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De toerist van '87

Het
Livingstone'
gevoel l



Massaal op ontdekkingsreis

Het Livi ngstone-gevoel

De Jumbo GampeÍ van de Íirma Oad die
met24 passagiers door de Sahara trekt,

onthult een tijdsbeeld: de toerist van í 987
wil avontuur, maaÍ als het even kan vooral

ook comÍort.

Oude discussies laaien op: kun je met
zoveel vertoon van Iuxe door de armste

streken van de wereld scheuren? ls dit een
methode om met de plaatselijke bevolking
in contact te komen en waarom moet dat
plotseling als je naaÍ een ontwikkelings.

land reist? Wensen de exotische, maaÍ erg
aÍme landen zelÍ al dat toerisme?

De meeste trekkeÍs naar een waÍm land
willen inderdaad met de plaatseli jke

bevolking contact leggen, maar ze worden
vooral gedreven door het gevoel dat ook
Livingstone voortjoegl verÍe, onbekende

en nieuwe landen en volken ontdekken. En
hoewel eÍ nauwelijks nog streken op de

wereld zijn die niet door vréemden onidekt
zijn, gaat één ding alti jd door, generatie op

generatie: vÍeemden ontdekken een
nieuwe wereld.

Een reportage van Bas van Beek, Peter
van Vendeloo, Menno Bosma (AÍriesjf en

Willy van Rooijen (Vlieg & Fietsf .
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De hongerige in Rajasthan is werknemer, het loon is graan

WATER
Het concept l i jkt in oÍde. Met vereende
krachten en met eigen middelen wordt de
nood een deugd. Het verbeteren van de wa-

tertoevoer staat bij dit alles voorop. Want
zonder water verwordt Rajasthan tot een do-

de staat. De toeristen kunnen het weten. Op
het reisprogramma staat steevast'de verlaten
stad' Fathepur Sikri ,  gebouwd in de zes-
t iende eeuw door de legendarische heerser
Akbar, maar al na zestien jaar verlaten we-
gens watergebrek. ' In Rajasthan daalt de
grondwaterspiegel angstaanjagend snel. Het
gevolg is dat bestaande putten voortdurend
droogvallen en moeten worden uitgediept.
En hoe meer putten er worden geslagen, hoe
verder de grondwaterspiegel daalt.
'En dit  is de put ' ,  zegt Mr. Modi trots. Fen

ingemetselde steen laat zien dat we zijn aan-
geland bi j  put nummer 17 uit  1984. En ieder-
een kan zien dat de gulle gever Oxfam-India
is. Mijn begeleider, secretaris van People's
Welfare Society in Sikar gooit een steen in de
put. Na 45 meter (!)  horen we een doffe
plons. Het bewijs is geleverd. De put is ge-
graven in een voedsel-voor-werk program-

ma. Idealiter kan bij tegenvallende regen de

natte moesson een handje worden geholpen

en toch een goede Kharif-oogst worden bin-
nengehaald. Bovendien zorgt irrigatiewater
voor een tweede oogst, de Rabi. Het is apri l ,
dus bijna tijd voor de Rabi-oogst. Maar het
land is kaal en zanderig.

PARADIJSJE
Maar Mr. Modi laat zich door deze teleur-
stelling niet uit het veld slaan. De volgende
dag weet hij drie putten, die wel beschikken
over stroom en een elektrische pomp. En
zowaaÍ. We betreden een paradi isje in op-
bouw, midden in de woesti jn. De eigenaar
van de welvarende nederzetting is graag be-
reid ons zi jn vooruitgang te tonen. Als 'on-

aanraakbare' kon hij tegen lage rente geld

lenen van de overheid voor een pomp. Na

van meer dan zeshonderd kilometer dwars

door Noord-west Raiasthan, dat de voedsel-
produktie in de woestiinstaat met 3,1 tonzal

laten st i jgen.
De centrale regering in Delhi zorgt vooral

voor de omvangrijke veestapel in de deel-

staat. In tijden van droogte gaan veehouders

met hun kudden op zoek naar water. Het is

de Indiërs daarbii een doorn in het oog dat

een deel van de koeien en buffalo's zo ver-

dwijnt naar aartsvi jand Pakistan. Op grote

schaal zi in nu voedercentra opgezet. Met

overheidssubsidie wordt veevoer gekocht.

Zonodig wordt ook water aangevoerd per

tankauto. Dit al les verhindert niet dat in 1986

op grote schaal vee verhongerde. Twee da-

gen voor een bezoek aan Rajiv Gandhi aan

het oostel i jk gelegen Jaisalmer Distr ict -  een

der droogste gebieden - werden honderden

kadavers verbrand om de ergste gevolgen

van de droogte te verbergen voor het oog van

de premier en de camera's. Bij deze maatre-
gelen wordt intensief samengewerkt tussen

de Indiase overheid en particuliere, vaak

Gandhiaanse organisaties. Zo ook bij de be-

bossingsprogramma's op de hel l ingen' om

verdere erosie te voorkomen. Ook buiten-

landse donororganisaties zijn betrokken in

een samenspel om de woestijn terug te drin-
gen. De bevolking levert arbeid, de Indiase

regering fourneert zaailingen en kale berg-

hel l ingen, het Westen betaalt het graan. En

de geest van Gandhi, werkzaam in vele loka-

le organisaties, coórdineert het geheel. In de

onmetelijke zandwoestijn van Rajasthan

ontstaat op deze wijze zo hier en daar een

k le in  s tuk je  g roen.
Mijn begeleider citeert een gedicht van de

Bengaalse dichter en Nobelprijswinnaar Za-
pore'.
;De ondergaande zon bedacht met schrik:

Wie zal miin werk overnemen? Een flakke-

rende kaars kwam naar voren en zei: 'O

mijnheer, gaat u naaÍ huis zonder zorgen. Ik

zal doen wat ik kan'. '

v i j f  jaar was die lening afbetaald en schafte
hi j  een irr igatie-systeem aan. Met zi jn vier
hectare en twee oogsten per jaar is hi j  een
succesvol ondernemer. Zi jn veestapel is uit-
gebreid van twee naar twint ig koeien. Zi jn
drie kinderen gaan naar school en het bouw-
val l ige huis van vroegeÍ is nu een keurige
stenen woning. Mr. Modi is zichtbaar geluk-
kig met zoveel vooruitgang ln nog geen zes

iaar t i jd. Dankzi j  het water. Als de lopende
lening is afbetaald koopt deze voorbeeldboer
Geega Likhma een tractor. voor eigen ge-
bruik en voor verhuur aan zi in dorpsgeno-
ten. En hi j  overweegt om er grond bi j  te
kopen van zi jn buurman. die geen put heeft.
'Hi j  zal nog eindigen als een geldschieter '
zegt Modi trots.
Een voorbeeldproject, een succesverhaal?
Wel voor boer Geega en zi jn famil ie. Niet
voor zi jn twee knechten, die hun eigen scha-
mele oogst aanvullen met een deel van zi jn
oogst. Hun contract loopt slechts een jaar.

Geega neemt niet het r isico dat zi jn twee
arbeiders rechten kunnen ontlenen aan een
langer dienstverband. Zo worden de land-
hervormingsplannen van de overheid handig
omzeild. Op de terugweg vertelt  Modi dat hi j
zi jn projectplannen moet veranderen. Van.
de vi j f t ig uitverkorenen voor een waterput
konden slechts achtt ien de eigen bi jdrage be-
kostigen. De anderen val len af. Zo wordt
deze 'noodhulp' tot een katalysator voor het
vergroten van de verschi l len tussen een goed
leven en ovetleven.

KAARSLICHT
Gelukkig zi j  n er ook andere voorbeelden . In
Jaipur Distr ict wordt met voedselhulp van
part icul iere organisaties een tradit ionele wa-
teropslagplaats opgeknapt in het dorp Lasa-
rya. Na de regentijd blijft een grote plas wa-
ter staan waar het vee tot in j  anuari zeker kan
drinken.
De ceremonie begint met wel zes bloemen-
sl ingers, waarin zich ettel i jke kleine zwarte
insecten bl i jken te bevinden, die zich al snel
verplaatsen naar de bezwete nek van de ge-
huldigde bezoeker. In de zon is het 45 graden
celsius, maar twee f lesjes Campa Cola, de
Indiase variant, en een schaal koekjes maken
veel goed. De school is vr i j  ,  al les ter ere van
de vreemdeling die het graan heeft betaald.
Bi j  een goede regenti jd zal er voldoende wa-
ter zi jn voor mens en dier; en de velden in de
omtrek zul len weer groen worden.
In Lasarya denkt men al over volgend jaar.

Er staat een bosbouwprojekt op stapel, zodat
de woesti jn uit  het dorpwordt verjaagd. Ook
het grootste probleem van het dorp komt ter
sprake: de schulden, die bi ina iedereen
heeft. Er is al afgesproken dat men stopt met
de traditionele dodenfeesten waarvoor men
zich vaak diep in de schuld steekt.
Op de terugweg naar Jaipur gaat de zon lang-
zaam onder. We praten over de weinige
hoogtepunten in de dorre woesti jn, als toeris-
tische attracties voor ontwikkelingswerkers.
's Avonds bi j  de nabespreking van de dag
valt de stroom uit.  We moeten het doen met
Tagore's kaarsl icht. O

Jan Boukc  Wi jb rand i  i s  mcdcwcrkcr  van dc  St ich t ing
Occumcnischc Hulp tc Utrccht.
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Waar Afrika vroeger alleen be-
reikbaar was voor de hele r i iken
en de echte avonturiers lijkt nu
een definitieve opening gevon-
den te zi in naar het massatoeris-
me. Avontuur en comfort zijn de
twee inerediënten die het reizen
naar Afrika aantrekkelijk zullen
maken. Directeur Joop ter Haar
van de busonderneming Oad uit
Holten is de eerste Nederlandse
reisorganisator die dit heeft on-
derkend. Hij kwam, zag en
bouwde: de Oad Jumbo CamPer,
een rijdend hotel van achttien
meter lang en vier meter hoog
met aan boord niet alleen een
douche, een wasmachine, een
keuken en een chemisch toilet,
maar ook picknicktafels, een
apotheek en duizend liter water.
Drie weken spanning en sensatie
in de Sahara met alle moderne
gemakken bij de hand, en dat al-
les voor slechts vijfduizend dul-
den. Voor sommigen een ideaal,
voor anderen een verschrikking.
De bus baarde nogal wat oPzien.
niet alleen in Afrika maar ook in
Nederland. Opvallend was dat
vooral de dagbladen zich voorna-
melijk Lreperkten tot uitgebreide
beschrijvingen van het gevaarte,
en tot het verslaan van de eerste
reis van de bus. Zo werd in
Trouw nen de Volkskrant slechts
terloops gemeld dat sommige
passagiers zich behoorlijk ge-
schaamd hadden om met zo'n
luxe bus door arme dorpjes in de
Sahara te scheuren.
In de Ver-van-m'n-bed-show
werd wel ingegaan op de bezwa-
ren die je kunt hebben tegen deze
manier van reizen. Een mede-
werker van .de reisorganisatie
Amber vond het geen goede
vorm van toerismé. Hij stelde dat
het grootste deel van het geld dat
uitgegeven werd terecht kwam in
Nederland en niet bij de Afrika-
nen. Verder zou er nauwelijks
sprake kunnen zijn van echt con-
tact tussen de passagiers en de
lokale bevolking, volgens hem
een belangrijke voorwaarde voor
toerisme naar ontwikkelings-
landen.
'Dat is grote flauwekul', reageert
Joop ter Haar op de vraag of het
contact inderdaad minimaal is
geweest. 'Wij zijn overal heel
vriendelijk en hartelijk ontvan-
gen door de plaatselijke bevol-
king. De mensen waren
nieuwsgierig naar de bus, ze wil-
den al les ziên. Naar mijn idee
ontstond er vaak een geweldige
band.' Ter Haar gelooft niet dat
de bus gezien moet worden als
een symbool van de tegenstelling
tussen arm en rijk, die in het vi-

zier komt als het gaat over reizen
naar de derde wereld. 'Wij rijden
ook met bussen naar landen als
Spanje. Turki je en Roemenië.
Dan heb je die tegenstellingen
ook, maar daar hoor ie nooit
iemand over. '
Er is ongetwijfeld een markt voor
het toerisme naar Afrika. De
Oad-bus is al voor zeven maan-
den volgeboekt. De combinatie
van avontuur en comfort blijkt
inderdaad aan te spreken. 'Er is
bi jna geen verschi l  of je met een
bus of met een truck reist', zegt
Ter Haar, 'al leen is de bus veel
comfortabeler, en dus voor een
bepaalde groep mensen ook aan-
trekkel i iker dan een truck. '

Op een open
vÍachtwagen
door AÍrika

'Heb je zin in een avontuurlijke
reis en kun ie snel beslissen?'Een
advertentietekst die regelmatig
onder het kopje 'reisgezelschap'

in de Volkskrant is te vinden. Het
bli jkt geen noodkreet te zijn van
een eenzame heer die een al even
eenzame dame tracht te strikken
voor een tocht door donker Afri-
ka, maar een gerichte campagne
van een semi-professionele reis-
orsanisatie. Onder namen als Af-
rieij Expedities, Ashraf en Bao-
bab functioneert al jaren een
'grijs' reisimperium in Neder-
land. Spanning en handel zijn de
kenmerken ervan.
De Amsterdammer Jos Schuii-
lenburg (33) blijkt één van de
mensen achter Afriesj Expedi-
ties, dat al zo'n acht jaar vracht-
wagens richting Afrika laat ver-
trekken. Diverse keren ging Jos
mee als chauffeur. Door zijn stu-
die sociale geografie raakte hij in
de ban van het reizen. Eerst trok
India hem het meest, later werd
het Afrika. Twee jaar HTS gaven
hem het nodige technische in-
zicht, In 1979 ging Jos voor het
eerst als bijrijder mee naar Afri-
ka, Afriesj volgt een vaste route,
zo legt Jos uit. Via Spanje gaat
het naar Tanger, dan volgen Al-
gerije, Niger, Tsja4d, Kameroen
en Centraal Afrika,. Soms eindigt
de reis in het Centraal-Afrikaan-
se Bangui, soms gaat hij viaZàtre
verder naar Nairobi in Kenya.
Hebben de mensen goede zin,
dan wordt ook wel eens een om-
weg gemaakt via Mali. In het
laatste geval komt de reisduur oP
viif maanden en wordt een totale

Voor het Hilton-hotel in Nairotri, Kenia

afstand van 20.000 kilometer af-
gelegd. Anders is dat vier maan-
den en 16.500 ki lometer. De te-
rugreis gaat per vl iegtuig. Per
tocht gaan er vi i f t ien mensen
mee. De gemiddelde leeft i id is 27
jaar. Mensen van boven de veer-
tig wordt afgeraden mee te gaan.
Afriesi reist altijd met Duitse
vrachtwagens. In het laadgedeel-
te worden touringcarstoelen
gërnstal leerd, eenmaal in Afr ika
gaat  de  hu i f  e ra f .  De pr i j s  per
persoon bedraagt 3595 gulden
(naar Bangui 2500 gulden), waar
onderweg nog eens zoln vijfhon-
derd gulden aan etenskosten bi i-
komt.
Bij Afriesj kan men ook boeken
voor een kortere reis van vier we-
ken door West-Afrika. Aan deze
reis kunnen ook mensen van bo-
Ven de veert ig meedoen. Hier-
voor heeft Afriesi een truck staan
in Mali .  De chauffeur, volgens
het reisbureau een ervaren Afri-
kaganger die de wagen ook goed
kan onderhouden. reist een paar
dagen voor zijn passagiers uit om
de truck gebruiksklaar te maken.

* * *

Oo Jos' wervende woorden af-
gaand krijgen de reizigers een
flinke portie spanning voorge-
schoteld. Vooral in de moerassen
v an Zair e zij n vaak. h alsbrekende
toeren nodig. Met een heel dorp
samen wordt er wel eens een brug
gebouwd om een r ivier te kunnen
oversteken. Ziekten eisen regel-
matig hun tol:  zo moest een zus
van Jos de reis afbreken wegens
malaria. En dan is er natuurl i ik
steeds de onzekerheid of de
vrachtwagen het zal halen of niet.
Met ijzerdraadjes en veel vin-
dingrijkheid worden de meeste
storingen verholpen, maar er is
ook wel eens een vrachtwagen

helemaal mee uitgeScheden.
De reizen van Afr iesj zi jn vol-
gens Jos zeker geen veredelde
vorm van aapies ki iken. De
vrachtwagens die voor de lange
reis vert iekken (dit  jaar waar-
schi jnl i jk drie) r i jden met opzet
niet in konvooi maar.starten een
maand na e lkaar :  op  d ie  man ier
worden de dorpies onderweg niet
door dert ig man ineens overval-
len. Het bl i i f t  natuurl i jk een raar
gezicht, zo'n wagen vol Neder-
landse bleekscheten. maar de Af-
rikanen reizen zelti ook veel per
vrachtwagen. Handel wordt niet
op grote schaal gedreven met de
Afrikanen: hooguit worden na de
Sahara  wat  t ru ien  geru i ld  tegen
voedse l  en  kuns tvoorwerpen.
Wel doet Afr iesi steevast een
wildpark aan. Niet meer de gori l-
la's in Ruanda, want die zi in te
duur geworden, maar het Tanza-
n iaanse Serenget i .  De p igmeeën
zi jn van het programma ge-
schrapt, want sinds de Amerika-
nen d ie  hebben on tdek t  z i in  ze
een soort kermisattract ie gewor-
den. Afr iesj heeft wel degeli jk
principes. Zo wordt er bi jvoor-
beeld nooit op Zuid-Afr ika ge-
reden.

* * *

Ideal isme en kleinschaligheid
versus het grote graaien van de
orofessionele reisbureaus? In
gri js reisland l igt de werkel i ik-
heid niet zo zwart-wit.  Tochten
als die van Afr iesj zi jn gebaseerd
op een uiterst lucrat ief handelt je:
de goedkoop in Europa inge-
kochte vrachtwagens worden
voor pittige bedragen aan Afri-
kaanse autohandelaren ver-
kocht. De schaarste aan rol lend
materieel maakt dat een goede
vrachtwagen in Afr ika soms wel
het dubbele van de aanschaf- en
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Donald Nyéssen: graag naar plaatsen waar niemand.komt

vervoerskosten opbrengt (al ko-
men de pri jzen in Afr ika steecls
rneer onde r druk te staan. alclus
ins iders ) .  Te l  u i t  je  w ins t  dus .
Jaren lang hebben ook  ind iv idue-
le Afr ika-reizigers hancl ig gepro-
f i teerd van dit  gat in de markt. Ze
kochten een tweedehands auto.
jeep of vrachtwagen. lapten hern
enigszins op en hielden na af loop
soms zelfs geld over aan hun
Afrika-avontuur. Nadat in een
land a ls  N iger  dage l i j ks  der t ien : )
veert ien Peugeots de grens pas-
seerden. is  in  de  personenauto-
handel echter cle klad gekomen.
Alleen vrachtwagens lonen nog.
Afr iesj koopt zi in vrachtwagens
onder  meer  van he t  Du i tse  leger .
Vo lgens  Jos  Schu i lenburg  z i jn  de
afnemers niet al leen (r i ike) Afr i-
kaanse handelaren, maiir  oo.k
ontw i  kke l ingshu lporgr rn isa t ies
a ls  he(  Cr tn r rdese CUSO.  Vroe-
ger namen ook kotf ieplanters wel
eens een wagen oveÍ. Voor Jos
staat het gel i jk aan het verkopen
virn een fr.eesmachine of een trac-
tor aan een Nederlandse tuinder.
Er zi jn echter grenzen. zo zegï
h i i :  zaken doen met  ex-d ic ta to r
Bokassa. zoals anderen geda:rn
hebtren. vert ikt hi i .
Jos  on tkent  n ie t  da t  e r  w ins ten
worden behaald op de wagens.
(  t l t c rs  l i r i r l  n l j  n le t  los .  h .en  s lm-
pel rekensommetje leert dat Af-
r iesj een prima renderend be-
dri j f je is: per tocht betalen de
passagiers met elkaar zo'n vi j f t ig-
duizend gulden, terwii l  de
vrachtwagens ni lar schatt ing
tienduizend gulden in het laatje
brengen. Daar tegenover staat
een kos lenpos t  van  s lech ts  tw in -
t igduizend tot dert igduizend gul-
den. De (al leen r i jdende) chauÍ'-
feurs houden elke vi i f  maanden
dus minstens dert igduizend gul-
den over aan hun hobby.
Aan-het op de plaats van bestem-
rning kri jgen van de vrachtwit-
gens komt vaak heel wat corrup-
t ie te pas. Tal loze Afr ikaanse
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landen hanteren een importstop
of vragen hoge invoerrechten,
wat  de  dea l  minder  aant rekke l i j k
of zelfs onrnogeli jk maakt. Er
wordt dan f l ink met bankbil jet-
ten gewapperd aan de grens.
Soms ook regelen de handelaren
het  één en  ander  tegen be ta l ing .

De ideale
truckreis
bestaat niet

Iemand die per truck een lange
reis door Afr ika heeft gemaakt is
Donttld Nyéssen (-52) uit Hilver-
surn. Hi i  reisde met de Engelse
o r g a n i s a t i e ' O v e r s e a s  E x p e d i -
t ionst die geen norm stelt  aan de
leeft i jd van de deelnemers.
Is het feit  dat je per truck door de
Afrikaanse dorpjes trekt essen-
t ieel anclers dan wzrnneer je dat
doet per luxe jumbocamper? ' lk

d e n k  d r r t  h e t  e e n  A l r i k l a n  n i e { s
uitmaakt hoe je langskomt. Afr i-
kanen z ien  ons  so  w ie  so  a ls  mi l -

. j o n r r i r s .  u l s  s c h a t r i i k .  H e l  e n i g e
wat ze wil len is je iets verkopen'.

'Overal heel harteli.ik en vriendelijk ontvangen'

Hij gelooft niet zo in 'contact '

tussen toeristen en de lokale be-
volking. 'Als 

ie dat echt wi l t  moet
je daar gewoon een t i jdje op de-
zelfde plek bl i jven. En dat kan
niet als ie met een truck reist. '
Nyessen spreek t  u i t  c rvar ing .
want in oktober vorig jaar ver-
trok hi j  voor zes maanden naar
Afr ika. Na dert ig iaar dienstt i jd
als geestel i jk verzorger bi i  De-
fens ie  w i lde  h i i  e r  we l  eens  u i t .
Met achtt ien man op een omge-
bouwde Engelse legertruck ging
het door Spanje. Noord-Afr ika
en de Sahara naar West-. Mid-
den- en Oost-Afr ika. Dert igdui-
zend ki lometer zweten, kou l i i -
den en stofhappen. 'E,r waren da-
gen da t  we om zeven uur 's  och-
tends opstonden en meteen na
het ontbi j t  vertrokken'.  vertelt
Nyéssen. We stopten af en toe
wel voor een plaspauze of om te
e ten ,  maar  verder  was he t  r i iden .
r i jden en nog eens r i jden. tot zes
of zeven uur in de avond.'  De
vermoeidheid en het dicht op el-
kaar zit ten veroorzzrakten veel ir-
r i tat ies. 'Je gaat je opwinden
over de kleinste dingen. Zo wa-
ren er onderde zitb:rnken berg-
olaatsen. Er waren mensen die
daar om de haverklap iets uit  wi l-
den ha len ,  en  dan moest  je  dus
opstaan. Dat gaat vervelen na
een p i la r  mi r i rnden.  Of  u ls  je  eens
op een heerl i jk rust ig plekje
stond en er waren weer van die
westerse barbaren die zonodig
popmuziek moesten draaien. Op
een gcgeven moment  word  je

doodziek van elkaar. '
Al gauw kwam Nyéssen er achter
dat zi i  niet de enigen waren die
met een truck door Afr ika reden.
'Dat  v ie l  me we l  een beet je  te -
gen. Soms stonden we met veer-
t ig  o i  v i  j  f t ig  mi ln  ( )p  cen te r re in t je
achter een hotel.  waar we dan
met één toi let moesten doen. Je

hebt het idee dat je daar de enige
zult zi jn, maar je komt heel vaak
andere trucks tegen. In de regen-
t i jd is er nameli jk voor vrachtwa-
gens geen doorkomen aan, dus 2e
vertrekken al lemaal in oktober,
om in februari of maart in Oost-
Afr ika te zi jn. Dat vind ik wel
jammer ;  i k  v ind  he t  heer l i j k  om
in plaatsen te komen waar bi ina
nog nooit iemand geweest is, die
nog n ie t  verpes t  z i jn  door  toer is -
ten. Maar door die trucks wordt
zo'n gebied toch een heetje open-
ge legd. '
Soms was het zelfs gewoon druk,
zoals op de boot van Kinshasa
naar Kisangani in Zàrre. Nyés-
sen: 'Wegen zi in er nauweli iks in
de Kongo, dus al les gebeurt er op
het water. Die boten zi jn dri jven-
dé markten; je ziet er het leven in
de Kongo in een nutshel l .  Er
worden baby's geboren. er ster-
ven mensen, het leven gaat op
zo'n boot dag en nacht door. We
hebben er vi j f  dagen opgezeten,
met drie groepen. Dat is veel te
veel. Het restaurant was binnen
de kortste keren leeggegeten. De
pÍauwen die langszi j  kwamen om
voedsel te kopen verkochten in
plaats daarvan het beetie dat ze
al aan boord hadden aan ons. '

* * *

Tiidens een boottocht onder-
vond Nyéssen de beperkingen
van het reizen in groepsverband.
'Je bent niet vr i i .  Ik kreeg bi j-
voorbeeld een uitnodiging van
een Nederlander die daar werkte
om hem te bezoeken. maar dat
kon niet.  Of die prauwen die
langzi j  kwamen. Wat was het niet
mooi geweest als ik zo'n ding was
gestapt en gewoon een week bi j
die mensen was gaan wonen. E,n
maar wachten op de volgende
boot. Dat zi jn mooie dingen, en
die mis je met zo'n groep. '
Toch heeft het reizen met een
groep ook z'n voordelen. Al leen
door Afr ika reizen is volgens Ny-
éssen veel te gevaarl i jk. Het r isi-
co virn berovingen of nog erger is
te groot. ' In Bangui ben ik aange-
val len op straat. Ik kon nog weg-
lopen, maar er zi jn anderen die
een mes op hun keel kr i jgen. In
Zàrre kun je zelfs zo maar ver-
d w i j n e n . '
Ook is het volgens hem belang-
ri jk dat er discipl ine heerst in een
groep. bi jvoorbeeld als het gaat
om eten. 'Wii  hadden elke dag
een kookgroep die zorgde voor
ontbi j t ,  lunch en warme maalt i jd.
We deden inkopen op de markt.
Soms was dat wel last ig, want ik
was de enige die een beetje Frans



sDrak. Ook de chauffeurs en de
reisleider spraken die taal niet.
We hebben over het algemeen
niet veel, maar wel goed gegeten.
Maar ik heb er ook Nederlanders
gezien die het al lemaal een beet-
je op zi jn beloop l ieten, die al leen
kookten als ze er zin in hadden.
Ze raakten ondervoed en hun
groep is uiteen geval len. '
Na de boottocht en het restau-
rantvoedsel werd ook NYéssen
ziek; waarschi jnl i jk een voedsel-
vergiftiging. Hij moest de reis af-
breken. Terwij l  de groep verder
trok bleef hi j  achter in een hotel,
waar hij verpleegd werd door
drie Zà$ezen. Van de groep
heeft hij alleen de reisleider nog
even gezien. Uiteindel i jk is hi j
vanuit Nairobi teruggevlogen
naar huis. Nyéssen ki jkt met ge-
mengde gevoelens op zi. in reis te-
rug. Eigenl i jk vond hi j  het niet zo
erg om er voort i jdig mee.oP te
houden. ' Ik had er toch genoeg
van. Zoiets moet ie niet langer

dan vier of vi i f  maanden doen.
Een ha l t  jaar  met  een gr t lep  is  te
lang. '
Van schaamtegevoelens heeft hij
nauweli jks last gehad. 'Nee. Na-
tuurl i jk is het verschrikkel i jk wat
je al lemaal ziet als je door de Sa-
hel r i jdt.  Het gri jpt je wel aan,
maar ie kunt er toch niets aan
doen. Bovendien moet je het ook
niet overdrijven. Er wordt ner-
gens zoveel gelachen als in die
gebieden. Als je dan weer in Ne-
derland bent en je ziet al die ver-
velende gezichten in waren-
huizen . .  . '
Wat hij verder aan zijn reis heeft
overgehouden is een andere visie
op ontwikkel ingswerk. 'Vroeger
was ik heel eÍg pro, maar ik heb
er veel vraagtekens bi j  gezet. In
hotels sprak ik weerdeskundigen
die een enthousiast rapport had-
den opgesteld waar niets mee
werd gedaan. Die mensen raak-
ten na een aantal maanden gede-
motiveerd. Of mensen die al leen

's ochtends een beetje werkten
en verder aan de rand van het
zwembad lagen. Wat kost dat al-
lemaal niet? In de bush zrllenze
best goed werk doen. maar daar
ri jden ze weer in landrovers van
tienduizenden guldens. Dan
denk ik: kan dat niet met een
Eendje? Die komt toch ook heel
ver ! '

Nyéssen bereidt zich nu voor op
een reis naar Oost-Aziê. Een
goede voorbereiding op dit  soort
reizen vindt hij belangrijk. Voor
zijn Afrika-reis had hij zoveel
mogelijk brochures en boeken
gelezen. De reisorganisatie had
er niet veel aan gedaan: kennis-
makings- of oriëntatiedagen wa-
ren er niet geweest. Eenmaal in
Afr ika bleek dat dat nogal eens
voor problemen kan zorgen. 'Die

reisleider, een [er, was zelf  nog
noo i t  in  West -A l r i ka  geweest .
Een beste vent hoor, maar als we
b i j  een grens  kwumen g ing  h i j

een beetje met zi jn handen in zi jn
zakken staan wachten. Dat vin-
den die Afr ikanen vreemd. Ze
zi jn daar gewend dat je ze direct
een hand geeft of een praatje
komt maken, even vragen hoe
het met ze gaat. Het is onbe-
schoft als je dat nie.t doet, dus zo
iemand laten ze dan gewoon
staan. Later ging het beter, maar
het zi jn zo van die simpele
d ingen. '

'Derde weÍeld
vraagt zelÍ
om contactt

Voorbereiding is ook één van de
sleutelwoorden in het betoog van
Frans de Man van de Stichting
Toerisme en Derde Wereld in
Nijmegen. 'Het is belangri jk dat
een toerist heel goed geïnfor-
meerd is voordat hij naar Afrika
gaat. Hi j  moet weten wat hi j  kan
verwach len .  hoe de  mensen z i jn .
hoe hi j  zich moet gedragen, wel-
ke omgangsvormen hi j  moet ken-
nen. Zo kun je veel problemen
voorkomen'. aldus De Man.
Goede voorbereiding leidt vol-
gens hem ook tot beter begrip,
het tweede sleutelwoord in zi in

verhaal. 'Mensen die zonder goe-
de voorinformatie een derde-we-
reldland bezoeken worden be-
vestigd in hun vooroordelen. Als
iemand vooraf al denkt dat al le
Kenianen lui zi jn, dan ziet hi j
langs de weg ook al leen maar
mensen met de handen over el-
kaar zit ten. Daarom is die voor-
informatie zo belangri jk, de men-
sen kunnen dan de werkel i ikheid
beter begri jpen. '
Steekt hier een soort van westers
moral isme op? Vindt de 'Afr i-

kaan' het nu wel leuk om met al
die toeristen 'contact '  te hebben

Elk jaar worden er iets meer dan 4OO.OOO aankomsten van
Nedárlandse toeristeh in ontwikkelingslanden geregistreerd.
Dit is echteÍ een globaal ciiÍer, omdat er in de diverse landen
geen.uniÍormiteit is wat betrêÍt de meetinstrumenten. Beizi'

lers worCen niet overal in dezelÍde categorie ondergebracht'
Wet is zeker dat dit aantal iaartiiks met ongeveer drie procent
stijst.

De populairste landen in 1984 waÍen:
Singapore
Tunesië
lndonesië
Thailand
Turkije
Hong Kong
Marokko
lndia
Bron: Wortd Tourism Organisation' JaaÍboek í984

40.578
32.701
31.4 í  5
2A,348
27.Oge
í  8 . í  7A
16.724
í  2 . í  Oí

Overstekend wild. Waarschuwingsboord in Togo

De Man: toerist moet zo min mogelijk kwaad doen
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en 'begrip'  te ontmoeten'/
De Man: rEr wordt wel eens van
ons gezegd dat wi j  een stel let je
beschermende patêrs zi in die het
wel goed voorhebben met de der-
de wereld, maar die niet weten
wat  e r  gebeur t .  Dat  i s  n ie t  he t
geval. Het zi jn mensen in de der-
de weield zelf  die dit  naar voren
brengen. '
Hij verwijst naar een conferentie
over toerisme naar de derde we-
reld die vorig jaar in het Duitse
Bad Boll  werd gehouden. Diver-
se groeperingen uit  ontwikke-
l ingslanden spraken daàr over de
voor -  en  nade len  van toer isme oP
economisch en sociaal-cultureel
gebied. De Man: 'Daaruit  kwam
als belan$ri jkste voorwaarde
naaÍ voren dat toerisme moet bi j-
dragen aan een betere verstand-
houding tussen de reizigers en de
lokale bevolking. Dit kan bereikt
worden door het contact ter Plek-
ke te vetbeteren, maar ook door
toer is ten  bc ter  op  hun re is  voor
te bereiden dan-iru over het alge-
meen het geval is. Daar werd
steeds weer op gehamerd: infor-
matie vooraf. En misschien dat
de mensen zich dan ook bl i ivend
zullen gaan verdiepen in de Pro-
blemen van de derde wereld. als
ze  weer  thu is  z i in . '
De vraag is of toeristen daar wel
in geïnteresseerd zi in. Ook al
gaan ze naar een ontwikkel ings-
: land.  he t  i s  en  b l i i f t  een  vakant ie .
De Man:  'De rnees te  Af r i ka- re i -
zigers hebben daar wel belang-
stel l ing voor. Als ie vier- of vi j f-
duizend gulden uitgeefi  doe ie
dat niet al leen om op het strand
te  l iggen. '

E,r werden in Bad Boll  ook kant-
tekeningen geplaatst bi j  de eco-
nomische aspecten van het toe-
r i sme. 'Het  lever t  n ie t  zovee l
geld op als je zou verwachten',
zegt De Man. 'Het geld wordt
voor een groot deel opgemaakt in
hotels Van westerse maatschap-
pi jen, er wordt met westerse
vl iegtuigen gevlogen, voedsel
wordt op grote schrral geïmPor-
teerd. Gemiddeld vloeit  45 tot
zeventig procent van de deviezen
het land weer uit . '  Daar komt
nog bi j  dat er vaak veel geld moet
worden geïnvesteerd om een
land aantrekkel i jk en geschikt te
maken voor massatoerisme. De
infrastructuur moet worden ver-
beterd, hotels moeten worden
gebouwd.
E,r wordt in ontwikkel ingslanden
veel rnet managementcontracten
gewerkt: een lzrnd bouwt uit  ei-

gen middelen een hotel,  dat ver-
volgens geëxploiteerd wordt
door een westerse maatschaPPii.
De winst wordt verdeeld, maar
als het slecht gaat verdwijnen de
managers en zit  het land met de
verl iezen. Dat toerisme alt i jd
geld oplevert is dan ook niet
waar. aldus Frans de Man. 'Toe-

risten zeggen vaak als excuus dat
ze aan ontwikkel ingswerk doen.
Ze besteden immers geld in de
derde wereld? Dat vind ik een
farce. E,en toerist gaat naar Afri-
ka omdat hi j  het leuk vindt om te
gaan, niet om goed te doen. Je
kunt  je  a l leen  a fv rugen hoe je  zo
min mogeli ik kwaad doet. En het
antwoord op die vraag is: door te
voldoen aan de voorwaarden die
de lokale bevolking aan het toe-
r isme stelt .  En die voorwaarden
versch i l len  per  reg io . '
Als voorbeeld noemt hi i  de voed-
selvoorziening. . , In sommige ge-
bieden kun ie het inkomen van
de plaatsel i jke bevolking verho-
sen door minder voedsel te im-"por r " ran  

en  meer  gehru ik  te  mu-
ken van wat er op de lokale markt
voorhanden is. Maar in landen
waar de levensomstandigheden
slecht zi in is het natuurl i jk geen
goede zaak als een konvooi
trucks een dorpje binnenri idt en
voor veel geld het toch al schaar-
se voedsel koopt. Dan werkt het
averechts. In zo'n geval kun je

t ieter wel je eigen voedsel mee-
nemen. Je moet het dus aanpas-
sen aan de regionale omstandig-
heden. '

Ethiopië wil
dolgraag
toerisme

Maar wie zal zich daarvoor inzet-
ten? De hotelketens en de grote
reisorganisatoren zul len niet de
eersten zi jn om ervoor te zorgen
dat de lokale bevolking zoveèl
rnogeli jk van het toerisme profi-
teer t .  Er  moet  h ie r  immers  w ins(
worden gemaakt'?
Een land dat er wel in l i jkt te
s lagen inv loed u i t  te  oe lenen op
het toerisme is Ethiopië. In de
afgelopen iaren hebben de
E,thiopiërs een organisatie weten
op te bouwen die het toerisme
stimuleert en controleert.  Het
kl inkt wat wrang. Een land dat in
de afgelopen jaren in het Westen
alleen maar is gepresenteerd als
een land dat door honger oorlog
en droogte wordt geteisterd en
waar ontelbare mensen de dood
vonden zou een toerist isch aan-

F-anta Golla: toeristen met open armen ontvàngen

trekkel i jk land moeten zi in. Fan-
tu Golla is een van de directeuren
van de National Hotels Corpera-
t ion  in  E th iop iè .  Op d i t  moment
volgt hi j  in Nederland een mana-
gementcursus bi j  het Research
Insti tute for Management
Science in Delft .  Het beeld dat
w i j  v r rn  E16 i1rp ië  hchhen is  vo l -
gens  hem r t r r iu is t .
Golla: 'Die droogteperiode l igt
alweer een aantal jaren achter
ons. Bovendien heeft die slechts
een deel van het land getroffen,
in  over igc  gcb ieden w i rs  gccn
honger .  Natuur l i j k  i s  he t  goed
dat de honger aan de wereld is
getoond. E,r is hulp gekomen,
buitenlandse deskundigen en be-
dri jven en we proberen er nu
structurele oplossingen voor te
vinden. Maar E,thiopië heeft ook
andere kanten. Het heeft toeris-
ten een hoop te bieden. Het heeft
een eeuwenoude cultuur, prach-
t ig natuurschoon en wildparken
waar nog ongeÍept wi ld is te vin-
den en waar zelfs nog kan worden
gejaagd.'  Over de oorlog tegen
de afscheidingsbeweging praat
hi j  niet.
Volgens Golla wil  Ethiopië het

Thorn Tree Café. Bekend toeristenpunt in Nairobi' Kenia

aantal toeristen zo snel mogeli jk
vervièrvoudigen van 65.(XX) tot
2-50.(XX) per jaar. Er wordt veel
geïnvesteerd in hotels. De Natio-
nal I  lotels Cooperation beheert
op  d i t  moment  66  ho te ls  in  b i jna
het  he le  l i rnd .  Daurn lu rs t  z i jn  e r
ni)-q part icul iere hotels. Ook het
Hil ton conce rn heeft een hotel in
de hoofclstad Addis Abeba. Het
ho te l  i s  cch ter  e igeudom vun de
staat, die Í- l i l ton heeft ingehuurd
voor het management. Fl iermee
wi l  rnen bere iken d i r t  zo  rn in  mt r -
g e l i i k  i n k t r m s t e n  v i r n  h e t  t o e r i s -
me weer terugvloeien naar het
hu i tcn lu r rd .  C)p  dcze w i jze  z i jn  e r
volgens Golla geen nadelen aan
het openstel len van de grenzen
voor de mass:ttoerist.  Golla:
'Vergeleken met andere indu-
str ieën is toerisme zeer arbeidsin-
tens ie t .  In  een land a ls  E th iop iè ,
waar  de  zon he t  he le  iaar  door
schi jnt.  betekent dit  structurele
werkge legenhe id .  Bovend ien
veÍbetert de betal ingsbalans
door . t le  ink r rmsten  u i t  he t  toer is -
me. Daarnai iSt is er sprake van
het zcrgenirarnde ntultiplíar-el'-

f i ,cr:  iedèreen'wordt er beter van.
Ik  be taa l  sa la r is  aan mi jn  werk-
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nemer, zodat die ook weer geld
kan besteden, bi jvoorbeeld op
een markt. Dus ook de markt-
koopman zal hier weer aan ver-
dienen. Hoe meer toeristen, hoe
beter  dus .  'Op d i t  moment  mag in
bepaalde gebieden van Ethiopië
niet worden gereisd en individue-
le tochten zi jn ook verboden, vol-
gens  Go l la  ' voor  he t  we lz i jn  van
de reiziger' .
Maar ook in de toekomst zal dit
verbeteren. In principe moet
iedereen. naar Ethiopië kunnen
als het aan hotelmanager Golla
l igt.  Zelfs al zou het een Oad-bus
zi jn, die dwars door Ethiopië
heen raast en voor weinig inkom-
sten zorgt omdat de reizigers bi j-
n a  u l l e s  b i i  z i c h  h e h b e n  e n  n i e t  i n
hotels slapen. Golla over die bus:
'Prima. laat maar komen. Al zal
het niet veel inkomsten opleve-
ren,. want vi j f t ig procent van de
inko-msten van toerisme is af-
komstig van de hotelovernach-
t ingen', 'en die missen we dan,
maar het is alt i td goede promo-
t ie. De reizigers zul len. als ze het
naar , rhun z in  hebben gehad,
thu iskomen met  moo ie  verha len .
Waarmee ze andere mensen mis-
schien weer enthousiast maken.'

Vrouwen
Íietsen
door Maleisië

De wil  om in contact te komen
met de bevolking en een land in
al le uithoeken te bezoeken komt
heel pregnant tot uit ing in een
recent ini t iat ief om in Maleisië te
gaan f ietsen.
'Een te gekke ervaring, '  noemt
Clara de Goede (32) zelf de drie
weken durende f ietstocht van ne-
gentien vrouwen, in leeft i jd va-
r iërend van 28 tot 62 jaar, langs
de oostkust van Maleisië. Samen
met Bert Breukers, voormalig on-
derdirecteur van een Leao. r icht-
te ze onlangs de reisorganisatie
Vlieg & Fiets op. De groepstoer
van vrouwen afgelopen april was
de eerste in zi in soort.  Op indivi-
duele basis kunnen f ietsers van
dezelfde routetocht gebruik ma-
ken met faci l i tei ten als een infor-
matiepakket, retourt icket mét
f iets. plus twee binnenlandse
vluchten in Maleisië en de eerste
overnachting in een hotel.  'We-

reldf ietster '  Clara de Goede reed
met de vrouwen mee nadat ze de
tocht aan de hand van een eerde-
re reis (onderdeel van een we-
reldtoer die onder meer door
Thailand. Indonesië en Austral ië
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!-ietsen in Maleisiè. Makkelijk contact met de bevolking

voerde) had uitgestippeld.
Vl ieg & Fiets is van plan elk jaar
een v rouwentoer  te  o rgan iseren :
behalve ih Maleisië misschien
volgend jaar ook op het Indone-
s ische e i land Ba l i .  De Male is iè -
toer waarbi j  per dag tussen de 45
en l0-5 km wordt gefietst kost

.f  2.950,-. Een individueel ar-
rangement kost.f  2.49-5.-.  Clara
de Goede: 'Je doet zo iets natuur-
l i i k  n ie t  a l leen  u i t  commerc ië le
overwegingen. De sfeer in zo'n
groep is erg belangri jk. Niemand
kende elkaar van te voren. In de
Sleep-in Amsterdam hebben we
een or iën ta t  ieweekend georgan i -
seerd. Het informatiepakket
voor de deelneemsters omvatte
naast praktische tips over fiets-
u i t rus t  ing .  bagage (zo  we in ig  mo-
gel i jk) en gezondheid ook de in-
formatiemap Maleisië van de No-
vib. Maar je kunt van te voren
wel  adv iezen geven.  maar je  weet
niet wat mensen er uiteindel i jk
mee doen. In het begin was ieder-
een gefixeerd op het f ietsen zelf :
later kwam er meer oog voor de
omgeving. Fietsen is voor mij  dé
ideale manier om een land te le-
ren kennen, met de bevolking in
contact te komen.'
Clara de Goede is reèel genoeg
om er aan toe te voegen dat dat
contact natuurl i jk wel 'aan de op-
pervlakte' bl i j f t .  De vrouwentoer
wist overigens de Maleisische
pers te halen via een bericht met
foto's in the Malav Mail  en de

New Straits Times. In die laatste
krun t  r iep  een p laa tse l i j ke  toer is -
me-functionaris het Maleisische
publiek op dit  soort f ietstochten
te ondernemen om zo hun kennis
van het land te verbreden en ge-
zond ' te  b l i i ven .
Levert het f ietsen in korte broek.
zoa ls  op  de  k ran te fo t t l  te  z ien  is ,
in een islamit isch land als Malei-
sië geen problemen op? Volgens
Clara de Goede was dat geen
punt ( ' je moet natuurl i jk niet in
bikini wi l len f ietsen of tooless
gaan zonnen ) .  Ook de  jongs te
deelneemster - Maria Erfte-
meijer,28 jaar - en de oudste -

Puck Alkema, 62 jaar - beamen
dat. Maria Erftemijer: 'Volgens

mil was een kort broekje heel ac-
ceptabel voor ze. Ze zagen dat
dat heel normaal voor ons was. Ik
had wel het idee dat vrouwen -

met wie ik minder in contact
kwam dan met  mannen -  wat  ja -
loers  op  ons  waren.  Je  k r i jg t  na-
tuurl i jk alt i jd vragen als 'Waar is
jul l ie man'. Omdat ik nogal snel
fietste kwam ik vaak als eerste
aan en dan heb je t i id om, als je
wat gaat drinken, contacten te
leggen.'
De oudste in het gezelschap,
Puck  A lkema.  v ind t  he t  jammer
dat ze daar te weinig gelegenheid
voor had. omdat voor haar al les
'geconcentreerd was. op f ietsen,
f ietsen. f ietsen'.  'Misschien had
ik wel niet de goede f iets bi j  me.
Ik had maar vi j f  versnel l ingen.

En ook te veel bagage: voortas-
sen. achtertassen. stuurtassen en
een rugzak. Ik heb ontzettend
veel gereisd in mijn eentje. Ga
elk jaar naar Sri  Lanka met hon-
derd ki lo kleren bi j  me. Dan stap
ik op de f iets om l inks en rechts
uit  te delen. Maar dit  was voor
mij de eerste tocht met andere
dames op de f iets. lk vond het
heel vermoeiend. maar heb 'm

toch uitgereden. Maleisië is heel
anders dan Sri Lanka. In materi-
eel opzicht veel beter. De men-
sen z i . jn  v r iende l i l k  en  gas tv r i . i .
Ze schooien niet zoals in Sri
Lanka. '
Mevrouw Alkema memoreert
dat er 'geen weerklank' in de
groep te vinden was en Maria
Erftemijer is van mening dat
f ietsen met vrouwen onder el-
kaar 'gemoedeli jker '  is dan wan-
neer je dat met een gemengde
groep zou doen. Ze heeft haar
leven lang al gefietst en hoewel
het voor het eerst was dat ze
tiberhaupt vloog wil  ze graag te-
rug naar Azië, andere landen
daar bezoeken.
Clara de Goede: 'Voor mij  was
het uniek dat het zo goed l iep met
deze groep vrouwen die ik nog
nooit eerder had gezien. Voor
hetze l fde  ge ld  kan he t  mis lukken
want vrouwen kunnen onder el-
kaar heel vervelend zi jn. Mijn
enthousiasme voor dit  soort rei-
zen is gebleven; zelfs groter ge-
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