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THIJS TOMASSEN

INTERVIEW In zijn dorp Hooglanderveen noemden ze hem vroeger Tarzan. Henk
Ruitenbeek droomde van een leven in de jungle. Het bleef niet bij dro-
men; als natuurfotograaf leerde hij de afgelopen vijfentwintig jaar
overleven in de tropische oerwouden van Afrika.

Het duurde even voordat hij weer
de oude was na zijn trip door Ghana
en Botswana. Hij moest op krachten
komen, even bijtanken. Kilometers-
lange tochten door de jungle heb-
ben hem fysiek afgemat. Maar wat
wil je ook, zegt Ruitenbeek. Hij tor-
ste kilo’s zware camera-apparatuur
mee door de tropen, waar het kwik
tot de 45 graden reikte en de lucht-
vochtigheid naar de 70 procent
schoot.
Ruitenbeek is wel wat gewend.

Hij is er veel beroerder aan toe ge-
weest. Ging in zijn leven de strijd
aan met verschillende tropenziek-
tes. En in de Afrikaanse rimboe
heeft hij zich uit hachelijke situaties
moeten redden. Er zijn momenten
geweest waarvan hij dacht dat hij ze
nimmer meer zou navertellen.
Die keer dat hij omring werd door

achttien hongerige leeuwen bijvoor-
beeld. Maar Henk zou Henk niet
zijn als hij niet even een fotootje van
zijn naderende eindemaakte. Als hij
dan toch de pijp uit ging, dan wel in
stijl.
Maar zie, hier zit hij toch maar

mooi, de Tarzan van ’t Veen. Hij
weet inmiddels hoe hij moet overle-
ven, hoe diep in de jungle ook. De
dieren en Ruitenbeek: ze weten wat
ze aan elkaar hebben. Voor geen
beest is hij bang. Alleen buffels en
nijlpaarden mijdt hij. Die zijn niet
in toom te houden, kennen geen
mededogen. Ruitenbeek heeft het
wel eens op een lopen moeten zet-
ten.
Hij mag dan even herstellende

zijn geweest van zijn meest recente
reis, het was het weer meer dan
waard. Hij voltooide er zijn werk
voor het boek Growing with Ghana,
in opdracht van een Nederlandse
ondernemer die daar een succesvol,
groot bedrijf heeft. Het boek moet

Europese ondernemers ervan over-
tuigen dat het wel degelijk de
moeite waard is te investeren in der-
dewereldlanden.
En er was meer succes voor Rui-

tenbeek. Voor een kalender van het
Wereld Natuur Fonds legde hij de in
Ghana uiterst zeldzame witnekkaal-
kopkraai vast. De vogel was al tien-
tallen jaren amper meer gesigna-
leerd in de Ghanese oerwouden. Tot
2003 dacht men zelfs dat hij daar
uitgestorven was, maar Ruitenbeek
wilde de missie wel aangaan. Met
succes.

Een gelukje of het resultaat
van een doordachte strategie?
,,Het is in elk geval een mooi ver-
haal. Ik ging op onderzoek uit. Ging
langs oude stropertjes die daar in de
jungle wonen en vroeg ze alles over
die vogel. Zo kreeg ik steeds meer
aanwijzingen waar ik de grootste
kans had hem te spotten. Toen ik ’m

eindelijk had gevonden, na slopende
wandeltochten, wilde het niet luk-
ken; het moest in een fractie van
drie seconden gebeuren. Ik moest
een andere strategie gebruiken. Via
internet vond ik een oud geluids-
fragment met de lokroep van een
mannelijke concurrent van het
beestje. Die zette ik op tape, om ’m
vervolgens door de bush heen te
laten galmen. Toen kreeg ik de vogel
uiteindelijk voor mijn lens.’’

Hoe raakt een dorpeling zo ge-
fascineerd door Afrika?
,,Mijn opa was boswachter en mijn
vader vogelaar. Ik groeide op met
passie voor natuur. Als klein jochie
was het al mijn droom tussen de

dieren te leven. Het liefst in de jun-
gle. Ik was altijd op zoek naar span-
ning en was heel nieuwsgierig. Een
stuk bos ontdekken dat nog nie-
mand kende; dat is wat ik wilde. Bij
mijn vrienden in Hooglanderveen
stond ik al snel bekend als Tarzan.
Pas later kwam de passie voor foto-
grafie erbij. Diezelfde vrienden ge-
loofden niet wat ik ze te vertellen
had als ik weer de polders was inge-
gaan. Zo zag ik een reiger een rat
opeten. Toen heb ik een fototoestel
gekocht om dingen vast te leggen.
Had ik bewijs.’’

Begin jaren tachtig werd de droom
van Ruitenbeek werkelijkheid. Hij
streek neer in Zimbabwe, midden in

een tropisch bosgebied. Hij ver-
diende er als natuurfotograaf en
gids de kost. Twee derde van de
mensen met wie hij destijds werkte,
heeft de jungle niet overleefd. Ten
prooi gevallen aan dieren of tropi-
sche ziektes.

Hoe overleefde jij wél?
,,Door te luisteren naar vogelgelui-
den. Vogels vertellen mij alles. Of er
gevaar dreigt, of dat de kust veilig is.
Ik leerde omgaan met andere die-
ren. Mensen gaan er vaak vanuit dat
dieren de intentie hebben te doden,
oog in oog met een mens. Een in-
schattingsfout. Geef dieren, hoe ge-
vaarlijk ook, alle ruimte. Ik ben re-
laxt, misschien wel te relaxt, en dan

komen ze naar je toe. Als ze merken
dat je niet bang bent, kun je heel ver
gaan. Als het mis gaat, is het vaak je
eigen fout. Maar ook ik ben wel eens
aan de dood ontsnapt.’’

Dat schreeuwt om een voor-
beeld...
,,Ooit werd ik samen met een
groepje mensen omsingeld door
achttien leeuwen. Hun oren stonden
strak naar achter en hun staart
kwispelde. Dan weet ik genoeg; ze
willen roven. Ik weet ook dat ze je
dan eerst uittesten met een schijn-
aanval. We bleven stokstijf staan en
keken de meest vooruitgestapte
leeuw strak aan. Ook toen die een
schijnaanval inzette. Dat beest
raakte daardoor helemaal van slag.
Maar het duurde lang voordat ze
weggingen. Ik vertel het in geuren
en kleuren, maar wat hebben we
toen een geluk gehad.’’

De Hooglanderveense Tarzan
in de tropen; het lijkt wel een
sprookjesscenario.
,,Ha! Ja, er zijn ook prachtige dingen
gebeurd. Zo had ik een jaar lang een
geweldige relatie met een leeuwin,
die steeds weer naar me toe kwam.
Of neem mijn olifant Stompie. Die
heb ik grootgebracht, nadat stropers
z’n moeder hadden gedood. Ook
mooi: ooit wilde ik een foto maken,
werd mijn zicht plotseling belem-
merd door één grote, zwarte vlek.
Dacht ik dat mijn toestel kapot was.
Kijk ik ineens op, recht tegen een
enorme olifantenpoot aan. Ja, in
Zimbabwe heb ik de meest fantasti-
sche tijd van mijn leven gekend.’’

Door de dictatuur van Mugabe was
het echter over in dat land voor Rui-
tenbeek. Inmiddels bezit hij een
huis in een natuurreservaat in Zuid-
Afrika. Om genoeg geld te verdienen
verblijft hij als fotograaf echter het
grootste deel van het jaar in Hoog-
landerveen.

Kun je hier als junglemens nog
wel aarden?
,,Fotograferen in Afrika is mijn lust
en mijn leven. Maar ik heb ookmijn
rust nodig. Je moet het werk van
een natuurfotograaf niet onder-
schatten. Als je bezig bent ga je he-
lemaal kapot door de hitte en de
beten. Aan het einde ben je hele-
maal op, moet je bijtanken. Hier kan
ik dat. Daarnaast hou ik ook van
onze polders, hoor. Maar diep in
mijn hart zit ik het liefst in Afrika.
Ik heb nog genoeg ideeën. Stel dat
ik daar definitief heen zou gaan, dan
denk ik niet dat ik oud word. Maar
dat hoeft ook niet. Ik ben niet ie-
mand voor achter de geraniums. Ik
blijf, net als vroeger, altijd op zoek
naar spanning.’’
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‘Als jochie was
het mijn droom
tussen de
dieren te leven’

Paspoort
Geboren: 23-11-1956 in
Hooglanderveen.
Opleiding: bouwkunde.
Daarna al snel in de fotografie
beland.
Privé: samenwonendmet
vriendin Nicole. Geen kinderen.
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