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I
n een vorig leven werkte Laurens de Groot als medewerker techni-

sche dienst in een asielzoekerscentrum. “Ik kon echter nauwelijks 

een peertje indraaien. Dan werd ik gebeld voor een lekkende kraan 

of een uitgevallen televisie, maar waren het vaak de bewoners zelf 

die voor mij de problemen oplosten.” Lachend: “Nee, ik was niet de 

meest technisch begaafde man van Nederland.”

Maar inmiddels is de technische lingo er goed ingeramd: CID soft-

ware, Multi-spectral imagery, LIDAR, Geographic Information Sys-

tems; Laurens schudt het nu zo uit zijn mouw. “En ik heb natuurlijk de 

beste mensen om me heen verzameld, die zelfs met een elastiekje en 

een paperclip al een vliegtuigje de lucht in kunnen brengen.” Geluk-

kig maar, want sinds een jaar staat de Westlandse wereldverbeteraar 

aan het hoofd van Shadowview: een organisatie die onbemande 

vliegtuigjes met hypermoderne (hitte)camera’s inzet om bedreigde 

diersoorten van uitsterven te behoeden. Huh, drones? “Jazeker.  

Mensen associëren natuurbescherming nog niet zo snel met moder-

ne technologieën, maar juist daar liggen de kansen. Bij drones den-

ken mensen al gauw aan oorlogsvoering of privacy issues, maar wij 

zetten ze juist in voor positieve doelen. Wij bieden de techniek aan 

en natuurbeschermingsorganisaties – zowel groot als klein – kunnen 

van onze diensten gebruik maken.” 

Om stropers in de kraag te vatten bijvoorbeeld. Maar ook om illegale 

praktijken in de visserij aan het licht te brengen of een bende ivoor-

handelaren op te rollen. Jane Goodall meets Inspector Gadget. “Het 

is niet zo dat we vanaf tweehonderd meter hoogte het serienummer 

van je rijbewijs kunnen lezen. Maar drones zijn vanaf de grond amper 

op te merken en dus het ideale instrument om illegale activiteiten 

te signaleren, bewijsmateriaal te schieten en preventief te surveille-

ren. In Laos hebben we bijvoorbeeld in een compound één of andere 

kingpin in de illegale tijgerhandel gelokaliseerd. Nu moet en zal ik 

gewoon weten wie het is, wat ‘ie doet en zo snel mogelijk bewijsma-

teriaal schieten. Niet om zelf het recht in handen te nemen, hoor.  

Het mooie is juist dat we overal ter wereld kunnen samenwerken met 

lokale organisaties, overheden en opsporingsinstanties.”

Walvisvaarders
De cirkel is weer rond, beseft Laurens. Tien jaar terug werkte hij zelf 

nog als rechercheur bij de milieupolitie. Maar door corruptie, logge 

bureaucratie en strafrechtelijke dwalingen bleven de “eco-crimine-

len” steeds maar weer de dans ontspringen. Gefrustreerd neemt hij 

dus ontslag, verkoopt hij zijn Rotterdamse inboedel en vertrekt hij 

naar Australië om zich aan te sluiten bij de beruchte milieuactivisten 

van Sea Shepherd. Tot drie keer toe scheept hij in voor een maanden-

lange campagne naar de Antarctische wateren, waar hij de Japanse 

walvisvaarders zo veel mogelijk probeert te hinderen. Eerst als dek-

knecht, maar uiteindelijk als tweede stuurman van het futuristische 

batmobielbootje de Ady Gil. En dan is het 6 januari 2010 en wordt het 

paradepaardje van de Sea Shepherdvloot in de genadeloze golven 

van de Zuidpoolzee bewust aan flarden gevaren door een van de 

grote Japanse bewakingstankers. Het kevlar dat openscheurt als een 

pak suiker. Zijn vijf collega’s aan boord, nog net op tijd wegspringend 

voor het onheil. En Laurens die zich maar ternauwernood weet vast 

te klampen aan het bovendek. De beelden zullen over heel de wereld 

de journaals en actualiteitenrubrieken halen. “In het water had je de 

schroeven van twee schepen. En als de boeg van dat Japanse schip 

anderhalve meter meer naar rechts was gekomen waren we gewoon 

doormidden gespleten. Er waren die middag zoveel manieren om 

dood te gaan.”

Hij zonk in Antarctica, maar kwam weer bovendrijven in Afrika. Laurens de Groot (33) is  
na zijn jarenlange jacht op Japanse walvisvaarders terug aan het front als het hoofd van 
één van ’s werelds meest veelbelovende social start-ups. Het nieuwe gevecht: met kleine,  
onbemande vliegtuigjes bedreigde diersoorten – en mensen – redden. Moderne middelen, 
ouderwets idealisme. “Ik ben de boze activistenjaren wel voorbij.”

Tekst Matthijs Meeuwsen Foto’s Jeroen Mantel (portret) en archief laurens de groot
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“Ik ben de boze  
activistenjaren  
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realiseer me dat het  
effectiever – en gaver –  
is om naar wat meer langdurige  
oplossingen te zoeken.”
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“Mensen associëren natuurbescherming nog niet zo snel  
met moderne technologieën, maar juist daar liggen de kansen”

Het zal uiteindelijk een keerpunt betekenen in zijn bestaan als acti-

vist. “Die aanslag op de Ady Gil blijft hoe je het wendt of keert toch 

spoken in je achterhoofd. Bovendien begon ik het hardcore activisme 

van Sea Shepherd gewoon te ontgroeien. Mijn houdbaarheidsdatum 

zat erop. Bij Sea Shepherd voel je vooral boosheid. Ik was woest over 

die gasten die zonder pardon een van de meest intelligente wezens 

op aarde afknalden, en gooide me zonder scrupules voor hun har-

poenschepen. Inmiddels ben ik de boze activistenjaren wel voorbij 

en realiseer ik me dat het effectiever – en gaver – is om wat meer 

langdurige oplossingen te zoeken. Samenwerken is daarvoor gewoon 

noodzakelijk en dat is met Sea Shepherd nou eenmaal een stukkie 

moeilijker. NGO’s en overheden zijn toch terughoudend om samen te 

werken met die zelfverklaarde piratenorganisatie die in de jaren ’70 

en ’80 nog walvisvaarders tot zinken heeft gebracht.”

Hij leidt nog twee campagnes voor de organisatie, waarbij zijn 

team bewijsmateriaal moet vastleggen van de knuppelaars die elke 

ochtend – in de uren voordat de toeristen arriveren – een bloedbad 

aanrichten onder een populatie zeehonden aan de Namibische kust. 

De eerste poging van Operation Desert Seal draait uit op een fiasco, 

waarbij Laurens in het pikkedonker door de Namibwoestijn moet 

vluchten voor een kordon schietgrage bewakers. Voor poging twee 

heeft hij een beter idee: voor het eerst in de geschiedenis een drone 

inzetten voor natuurbeschermingsdoeleinden. 

“De beelden die we toen hebben geschoten waren verre van opti-

maal, maar we slaagden er toch in om die verborgen slachting op 

de agenda te zetten. Ik wist meteen: dit is de toekomst. Technologie 

biedt een waanzinnige uitkomst voor de tegenslagen en uitdagingen 

die we als mensheid gaan tegenkomen.”

social entrepreneurship 
En zo begint het derde hoofdstuk van zijn jongensboek, dat zich nog 

het beste laat samenvatten in de delen Ter Land, Ter Zee en In de 

Lucht. Met zijn Britse oud-collega Steve Roest begint de Hollandse 

Robocop de Shadowview Foundation, met eveneens een commercië-

le tak (lees: betaalde diensten met drones in de landbouw, beveiliging 

en areal mapping) om de inzet bij natuurbescherming überhaupt 

mogelijk te maken. 

“We hadden vrij snel een aantal donateurs, maar je kunt niet meer 

leunen op die oude gedachte van ‘geef ons maar geld en wij regelen 

het wel’. Social entrepreneurship heeft de toekomst. Je moet als goed 

doel ook zelf geld in het laatje kunnen brengen.”   

En dus hing Laurens in zijn opstartjaar al bijna evenveel in de lucht 

als zijn kleine ‘multi-rotor quadrocopters’ en ‘fixed wing eco-rangers’. 

Naar Massachusetts om met PETA de jaarlijkse handboogjacht op  

reeën vast te leggen. Naar Sicillië met de mensen van The Black Fish 

om vissers met illegale drijfnetten op te sporen. Op zoek naar stie-

keme Britse vossenjagers en sjoemelende Franse paardenhandelaren. 

Maar vooral: naar Afrika. Got sunk in Antarctica, but resurfaced in 
Africa, omschrijft hij zichzelf op de website van Shadowview. Sinds hij 

voor het eerst voet zette op de Afrikaanse savanne, heeft het conti-

nent hem vol bij de lurven gegrepen.

“De stilte in Afrika vind ik waanzinnig. Dat je ’s nachts onder de ster-

renhemel zit en twee olifanten bijna geruisloos langs je tentje ziet 

sjokken. Natuurlijk, ik ken de YouTubefilmpjes waarin die beesten 

zonder pardon een truck omver kieperen, maar als je zelf rustig blijft, 

zullen ze je altijd met rust laten. Op de oceaan dobberde ik soms ook 

pal naast enorme walvissen, maar je ziet dan niet de schoonheid van 

de biodiversiteit onder het wateroppervlak. Dat is in Afrika wel het 

geval. Van de grootste buffel tot het kleinste kevertje; elk dier heeft 

zijn eigen rol en alles is redelijk in balans. Alleen de mens gooit op een 

gruwelijke wijze roet in het eten.”

Oude nachtkijker
Want als Shadowview ergens nog een wereld te winnen heeft, dan 

is het wel in Afrika, benadrukt Laurens. “Leeuwenhuiden, gierenbot-

ten, olifantenivoor… tot aan de bast van bijzondere bomen wordt het 

continent he-le-maal leeg gestroopt. Ik ben bang dat veel mensen zich 

ook niet realiseren hoezeer zelfs kinderboekjesdieren als de leeuw of 

neushoorn in het wild op het randje van uitsterven balanceren. Het 

is echt uur U. Het glas is bij mij altijd halfvol, maar in gebieden als het 

wereldberoemde Krugerpark is er gewoon geen enkele reden voor 

optimisme.”

Een zucht. “Het is te idioot voor woorden. Neushoorns worden dood-

geschoten omdat hun hoorns – niks anders dan het materiaal van je 

nagels – in Vietnam worden gesnoven als partydrug. In Zuid-Afrika 

zijn er nog minder dan 10.000 over in het wild. In 2007 werden er 

amper twintig neushoorns gestroopt, maar vorig jaar nog meer dan 

duizend. En rangers kunnen de boel maar nauwelijks tegenhouden.  

Ze verdienen geen pepernoot en hebben vaak zo’n gebrekkige uitrus-

ting dat ze al staan te juichen als ik kom aanzetten met mijn verou-

derde nachtkijker.”

En dus zit er volgens Laurens maar één ding op. “Je kunt stropers 

alleen stoppen door ze te slim af zijn, en moet daarvoor gewoon de 

beste technieken gebruiken die beschikbaar zijn. Het is een moderne 

oorlog. Klaar. Zeker in het noorden van Afrika waar de stropers vaak 

nauwe banden hebben met terroristische organisaties en gewoon 

met mitrailleurs een kudde olifanten afknallen vanuit een helikopter. 
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Ook stropers en rangers worden om de haverklap doodgeschoten. 

Drones zijn natuurlijk maar een deel van de oplossing. Maar wel een 

belangrijk deel.”

En de resultaten dan? “We zijn pas een jaar aan het opstarten, dus de 

concrete effecten zijn nog heel moeilijk meetbaar, maar tot nu toe 

krijgen we alleen maar positieve reacties en resultaten. Tijdens een 

trial van drie weken in Zuid-Afrika werd er bijvoorbeeld geen enkele 

neushoorn gedood, terwijl er in die periode in een aangrenzend 

park wel neushoorns, stropers en rangers werden doodgeschoten. 

Later dit jaar gaan we ook aan de slag met patrouilles in ondermeer 

Oeganda en Malawi. Het liefst zou ik in elk reservaat op aarde drones 

laten rondvliegen.”

Maar het zijn niet alleen natuurorganisaties die kunnen profiteren 

van de inzet van drones. Ook humanitaire hulporganisaties kunnen 

aankloppen bij Shadowview. “Een vluchtelingenkamp beveiligen of 

een rampgebied in kaart brengen na een aardbeving; de mogelijk-

heden zijn eindeloos. Later deze maand gaan we dan ook in gesprek 

met het Rode Kruis over een mogelijke samenwerking. En we hebben 

al contact met de organisatie Free the Slaves, om te kijken of we 

kunnen helpen om de moderne slavernij in Brazilië en het noorden 

van India te stoppen. Zo’n beetje elk project dat mensen, dieren of de 

natuur helpt te redden kan op onze steun rekenen.”

sexy vegetariër 
Maar waar haalt Laurens zijn onvoorstelbare drive vandaan? Het ant-

woord ligt verscholen in zijn jeugd in het Zuid-Hollandse Westland, 

toen hij al een bloedhekel had aan alles wat ook maar een beetje 

naar onrecht neigde. “Ik weet nog dat ik net kon lezen, toen ik van 

mijn moeder een boekje kreeg over een jongetje dat een hond redde. 

Maar ik las ook al vroeg in teksten uit het boeddhisme en taoïsme, 

omdat ik als kind al uren kon liggen piekeren over de zin van het 

leven. Inmiddels besef ik me wel dat ik dat antwoord nooit ga vinden, 

 

MEER LAURENS?

TER LAND… Van zijn dienstjaren bij de recherche tot zijn eerste missie  

in Namibië. Laurens beschrijft het met een vlijmscherpe pen in zijn boek 

Jacht op de jagers (2012): ISBN 9789400401952, 368 pag.

TER ZEE… In zijn Sea Shepherdtijd was Laurens één van de hoofdperso-

nen van de tv-serie Whale Wars, over de jaarlijkse strijd tegen de Japanse 

walvisjagers. Bekijk oude en nieuwe fragmenten op yourdiscovery.com/nl/

web/whale-wars.

EN IN DE LUCHT Lees alles over Shadowview op shadowview.org of – 

de commerciële tak – shadowview.com.

DIY

LEES  “Ocean Warrior van Sea  

Shepherd oprichter Paul Watson was 

voor mij een ware life changer. Het is 

niet eens zo goed geschreven, maar 

de passie van een man die zijn leven 

opgeeft om de oceaan te kunnen 

beschermen druipt gewoon van de 

pagina’s.” ISBN 9789038912134,  

354 pag.

KIJK “Unity – over de aard, oorsprong 

en toekomst van onze mensheid - 

komt pas uit in oktober, maar geloof 

me: dit wordt de documentaire van 

het jaar.” Bekijk de trailer op unity-

themovement.com

DOE “De Sefapane Lodge in het Kru-

gerpark is één van onze grote sup-

porters in Zuid-Afrika. In de vroege 

ochtend bieden ze door het park een 

te gekke mountainbike safari aan. 

Met de wetenschap dat er overal 

roofdieren op de loer liggen, blijf je 

wel doortrappen.” sefapane.co.za

EET  “Arq is een vegetarische winkel 

en eetcafé in Rotterdam, waar ik 

graag kom. Deze mooie, nieuwe 

start-up serveert ondermeer The 

Dutch Weed Burger (zie ook pag. 56) 

en ze hebben ook een waanzinnig 

lekkere take away.” ilovearq.nl

“Zo’n beetje elk project dat mensen, dieren of de natuur helpt te  
redden kan op onze steun rekenen”

dus ik probeer ondertussen maar gewoon zo goed mogelijk te leven. 

Wat dat inhoudt? Het leed van anderen zo veel mogelijk verzachten 

en zelf zo min mogelijk leed veroorzaken.”

En advies? Hoe kun je als gewone sterveling in vredesnaam zelf je 

steentje bijdragen? Het zijn vragen die hij regelmatig op zijn bord 

krijgt; zeker sinds hij vorig jaar werd verkozen tot ‘meest sexy vegeta-

riër van Nederland’. Zijn antwoord? Doe iets! Al is het maar een kleine 

verandering om de wereld beter te maken; minder of geen vlees of 

vis eten is al een begin. “Ik snap best dat niet iedereen meteen zijn 

baan opzegt om de wereld te willen redden, maar wees je er wel van 

bewust dat die mogelijkheid bestaat met het sociale vangnet in een 

land als Nederland. Waag een gok, probeer alles waar je hart sneller 

van gaat kloppen en geef niet op als je niet meteen datgene vindt dat 

je zoekt. Ik ben Shadowview begonnen met de allerlaatste euro’s op 

mijn bankrekening. Dan moest ik overleggen met Steve in Engeland 

en zat er niets anders op dan de allergoedkoopste optie te nemen: de 

nachtbus. Zat ik daar weer met mijn idealisme. Urenlang tussen van 

die lallende voetbalsupporters die terug kwamen van een Champions 

League wedstrijd.”  


