehelp het om die leeus te beskerm. Foto: DESERTLION.INFO

Die bakkie links is Hägar die Verskriklike gedoop en met hom het die 
leeunavorser 750 000 km afgelê. Die Land Cruiser-klub van Suider-Afrika 
het toe in 2008 ’n nuwe voertuig (regs) aan hom geskenk. 
                                                                               Foto: DESERTLION.INFO

Die bebaarde dr. Philip Stander doen die meeste van sy werk in die nag. 
Hier groet hy dr. Etienne Bruwer van Durbanville ná ’n lang nag in die 
veld by ’n oggendvuurtjie in die Hoanibrivierloop. Foto: EBEN HUMAN

mense wat hier aan die rand van 
die Namib blootgestel word aan 
die woestynleeus. 

Op die bekendstellingstoer is 
die groot bewaringsman Garth 
Owen-Smith, skrywer van die 
boek An Arid Eden, ontmoet en 
kennis gemaak met nog groot 
ondersteuners van die leeubewa-
ring, soos Peter en Mile Sander, 
Joe en Gisela Noci, Boas Hambo 
en die stamhoof Jerry Gaubaib.

Die leeus wat nagevors is, het 
egter hul eie stories vertel. Oor 
hoe die maanhaar Rosh een 
aand op die hoogste duin gaan lê 
en luister het na ’n maanhaar 
50 km weg, skryf Stander in sy 
boek. Rosh het drie troppies 
wyfieleeus gelukkig gehou, maar 
die maanhaar Terrace het in sy 
rigting begin beweeg. Dit sou nie 
geduld word nie en Rosh het sy 
uitdager met vasbeslote tred 
gaan konfronteer.

Tussen 2013 en 2017 het Stan-
der 17 gevalle van konfrontasie 
tussen maanhare met nekbande 
gevolg terwyl hul oor afstande 
van 8 km tot 52 km vir mekaar 
gebrul het. Terrace was 11 kere 
in konfrontasie met Rosh be-
trokke. In Julie 2013 het Terrace 
hom vasgeloop in twee ander 
maanhare in die Hoanibrivier-
loop en toe op ’n merkwaardige 
staptog na Angola gegaan. Stan-
der sê dit was moeilik om hom 
deur die onherbergsame gebied 
tot by die Kunenerivier te volg.

In die deel waarheen Terrace 
gestap het, vernou die rivier. En 
hier was ook krokodille. Stander 
se mense wat hierdie deel van 
die rivier ken, het gemeen dit 
sou noodlottig wees om daardeur 
te probeer swem. 

Op 1 Augustus 2013 was Ter-
race by die Kunene en swem toe 
sonder aarseling om in Angola 
voet aan wal te sit. Toe stap hy 
’n wye draai deur die buurland 
tot 68 km noord van die rivier op 
omtrent dieselfde breedtegraad 
as die Baia dos Tigres.

Op sy besoek van 15 dae aan 

Angola het Terrace 330 km ge-
stap voordat hy weer deur die 
Kunene terug na sy geboorteland 
geswem het. 

Toe stap hy in 28 dae nog 
623 km terug tot by die ander 
leeus op die Hoanib-vloedvlakte. 

Die maanhaar Rosh is op 
2 Julie 2014 op die hoofpad tus-
sen Tomakas en Purros doodge-
skiet, en Terrace, wat ’n voorlief-
de vir loslopende donkies ont-
wikkel het, het die leemte begin 
vul. Op 24 Augustus 2014 is Ter-
race ook naby Tomakas doodge-
maak.

Stander was bekommerd oor 
die slagting onder die maanhare. 
In sy boek beskryf hy hoe hy in 
19 jaar die lewensloop van 43 
mannetjies met die hulp van 
nekbandtegnologie gevolg het.  

Net drie van dié leeus leef nog 
en net drie is op natuurlike wyse 
dood. Mense was verantwoorde-
lik vir die res (84%) se dood. 24 
is geskiet of vergiftig deur vee-
boere en 11 is deur trofeejagters 
geskiet. 

Van die laasgenoemde 11 was 
net vyf deel van die amptelike 
kwota wat jaarliks toegestaan is 
om die plaaslike inwoners se be-
waringsprojek te help finansier.

Maar toe gebeur die onverwag-
te. Vyf welpies – almal manne-
tjies – oorleef wonderbaarlik en 
hierdie groepie, bekend as die 
musketiers, word deel van die 
legendariese Queen se trop. 

Dit was ’n voorreg om Stander 
twee keer saam met dr. Etienne 
Bruwer, ’n kinderarts van Dur-
banville, in die woestyn te be-
soek. 

Bruwer het met geldinsame-
ling bygedra tot die bewarings-
projek en saam met hom kon ek 
sien hoe Stander vir oulaas ’n 
nekband aan Queen sit.

Queen en die musketiers skryf 
daarna die draaiboek vir die 
Steenkamps se eerste dokumen-
têre rolprent, Vanishing Kings. 
Op 17-jarige leeftyd boet die ou 
matriarg met haar lewe sodat 

die vyf konings van die woestyn 
kon oorleef.

Stander se grootste bydrae tot 
leeubewaring was egter om die 
konfliksituasie met veeboere be-
hoorlik te hanteer. Hiervoor het 
hy nou saamgewerk met die Na-
mibiese regering. 

Die Steenkamps hoef weer nie 
’n draaiboek te geskryf het nie, 
maar net die storie van die vyf 
jong mannetjies te gevolg het vir 
hul tweede dokumentêre rol-
prent totdat hulle op vierjarige 
ouderdom almal uitgewis is. 

Op my twee besoeke aan Stan-
der in die Namib het ’n paar din-
ge my opgeval. Met die eerste 
oogopslag lyk die onherbergsa-
me landskap glad nie na ’n plek 
waar leeus en ander natuurlewe 
kan bestaan nie. Die navorser 
erken egter vyf verskillende ha-
bitatte wat die leeus benut. Eers 
as jy baie kilometers deur die 
woestyn gery het, sien jy waar 
die skaars waterbronne is wat 
die leeus help oorleef. 

Hulle moet egter groot afstan-
de kan stap om te bly leef. En jy 
staan verstom as jy sien hoeveel 
vee hier op die rand van die 
woestyn aangehou word. Rond-
loperdonkies wat in die woestyn 
dwaal, is maklike prooi vir ’n 
leeu en as die roofdiere eers ’n 
voorkeur vir die langore ontwik-
kel het, sit die leeubewaarders 
met ’n yslike probleem.

Wat my egter die meeste ver-
baas het, is hoe die plaaslike be-
volking aangepas het om saam 
met diere soos leeus, olifante, 
luiperds, jagluiperds en hiënas 
te kan leef. Die Steenkamps het 
my vertel met die verfilming van 
hul tweede dokumentêre rol-
prent kon hulle sien hoe die 
leeus in groot lewensgevaar ver-
kies het om ’n kameelperd te jag 
terwyl hulle by Tomakas naby ’n 
veekraal was.

Oningeligtes wil altyd weet of 
Stander in al sy eensame dae in 
die woestyn dan nooit na ’n le-
wensmaat gehunker het nie. 

Dis dan dat sy verhouding met 
Emsie Verwey ter sprake kom. 

Sy was voorheen met die skry-
wer Christiaan Bakkes getroud 
en werk deesdae by Wilderness 
Safaris se kamp in die Hoanib. 

Die oorheersende indruk wat 
Stander laat, is dat hy ná meer 
as twee dekades se toegewyde 
werk die vertroue van die plaas-
like mense begin wen het en ook 
groot steun van die Namibiese 
regering kry. 

Die leeus het nou hul eie, toe-
gewyde veldwagters wat die 

waarde van toerisme deeglik be-
sef. 

Bertus Tjipombo van Purros 
sê ’n leeu wat sy pa doodgemaak 
het, was sy eerste sien van dié 
roofdier, terwyl Linus Mbombo-
ro as 15-jarige bokwagter drie 
honde in die veld sien stap het 
wat hy agterna moes hoor eint-
lik leeus was. 

Nuwe waarskuwingspunte is 
intussen opgerig en die leeus se 
nekbande is aangepas. 

Wanneer ’n leeu nou in die 
rigting van ’n veekraal stap, 
word ’n vroegtydige waarsku-
wingsein gestuur.

Stander het die meeste van sy 
navorsing in die nag gedoen. Hy 
sê die leeus moes hom nooit as 
mens leer ken nie; hulle moes 
hom net aan sy voertuig herken.

Een nag het ons naby Mowe-
baai in die woestyn geslaap toe 
Stander ná sy nagtelike waarne-
mings by ons opdaag. Dié merk-
waardige man het sy lewe gewy 
aan die beskerming van leeus en 
hy merk toe op dat ’n paar in die 
nag verby ons gestap het. Ná 
Stander se vertrek soek ek toe 
gou die spore en vind hulle net 
50 m van ons tentjies.

Nie lank hierna nie roep Stan-
der ons oor sy radio en beduie 
hoe ons na hom moet ry tot op ’n 
hoë duin. Dit was toe dat die on-
vergeetlikste gesig in die verte 
voor ons ontvou.

Die vyf musketiers was toe 
maar ’n jaar oud en ons kon hul-
le in die vroeë daglig dophou ter-
wyl hulle soos jong hondjies op 
die duine speel. 

Vir hierdie leeus was daar een 
gevaar in die lewe: die mens. 

Die afgelope 35 jaar het die Namibiese leeunavorser dr. Philip Stander 
duisende kilometers in die Namib gereis. Hy het in dié tyd 942 keer 
leeus met ’n verdowingspyl geskiet en daar is lank uitgesien na sy 
eerste boek oor die woestynleeus, skryf Eben Human.

Doekvoet swerwend  
in hul Namib se rooi

Die top-natuurfotograaf Heinrich 
van den Berg onderskei hom dees-
dae ook as uitgewer van uitste-
kende koffietafelboeke oor Afrika 
se natuurlewe. 

Verlede jaar het die Kaapse fo-
tograaf Hannes Lochner se Planet 
Okavango by HPH Publishing ver-
skyn en nou ook Philip Stander en 
die rolprentmakers Will en Lianne 
Steenkamp se Vanishing Kings – 
Lions of the Namib Desert.

Oor Stander se fotografie het 
Van den Berg gesê: “Die verskil 
tussen Stander se foto’s en ‘gewo-
ne’ mense se foto’s is dat Philip 
dinge gesien het wat niemand an-
ders ooit sal sien nie.” 

Die navorser kon leeus sien wat 
oor kameelperde spring, leeus wat 
gemsbokke by die see jaag, jaglui-

perds met die see op die agter-
grond, leeus wat voëls vang.

“Al is fotografie nie sy eerste in-
stink as hy iets interessants sien 
nie (hy is ’n navorser in sy hart 
en nie ’n fotograaf nie), kry hy dit 
reg om uitsonderlike oomblikke 
vas te vang. Wat my beïndruk, is 
die manier waarop hy die dier in 
sy ongelooflike omgewing kan vas-
vang.”

Stander het duisende leeufoto’s 
geneem en hieroor sê die uitge-
wer: “Die landskap sonder die leeu 
is ’n foto op sy eie. Maar met die 
leeu daarin word dit ’n droom. Iets 
wat jy nie verwag om te sien nie.”
) Vir meer inligting oor die 
boek en ook die jongste ontwik-
kelings kan jy www.desertlion. 
info besoek.

Inligting oor die boek


