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11

Kennismaking met Afrika

Nairobi, september 1988

‘Waar komen jullie vandaan?’ Muli, technisch medewerker van de
faculteit bodemkunde, kijkt ons nieuwsgierig aan.

‘Uit Nederland,’ antwoordt Anneke.
‘Zijn jullie van dezelfde stam?’ vraagt Muli.
We beginnen te lachen.
‘Wij hebben geen stammen,’ zeg ik.
Verbaasd kijkt Muli me aan. Geen stammen? Hoe kan dat?
‘Nederland is heel klein,’ voegt Tjallie toe. ‘We hebben wel pro-

vincies, maar eigenlijk zijn we één stam.’
Muli fronst zijn wenkbrauwen. Hij kan zich nauwelijks voor-

stellen dat het rijke Nederland kleiner dan Kenia en stamloos is. Die
mzungu’s moeten toch zeker een identiteit hebben?

‘Maar je moet toch ergens vandaan komen?’ vraagt hij weer.
‘Noord, zuid, midden…’

‘Uit het midden,’ zeg ik snel. Anneke en Tjallie knikken bevesti-
gend. Laten we het daar maar op houden.

Muli lijkt tevreden. ‘Ik ben een Kamba,’ zegt hij niet zonder trots.

Muli, goed onthouden, prent ik in mijn hoofd als we naar het vol-
gende gebouw van de Kabete-campus lopen. Ik zou hem nog wel-
eens nodig kunnen hebben voor mijn onderzoek. Maar na uitge-
breid handen schudden met vijf andere universiteitsmedewerkers
en twee studenten ben ik zijn naam alweer vergeten. Zijn gezicht
trouwens ook. De mensen lijken in mijn ogen allemaal op elkaar.
We worden overspoeld met namen en informatie, en ik kom ogen
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en oren tekort om alles goed in me op te nemen. De enige die ik van
kilometers afstand herken is dr. Collins, een wat gedrongen Engels-
man die al jaren in Nairobi woont. Gisteren heeft hij ons van het
vliegveld gehaald en naar een hotel gebracht. Bij het wegrijden, nog
op het terrein van het hotel, stuurde hij de auto prompt in een die-
pe greppel. De auto helde vervaarlijk naar één kant en het linker-
voorwiel hing volkomen vrij in de lucht. Beduusd keken we toe hoe
dr. Collins met moeite uit zijn auto klom. Nog verbaasder waren we
toen we zagen hoe omstanders – waar ze ineens allemaal vandaan
kwamen was ons volkomen onduidelijk – de auto in een mum van
tijd uit de greppel tilden en weer op de weg plaatsten. Alsof het een
dagelijks gebeuren was, stapte dr. Collins in en weg was hij. Wel-
kom in Kenia!

Vandaag is de echte introductie begonnen, die vooral uit handjes
geven bestaat. Dr. Collins, die als onderzoeker en docent aan de
universiteit van Nairobi werkt, leidt ons rond. Het lijkt wel of de
halve universiteit moet weten wie wij zijn en wat wij in Kenia gaan
doen. Geduldig vertellen wij steeds hetzelfde verhaal: wij komen als
stagiaires alle drie in het project van professor Rigters werken. An-
neke en Tjallie studeren tropische plantenteelt in Wageningen, en
ik studeer geografie in Utrecht.

‘Waar?’ vraagt iemand aan mij. Van Wageningen hebben ze hier
wel vaker gehoord, maar van Utrecht?

‘Vlak bij Amsterdam,’ zeg ik. Deze toelichting schijnt voldoen-
de.

‘Karibu, welkom!’
We schudden weer nieuwe handen. Wat een aardige mensen al-

lemaal. Heel belangstellend, en zo vrolijk! Alleen dr. Collins lijkt er
niet zoveel zin in te hebben. ‘Wat bezielt professor Rigters om drie
vrouwen naar Kenia te sturen?’ hoor ik hem mopperen. ‘Alsof ik
niets anders te doen heb!’

Verbaasd kijk ik hem aan. We zijn hier toch voor een gezamenlijk
Nederlands-Keniaans project? Dan zou hij toch juist heel blij moe-
ten zijn met onze bijdrage? Professor Rigters, onze begeleider uit
Wageningen, was er in elk geval heel enthousiast over. Toen hij
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hoorde dat ik een stageplek zocht voor mijn bijvak bodemfysica,
kwam hij meteen met dit project op de proppen.

‘Zou jij voor mij in Kenia een capacitieve bodemvochtmeter wil-
len testen?’ vroeg hij. ‘Ik werk samen met de universiteit van Nairo-
bi aan een project waarvoor ik die meter speciaal heb laten ontwik-
kelen. Is dat iets voor jou?’

Van opwinding begon mijn hart sneller te kloppen. Kenia!
‘Ja hoor,’ zei ik meteen, al had ik geen idee hoe zo’n capacitieve

bodemvochtmeter eruitzag. En voor ik het wist stond ik bij het reis-
bureau een retourtje Nairobi te boeken.

Dr. Collins kijkt op zijn horloge. Hij lijkt haast te hebben. ‘Kom
gauw,’ roept hij. ‘We moeten naar het hoofdgebouw in de stad.’ Hij
legt uit dat we naar de administratie moeten omdat onze papieren
nog niet in orde zijn. Professor Rigters zou de aanvraag voor onze
verblijfsvergunningen te laat bij het ministerie hebben ingediend.
Volgens Collins sowieso een moeizame weg. Hij denkt dat we ons
beter als student aan de universiteit van Nairobi kunnen inschrij-
ven.

We nemen afscheid van de in tegenstelling tot Collins zo rustige
Kenianen en lopen snel achter onze gehaaste voorganger aan. Even
later crossen we in Collins’ oude Mini de campus van het universi-
teitsterrein af, op weg naar het centrum van Nairobi. Door het half -
opengedraaide raam voel ik de wind in mijn gezicht waaien. Het is
een heerlijk gevoel. Het klimaat is zeer aangenaam: lekker warm, en
toch niet benauwd. Nieuwsgierig kijk ik om me heen. De omge-
ving is prachtig, ik had niet gedacht dat Nairobi zo groen zou zijn.
Overal groeien bomen en planten: woudreuzen, palmen, grote ba-
nanenplanten en allerlei bomen waarvan ik de naam niet weet, vaak
rijk behangen met kleurrijke bloemen. Sommige bomen zijn door
hun bloemen helemaal paars gekleurd, andere rood. Maar min-
stens even indrukwekkend als de begroeiing is de dieprode grond
waar al deze bomen en struiken in wortelen; de oeroude aarde van
het Afrikaanse continent.

Na een paar kilometer komen we in de buurt van Westlands, een
levendig stadsdeel ten westen van het centrum, waar bomen en
struiken grotendeels hebben plaatsgemaakt voor gebouwen en

13
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straten. Het is hier een stuk drukker. Overal lopen mensen, maar
ook aan ander verkeer is geen gebrek. Dr. Collins moet regelmatig
op de rem trappen voor een handkar, een zeer trage vrachtwagen of
een automobilist die plots van rijbaan verandert. Vlak voor een ro-
tonde staat het verkeer vast. Busjes volgestouwd met passagiers
proberen zich opdringerig een weg door het verkeer te banen. Waar
het ook maar even kan scheuren ze zonder pardon langszij over de
stoep of wat daar nog van over is.

‘Matatu’s,’ gromt dr. Collins. ‘Pas maar op voor die krengen, want
ze rijden je zo van de sokken.’

Ik kan mijn lachen nauwelijks onderdrukken. Ik vind dit chaoti-
sche verkeer geweldig! Wat doet deze mopperende man naast me in
godsnaam in Afrika? Ik kijk even naar zijn gezicht, dat strak op de
weg gericht is. Ineens ontwaar ik pretlichtjes in zijn ogen en heb ik
hem door: dr. Collins mag grommen en brommen, maar stiekem
houdt hij wel van dit zooitje ongeregeld.

Als we in het centrum van de stad zijn aangekomen, wijst dr.
Collins naar een paar grote gebouwen. ‘Kijk, de hoofdgebouwen
van de universiteit.’

Omringd door een mooi aangelegde tuin met palmen en andere
tropische planten staan de gebouwen fier overeind. Vanbinnen
zien ze er echter een stuk minder florissant uit. De gangen zijn uit-
geleefd en de trappenhuizen stinken hier en daar naar niet-doorge-
trokken toiletpotten. Dr. Collins loodst ons snel naar de admini-
stratieafdeling. Via het kastje en de muur komen we uiteindelijk in
de juiste kamer terecht. In de hoek liggen stapels ongeordende dos-
siermappen, maar de man die we hier hadden moeten aantreffen, is
afwezig.

‘Kom over een uur maar terug,’ zegt een vriendelijke kamerge-
note. Een garantie dat onze man dan wel aanwezig is, kan ze echter
niet geven.

Dr. Collins kan zijn tijd wel beter gebruiken: ‘Kom dames, we
gaan. Jullie moeten hier morgen of volgende week nog maar eens
naartoe. Je kent nu de weg.’

Nog geen tien minuten later zitten we alweer in de Mini, terug
naar de faculteit bodemkunde op de Kabete-campus. De inschrij-

14
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vingen moeten maar even wachten. Voorlopig zullen we het met
onze toeristenvisa moeten doen.

Huisvesting is een ander punt van zorg voor dr. Collins. Waar kan
hij in ’s hemelsnaam drie meiden onderbrengen? De briefjes die hij
her en der had opgehangen hebben nog niets opgeleverd en wij
kunnen natuurlijk niet eeuwig in een hotel blijven zitten.

Na drie dagen is er goed nieuws. We kunnen verkassen naar het
stafgedeelte van een docentenwoning op de Kabete-campus. De
ruimte is beperkt, maar met een beetje passen en meten kunnen we
er drie matrassen kwijt.

‘Wel knus, hè?’ zegt Tjallie terwijl ze rondkijkt om te zien waar
ze haar spullen kan laten. Ze haalt een boek uit haar rugzak en legt
het op haar matras. Nieuwsgierig kijk ik naar de titel. Teach Yourself
Swahili, staat er met dikke letters op de voorkant gedrukt.

‘Ben je Swahili aan het leren?’ vraag ik verbaasd.
Professor Rigters heeft me allerlei boeken en artikelen aanbevo-

len, maar over Swahili heeft hij niets gezegd; in Kenia schijnt ieder-
een uitstekend Engels te spreken.

Tjallie knikt enthousiast. ‘Anneke en ik hebben net het eerste
hoofdstuk doorgewerkt,’ zegt ze. ‘Doe je mee?’

Even aarzel ik. Zo’n talenwonder ben ik niet. En dat voor die paar
maanden. Voor Anneke en Tjallie ligt het anders; zij zullen hier een
halfjaar doorbrengen.

‘Het is echt niet zo moeilijk,’ zegt Anneke. ‘Als je een paar uur
studeert, kun je al eenvoudige zinnetjes maken.’

Nieuwsgierig sla ik het boek open en lees een paar woorden op
de eerste bladzijde. Het lijkt inderdaad niet zo ingewikkeld. Baba
betekent ‘papa’, mama spreekt voor zich, en met kaka en dada worden
‘broer’ en ‘zus’ aangeduid. Dat kan ik wel onthouden. Een paar
bladzijden verder wordt het iets moeilijker: mtoto voor ‘kind’, mbwa
voor ‘hond’, mapori voor ‘savanne’ of ‘wildernis’ en baisikeli voor
‘fiets’. Wat een grappige woorden! Ik hoef niet lang meer na te den-
ken, natuurlijk doe ik mee.

15
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Een paar dagen later komt dr. Collins met een briefje naar ons toe.
Ene mevrouw Taylor woont in de buurt van de campus en blijkt een
deel van haar woning te willen verhuren. Vast groter dan de ruimte
waarin we nu bivakkeren. Of we interesse hebben?

Als we met dr. Collins gaan kijken, weten we niet wat we zien. Bij
de oprijlaan krijg ik het idee dat we een tropisch bosreservaat bin-
nengaan, maar na twee bochten blijkt het geen bos, maar een tuin
te zijn. Op een open plek tussen de bomen en de bloemen staat een
oud Engels droomhuis. Overdonderd stappen we uit en kijken om
ons heen. Het is alsof we ons aan de hemelpoort bevinden. En al die
schitterende geluiden! Vogels, krekels, boomkikkers? We worden
welkom geheten door een vrolijk klein hondje en een blanke vrouw
op leeftijd.

‘Karibu!’ zegt ze tegen ons. ‘Treed binnen!’
Vanbinnen is het huis net zo mooi als vanbuiten. We kunnen een

geheel eigen woongedeelte krijgen, bestaande uit een woonkamer,
twee slaapkamers en een keukentje. Alle vertrekken zijn voorzien
van piekfijne koloniaal uitziende meubelen. Het huis lijkt zo uit
Out of Africa te komen.

‘Zie je dat?’ Anneke stoot me aan en wijst naar het vloerkleed in
de huiskamer.

Ik sper mijn ogen wijd open van verbazing. Een zebrahuid! In de
kop van het dier zit een gat. Zou hij daar geschoten zijn?

‘Hè jakkes,’ zegt Tjallie. ‘Dat ding halen we weg.’
‘Nee!’ protesteer ik. Ik vind het wel een stoer kleed.
De prijs die mevrouw Taylor voor de woning vraagt is aan de

hoge kant, maar wel minder dan onze studentenkamers in Wage-
ningen en Utrecht. We hoeven elkaar maar heel even aan te kijken.

‘We doen het,’ zeg ik.
Nog dezelfde dag verhuizen we onze rugzakken en tassen naar

het paradijs van mevrouw Taylor. We hebben ons thuis gevonden.

Het project van professor Rigters, waarvan wij in Nederland groot-
se voorstellingen hadden, blijkt in Kenia niet zoveel om het lijf te
hebben. Het heeft geen eigen onderzoeksterrein, geen personeel,
geen auto’s en nauwelijks geld. Alleen mijn bodemvochtmeter 

16
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– een lange metalen stok met een scherpe punt die meteen de naam
prick stick krijgt – en onze aanwezigheid zijn het tastbare bewijs dat
er zoiets als een project-Rigters bestaat. Voor de uitvoering van ons
onderzoek zijn we echter volledig afhankelijk van anderen, zoals de
universiteit – helaas ook vrijwel zonder middelen – en dr. Collins.

Onze onderzoeksvelden zijn van het kari, het Kenyan Agricultu-
ral Research Institute, en bevinden zich in de buurt van Machakos,
een kleine stad op zeventig kilometer afstand van Nairobi. Onze eer-
ste reis naar Machakos heeft wel iets van een safari. Met een grote
Landrover van de universiteit gaan we op weg: Anneke, Tjallie en ik,
gewapend met boeken, schrijfblokken, camera’s, flessen water, hoe-
den en zonnebrandolie, en drie Keniaanse studenten, gewapend
met niets. Achter het stuur zit een chauffeur van de universiteit.

Uit de eerste kennismaking blijkt dat er tussen ons en Keniaanse
studenten meer verschillen bestaan dan alleen onze huidskleur. De
Kenianen zijn een stuk ouder dan wij; twee van de drie hebben al
een gezin, en met hun pakken en stropdassen zien ze er verzorgder
uit dan wij.

‘Hoe heten jullie?’ vraagt een van hen geïnteresseerd.
We noemen onze namen, die voor hen erg lastig uit te spreken

zijn. Het leidt in elk geval tot de nodige hilariteit.
‘Jullie lijken zo op elkaar!’ vervolgt student nummer twee.
Verbaasd kijken we hem aan. Wij? Hoe komt hij erbij! Ziet hij

dan niet dat onze haren en ogen een andere kleur hebben?
‘En hoe heten jullie?’ vraagt Tjallie.
‘Kagai, Kimotho en Omollo.’
Ik probeer de namen te onthouden.
‘Doen jullie ook onderzoek in Machakos?’ vraag ik nieuwsgierig.

Ik heb begrepen dat deze mannen ook iets met Rigters’ project te
maken hebben, maar ik kan me slecht voorstellen dat zij in hun
mooie pakken straks bodemonderzoek zullen uitvoeren.

Ze knikken. Wat ze precies gaan doen wordt me niet duidelijk,
maar ik geloof dat dat wederzijds is. Ik begrijp wel dat ik vooral met
Kagai, de oudste van het drietal, zal samenwerken. Hij is bezig met
een microklimatologische studie, en mijn bodemvochtmetingen
moeten zijn onderzoek ondersteunen.

17
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De weg naar Machakos gaat door een prachtig savannelandschap
dat heel anders is dan we tot nu toe gezien hebben. Goudkleurige
acaciabomen werpen hier en daar schaduwplekken in het hoge gele
grasland. Het uitzicht is weids en de lucht lijkt vele malen ruimer
dan in Nederland. Links voor ons zie ik in de verte een aantal heu-
vels opdoemen.

‘Daarachter ligt Machakos,’ wijst Kagai.
Als we dichter bij de heuvels komen, verdwijnt het geel en wordt

het rood van het Afrikaanse continent steeds beter zichtbaar. Dro-
merig kijk ik naar buiten. Tussen de struiken zie ik hier en daar le-
men hutjes met strooien daken. Het is zo onwerkelijk dat ik me
nauwelijks kan voorstellen dat ik hier echt rondrijd. Ik ben in Afri-
ka! Wat ben ik blij dat ik professor Rigters ontmoet heb en ja heb
gezegd; anders had ik nu misschien in een grijze collegezaal geze-
ten, of in een grote natte kuil op de Utrechtse Heuvelrug. Hoe één
telefoontje je leven zo kan veranderen!

Als we in de buurt van de stad komen, maken de lemen hutjes
plaats voor stenen gebouwtjes en wordt het steeds drukker op de
weg. De stad zelf ziet er levendig uit. De huizen en winkels zijn in
vrolijke kleuren geschilderd, hier en daar met grote reclameafbeel-
dingen van Blueband-margarine en Omo-waspoeder, en overal lo-
pen mensen. We zien hordes kinderen in schooluniformpjes. Groot
is Machakos niet en al snel ligt de stad weer achter ons. Enkele kilo-
meters verder rijden we een onverhard pad op, en ineens begrijp ik
waarom we met een Landrover gekomen zijn. Na veel bochten, hob-
bels en kuilen – het lijkt wel alsof we in een kermisattractie zitten –
komen we aan op het terrein van het kari. Onder het stof en zo opge-
wonden als een stel kleine kinderen stappen we uit de Landrover. Het
onderzoek kan beginnen.

‘Stom ding!’ Verslagen leg ik mijn prick stick op de grond. Wat ik
ook probeer, ik krijg mijn vochtmeter met geen mogelijkheid de
grond in. Hoe kan een onderzoeker zoiets ontwerpen?

‘Je zou misschien eerst een gat in de grond moeten maken,’ zegt
Kagai, die al een tijdje verbaasd heeft staan toekijken.

Ik kijk naar de rode grond en realiseer me dat de ontwerper van

18
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mijn vochtmeter iets heel belangrijks over het hoofd heeft gezien.
‘Een fluitje van een cent,’ zei hij vorige maand nog tegen me. ‘Je
duwt hem de grond in en dan lees je zo de vochtgehaltes af.’ Maar
we hebben hier niet te maken met zachte Hollandse klei; de aarde
lijkt eerder van beton!

‘Tja…’ verzucht ik.
Even overweeg ik het onderzoek te staken en een paar maanden

op safari te gaan – de prick stick zou misschien nog dienst kunnen
doen als tentstok –, maar dan besluit ik Kagais advies ter harte te ne-
men; ik moet me niet meteen uit het veld laten slaan. ‘Goed, een
diep smal gat,’ zeg ik. ‘Maar hoe?’

‘Ga maar eens met Muli praten,’ adviseert Kagai. ‘In zijn werk-
plaats staat vast wel wat materiaal waarmee je diepe gaten kunt bo-
ren.’

Mijn teleurstelling over de prick stick valt in het niet bij mijn fasci-
natie voor Kenia. Wat een land! Al na een paar weken voel ik me he-
lemaal thuis. Ik geniet met volle teugen van het landschap, de
warmte, de kleuren en de Afrikaanse vrolijkheid. Ik leer manieren 
– je moet iedereen altijd netjes een hand geven – en ik begin een aar-
dig mondje Swahili te spreken. Verder leer ik dat je beter niet in het
openbaar over aids kunt spreken en al helemaal niet over politiek.
‘President Moi heeft overal informanten,’ fluistert iemand me in
het oor. Kenia blijkt een eenpartijstaat; kritiek op het beleid of op
de president is not done.

‘Zullen we vandaag weer op ontdekkingsreis gaan?’ vraag ik op
een zaterdagochtend aan Anneke en Tjallie. Ik heb wel zin in een
uitstapje.

Tjallie blijft liever een dagje thuis, maar Anneke is er wel voor te
porren. ‘Zullen we de bushalte aan Wayaki Way proberen?’ stelt ze
voor.

Even later lopen Anneke en ik richting hoofdweg. Als we na een
kwartier in de buurt van Kangemi komen, een sloppenwijk die aan
weerszijden van Wayaki Way ligt, wordt onze komst luid aange-
kondigd.

‘Mzungu, mzungu!’ horen we links en rechts om ons heen. We zijn

19

roep vd mapori_136x215  11-02-11  07:54  Pagina 19



er inmiddels aan gewend. Als blanke kun je hier niet ongemerkt
rondlopen. Vooral voor kinderen lijken we telkens weer een enor-
me attractie. Sommigen staren ons met open mond aan, anderen
giechelen, en de brutaalsten durven ons toe te roepen: ‘Mzungu,
mzungu!’

We steken de hoofdweg over en begeven ons naar een kale plek
aan de kant van de weg die als bushalte dienstdoet. Een bordje of
bushokje is er niet, laat staan een dienstregeling, maar aan de plat-
gereden berm kun je zien dat dit een opstapplaats is. Er staan bo-
vendien meer mensen te wachten, dus het zal wel goed zijn.

De waarschuwing van verschillende mensen en de meeste reis-
gidsen om nooit met bussen en matatu’s te reizen – er zouden veel
ongelukken mee gebeuren – hebben we al snel in de wind geslagen.
Als je over een auto beschikt is dat makkelijk praten. Maar als je
geen auto hebt en toch wat van de omgeving wilt zien, heb je geen
keus. Bovendien blijkt het reizen met bussen en matatu’s helemaal
niet zo verschrikkelijk als wordt verondersteld. Alleen het spitsuur
moet je mijden, daar zijn we wel achter gekomen. Eén keer kwamen
we, na wat oponthoud in de stad, per ongeluk in de avondspits te-
recht. We hebben het geweten… Bij de haltes zag het zwart van de
mensen en het was een hele toer om in een bus of matatu te komen.
Toen we er eindelijk een te pakken hadden, konden we natuurlijk
nergens meer zitten. Als sardientjes in een blikje werden we steeds
verder naar achteren geperst. Algauw begreep ik dat je moest pro-
beren om zo veel mogelijk ruimte om je heen te behouden. Naar-
mate er meer mensen instapten werd dit uiteraard steeds lastiger,
vooral omdat de tout, iemand die zo veel mogelijk mensen naar bin-
nen moet lokken en vervolgens het geld int, zeer fanatiek bezig was
onze schaarse ruimte af te pakken. Passend en metend sprak hij ons
aan: ‘Jij daar, schuif een beetje op! Zet deze voet hier, die voet daar.’
Eén voordeel had het wel: we werden zo strak tegen elkaar aan ge-
plaatst dat we onmogelijk konden omvallen!

Op deze rustige zaterdagmorgen is het aantal mensen bij de bus-
halte gelukkig beperkt. Het duurt niet lang of er komt een matatu
voorrijden. De uit de nog rijdende auto hangende tout roept iets
onverstaanbaars. Alsof het vanzelfsprekend is dat alleen wij tweeën
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deze matatu moeten hebben, worden we naar binnen geloodst. Wij
vinden het best, vooral als we op de achterbank allebei nog een
plekje vinden.

‘Waarnaartoe?’ vraag de tout als we een paar kilometer hebben
afgelegd.

‘Naar het eindpunt,’ antwoordt Anneke. Het maakt ons niet uit
waar de matatu naartoe gaat. Wij willen gewoon iets van de omge-
ving zien.

‘Vijftig shilling,’ zegt de tout, terwijl hij het door hem reeds
geïnde geld in zijn handen laat rollen.

Vijftig? Ik kijk de tout lachend aan: ‘Echt niet!’
We hebben inmiddels al verschillende uitstapjes gemaakt en we-

ten wel beter. Denkt deze tout nu echt dat hij ons zomaar kan af-
zetten? De tout lijkt in verwarring en schudt zijn hoofd; hij weet
niet wat hij met die twee blanke weigeraars achter in de matatu aan
moet. Telkens als hij naar ons kijkt beginnen we te giechelen, en hij
kan niet anders dan met ons meelachen.

We klimmen hoger en hoger, en op een gegeven moment scha-
kelt de chauffeur terug naar de derde versnelling. Verbaasd kijken
we om ons heen. We rijden door een bosrijke omgeving en het is
hier een stuk koeler dan in Nairobi.

‘Waar gaat deze matatu eigenlijk naartoe?’ vraag ik.
Nu snapt de tout het helemaal niet meer. Weten die meiden niet

eens waar ze heen willen?
‘Naivasha,’ zegt een vrouw naast me.
We kijken op onze kaart, maar kunnen het nergens vinden. Een

medepassagier die voor me zit wil ons wel helpen, maar al snel
blijkt dat hij nog nooit van zijn leven een kaart heeft gezien en niet
in staat is land van zee te onderscheiden. Pas als nog meer passagiers
zich ermee gaan bemoeien, ziet Anneke ineens het woord Naivasha
staan.

‘Hier!’
Verbaasd kijk ik naar de plek bij Annekes vinger. Naivasha blijkt

geen buitenwijk van Nairobi, maar een kleine stad op zo’n negentig
kilometer van Nairobi. En wij maar denken dat die tout ons wilde
afzetten… Ik pak mijn portemonnee en geef hem vijftig shilling.

21

roep vd mapori_136x215  11-02-11  07:54  Pagina 21



‘Sorry dat we niet wilden betalen,’ zeg ik beschaamd. ‘We wisten
niet dat we zo ver weg gingen.’

Nu grijnst de tout breeduit. Ik zie hem denken: het blijven rare
snijbonen, die mzungu’s, maar je kunt er wel mee lachen! En hij is
natuurlijk ook blij dat hij eindelijk zijn vijftig shilling in zijn zak
kan steken.

De rit is het geld meer dan waard. Na het bos rijden we ineens
langs de rand van een hoogvlakte en kijken we naast ons een ander-
halve kilometer diep ravijn in. De overkant is nauwelijks te zien, zo
breed is het ravijn. Mijn geografenhart begint spontaan sneller te
kloppen. Dit is ongelooflijk! Zo’n overweldigend landschap heb ik
nog nooit gezien.

‘Zou dit de Riftvallei zijn?’ vraagt Anneke.
Natuurlijk, ze heeft gelijk. Dit moet die grote scheur in Afrika

zijn. Ik heb er al diverse foto’s van gezien, maar wist niet dat het zo
indrukwekkend was.

‘Kijk daar!’ roep ik.
In de verte zien we twee vulkanen opdoemen. Ademloos kijken

we uit de raampjes van de matatu. Ik ben mijn gevoel voor propor-
ties helemaal kwijt. Hoe breed zou de Riftvallei zijn? Vijftig kilo-
meter? Honderd? Na een paar bochten en nieuwe vergezichten gaat
de matatu linksaf en beginnen we aan een lange, adembenemende
afdaling.

In de vallei rijden we door een heel nieuw landschap. Het is er
warm, droog en een stuk minder groen. Overal staan rode bloemen
tussen het gele gras en hier en daar groeien imponerende reuzen-
cactussen. Ineens zie ik in de verte een groepje beesten.

‘Zebra’s!’ roep ik uitgelaten als ik streepjes ontwaar. Als een stel
blije kinderen jubelen we op de achterbank van de matatu. We ver-
dringen ons voor de ramen en proberen foto’s te nemen, maar dat is
onmogelijk. De weg is slecht en de matatu schudt flink op en neer,
af en toe dikke stofwolken opwerpend. Onze medepassagiers kij-
ken verwonderd naar ons. Wat is er nu toch zo bijzonder aan een
stelletje zebra’s? Maar wij hebben nog nooit wilde zebra’s gezien en
kijken onze ogen uit. Dat we in dit land stage mogen lopen!

Naivasha lijkt een aardig stadje, maar veel tijd om rond te kijken
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gunnen we ons niet. We drinken wat fris in een vrolijk gekleurd ho-
telletje en nemen vervolgens de eerste de beste matatu terug naar
Nairobi. Net voor het donker komen we thuis. Tjallie is blij ons
weer te zien, ze was al een beetje ongerust. Maar wij hebben daar
weinig oor voor, we praten honderduit over alles wat we hebben
meegemaakt.

‘Volgende week gaan we weer, en dan moet jij ook mee,’ zegt An-
neke.

Zo goed als onze wekelijkse ontdekkingsreizen verlopen, zo moei-
zaam vorderen onze projecten. De toezegging van de universiteit
om het transport van Nairobi naar Machakos te verzorgen, wordt
bijvoorbeeld maar mondjesmaat waargemaakt. Vaak moeten we
uren wachten tot we kunnen vertrekken – de Landrover van de uni-
versiteit is kapot, de benzinetank is leeg of de chauffeur komt niet
opdagen – en soms vertrekken we helemaal niet. Het analysewerk
van Anneke en Tjallie op het laboratorium van de faculteit bodem-
kunde wil ook niet vlotten. Op de een of andere manier zijn altijd
precies die chemicaliën op die Anneke en Tjallie nodig hebben voor
hun onderzoek.

Met mijn metingen in Machakos gaat het, ondanks de goede
hulp van Muli, evenmin geweldig. Twee sensoren op de prick stick
hebben het al begeven en de stick zelf is, waarschijnlijk door mijn
verwoede pogingen het ding zo diep mogelijk de grond in te du-
wen, kromgetrokken. En probeer een kromme stok maar eens in
een recht gat te krijgen… Mijn wetenschappelijke ambities, voor
zover ik die had, zijn al drastisch bijgesteld. Maar desondanks heb
ik het reuze naar mijn zin. Ik blijf regelmatig in Machakos over-
nachten, maak vrienden en geniet van het onbezorgde leven. Wat
vandaag niet lukt, kan morgen wel. Hakuna matata! Je kunt het zo
gek niet bedenken of er is wel een oplossing voor.

Eind oktober begint het te regenen en het land ondergaat een ware
metamorfose. Alles wat geel was wordt groen. De onverharde we-
gen veranderen hier en daar in grote modderpoelen en het is een
kunst, zelfs met een Landrover, om erdoorheen te komen. De ritten
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naar het onderzoeksstation worden nog spectaculairder dan ze al
waren. Soms moeten we uitstappen en duwen, of op zoek gaan naar
stevige takken om onder de wielen van de Landrover te steken.
Onze schoenen en kleren worden met de dag roder. Hoeveel Omo
we ook gebruiken – ik begrijp nu pas waarom er zoveel reclame
voor dat spul gemaakt wordt –, we krijgen ze niet meer schoon.
Toch zijn de regens een zegen. Op de shamba’s wordt gezaaid en ook
op onze onderzoeksvelden komen dagloners om maïs en bonen te
planten. De paraplu die ik als voorzorgsmaatregel had meegeno-
men blijk ik toch weinig nodig te hebben. Meestal regent het 
’s nachts of pas aan het eind van de middag.

Ik meet wat ik kan en probeer het vochtgehalte van de grond zo
goed mogelijk te registreren. Gezien de magere resultaten van de
prick stick, gebruik ik voor de zekerheid ook andere, ouderwetse,
methodieken. Die zijn tenminste beproefd en betrouwbaar. Half
december steek ik voor de laatste keer mijn prick stick de grond in.
Drie maanden onderzoek zijn vliegensvlug voorbijgegaan. Het is
tijd voor vakantie.

‘Haal jij de kaartjes bij het loket op?’ vraagt Anneke aan mij, ‘dan
passen wij wel even op je spullen.’

Het is vier uur en verschrikkelijk druk op het station. Over een
paar dagen is het Kerstmis en het lijkt wel of half Nairobi vandaag
vertrekt.

‘Oké,’ zeg ik, en ik sluit aan in de lange rij. Wat een mensen. Nu
begrijp ik waarom we hier een uur van tevoren al moesten zijn. Ge-
lukkig hebben we tijdig bij Kenya Railways gereserveerd, anders
zouden we waarschijnlijk geen treinkaartje meer kunnen krijgen.
Voor de zekerheid open ik nog even mijn portemonnee. Ja, daar zit-
ten ze: drie reserveringsbiljetten tweedeklas voor de nachttrein
naar Mombasa.

Langzaam schuifel ik in de rij naar voren. Geduld is een schone
zaak, daar weet ik inmiddels alles van. Maar het is eigenlijk ook he-
lemaal niet erg om in de rij te staan. De sfeer is goed, iedereen lijkt
blij dat het vakantie is. In het stationsgebouw staat een opgetuigde
kerstboom en de muziek die door de luidsprekers galmt geeft een
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extra vrolijke noot aan het geheel. ‘Dreaming of a white Christmas,’ hoor
ik de zanger blèren. Witte kerst? Op de top van Mount Kenya mis-
schien! Of zou hij de witte stranden van Mombasa bedoelen, die
ons in het vooruitzicht zijn gesteld?

Ik kijk even achterom naar Anneke, Tjallie en Kagai, die in een
hoek van het stationsgebouw op me wachten. Zouden ze het liedje
ook gehoord hebben? Ik krijg geen contact, ze zijn druk in gesprek.
Een aardige man, Kagai. Ik heb de afgelopen drie maanden heel
goed met hem kunnen samenwerken, en gisteren bood hij spon-
taan aan ons naar het station te brengen.

Ik zet weer een stapje naar voren. Nog even en ik ben aan de
beurt. O, wat heb ik zin in deze vakantie. Van dr. Collins en zijn
vrouw heb ik begrepen dat de kuststreek heel anders is dan de rest
van Kenia, bijna alsof het een ander land betreft. Het schijnt zelfs
dat de kustbewoners Nairobi hectisch en gejaagd vinden. Dan moet
het daar wel heel relaxed zijn…

‘Mevrouw?’
Ik laat de gedachte aan witte stranden en wuivende palmbomen

gaan en haal onze reserveringsbiljetten uit mijn portemonnee.
‘Alstublieft,’ zeg ik tegen de baliemedewerker.
De man zoekt onze namen in het reserveringsboek. ‘Jullie staan

er niet in,’ zegt hij na een tijdje, en hij geeft mij de reserveringsbil-
jetten retour.

Ik kijk hem vragend aan. En nu? Als blijkt dat hij me geen in-
stapkaartjes wil geven, word ik boos.

‘Wat? Maar we hebben gereserveerd en betaald!’ roep ik veront-
waardigd uit.

‘Sorry, u kunt vandaag echt niet mee,’ reageert de baliemedewer-
ker droog. ‘De trein is vol.’ Vervolgens negeert hij mijn protesten en
pakt de biljetten van de passagiers achter me aan.

Ik ben helemaal overdonderd. Dit kan toch niet? Door deze me-
dewerker zou onze hele vakantie in duigen vallen! Wanhopig roep
ik Kagai erbij. Kagai doet een nieuwe poging om instapkaarten voor
ons te bemachtigen, maar het mag niet baten. De trein blijkt hele-
maal volgeboekt en onze namen komen niet op de lijst voor. Om
vijf uur staan we nog steeds bij de balie en zien we, tot onze ontzet-
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ting, de lange Mombasa-trein voor onze neus vertrekken.
Kagai geeft niet op; er gaat die avond nog een trein. We blijven

eindeloos bij de balie hangen, smekend om drie instapkaartjes. Uit-
eindelijk is de medewerker ons zo zat dat hij een gummetje pakt,
drie willekeurige namen uit het reserveringsboek wist, onze namen
erin schrijft en ons drie kaartjes geeft voor de trein van zeven uur.

Vanuit Mombasa vliegen we op uitnodiging van een kennis meteen
door naar Lamu, een stadje op een eiland voor de kust van Kenia.
Vanaf het vliegveld kunnen we het Arabisch aandoende stadje al-
leen per boot bereiken. Het is of we in een totaal andere wereld be-
landen en een paar eeuwen in de tijd worden teruggeplaatst. Lamu
ziet er sprookjesachtig uit. De witte uit koraalsteen opgebouwde
huizen zijn statig, hebben mooi bewerkte houten deuren, en alle
afdakjes zijn bedekt met gedroogde palmbladeren. Volgens mijn
reisgids is Lamu het oudste stadje van Oost-Afrika en zou het
slechts één auto tellen, die van de burgemeester. Al snel komen we
tot de ontdekking dat de goede man waarschijnlijk weinig aan die
auto zal hebben. Door de smalle steegjes tussen de zeventiende- en
achttiende-eeuwse huizen kun je je eigenlijk alleen te voet of per
ezel voortbewegen. Geheel ongevaarlijk is dat overigens niet.

‘Kijk uit!’ roept Anneke.
Tjallie en ik kijken achterom en springen verschrikt opzij. We

drukken ons zo plat mogelijk tegen de muur van een huis aan, in de
hoop niet geraakt te worden. Net op tijd. In volle vaart rent een be-
pakte ezel rakelings langs ons heen, op afstand gevolgd door twee
soortgenoten. Ze zijn hier met duizenden! Ik vermoed zelfs dat er
meer ezels dan mensen op dit eiland lopen. Dat laatste blijkt vol-
gens onze kennis niet waar, maar hij weet ons wel te vertellen dat
Lamu sinds een jaar over een uniek ziekenhuis beschikt: een kliniek
voor zieke of mishandelde ezels.

Na een paar dagen zwemmen, varen, snorkelen – onder water
gaat een nieuwe wondere wereld voor ons open –, bezichtigen en
vooral genieten, keren we roodverbrand terug naar Mombasa. Daar
nemen we de bus naar Diani Beach, een mooi strand ten zuiden van
de grote havenstad. Na even zoeken vinden we, ingeklemd tussen
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grote luxehotels vol Duitsers en Italianen, onze plaats van bestem-
ming: een eenvoudig kampeerterrein van de universiteit van Nai-
robi. Daar mogen wij, op vertoon van onze Keniaanse studenten-
kaarten, een plekje zoeken en onze tent opzetten. Als de tent staat
en wij bezig zijn een paar prachtige Colobus-apen op de foto te zet-
ten, komt er ineens een bekende auto het terrein op rijden. We blij-
ken ons kampementje op tien meter afstand van de familie Collins
te hebben opgezet.

Na een week kamperen zit de kerstvakantie erop. Nairobi wacht
weer.

‘Goede reis!’
Anneke en ik nemen afscheid van Tjallie, die met de trein terug

zal reizen. Wij hebben het idiote idee in ons hoofd gehaald terug te
liften. Tjallie verklaart ons voor gek – zij is duidelijk de verstandig-
ste van ons drieën –, maar wij kunnen het niet laten. Voor het geld
hoeven we het niet te doen, zo duur is die vijfhonderd kilometer
lange treinreis niet. Het is de drang naar avontuur die ons naar het
begin van de lange autoweg brengt.

Het is niet de eerste keer dat Anneke en ik in Kenia een lift pro-
beren te krijgen. Vanuit Nairobi hebben we al vaker gelift en dat
ging steeds heel goed. Op de Afrikaanse manier uiteraard, want met
een opgestoken duim kom je hier niet ver. Met een op en neer be-
wegende gestrekte arm proberen we de automobilisten naar de
kant van de weg te krijgen, maar erg succesvol zijn we vandaag niet.
Al hebben we veel contact met de langsrijdende automobilisten 
– iedereen zwaait vrolijk naar ons –, niemand stopt. Twee mannen
die al geruime tijd onder een boom langs de weg staan, komen
nieuwsgierig naar ons toe.

‘Wat willen jullie?’ vraagt de langste van het duo.
‘Wij willen naar Nairobi,’ antwoordt Anneke.
Verbaasd kijken de mannen ons aan. ‘Naar Nairobi? Hebben jul-

lie geen geld voor de bus?’
Ik probeer uit te leggen dat wij het gewoon leuk vinden om te lif-

ten, maar aan de gezichten van de mannen te zien is mijn uitleg al-
lesbehalve duidelijk.

27

roep vd mapori_136x215  11-02-11  07:54  Pagina 27



‘Ik kan jullie wel wat geld geven,’ zegt de kleinste man bezorgd,
‘dan kunnen jullie met de bus.’

‘Nee, nee, dat hoeft niet!’ roepen we meteen. Wat een hulpvaar-
dige mensen. Zij kunnen zich natuurlijk niet voorstellen dat twee
blanke vrouwen die beweren genoeg geld te hebben voor de bus, als
arme sloebers urenlang in de hete zon langs de weg staan. Hoofd-
schuddend begeven de mannen zich weer naar hun stekkie onder
de boom. 

Ik kijk op mijn horloge en kan me het onbegrip van de mannen
steeds beter voorstellen. Waarom moesten we ook zo nodig gaan lif-
ten?

‘Weet je dat we hier al drie uur staan?’ vraag ik aan Anneke. ‘Mis-
schien is die bus toch niet zo’n gek idee.’ Ik durf het nauwelijks uit
te spreken, want opgeven komt eigenlijk niet in mijn woordenboek
voor. Ook Anneke aarzelt. Had Tjallie misschien gelijk, wás dit een
krankzinnig idee? We staan nog steeds aan het begin van deze vijf-
honderd kilometer lange weg!

‘Nog een uurtje proberen?’
Goed, nog een uur. Er hoeft tenslotte maar één automobilist zo

goed te zijn om te stoppen. Dan stopt er ineens een enorme vracht-
wagen met aanhanger voor ons. pilsner, beer imara kama simba,
staat erop – Pilsner, bier zo sterk als een leeuw. Verheugd en ver-
baasd lopen we naar de cabine. Zou deze chauffeur ons echt willen
meenemen?

‘Hulp nodig?’ vraagt de bijrijder, hangend uit zijn raampje.
‘Wij willen graag een lift naar Nairobi!’
‘Karibu, stap maar in!’ zegt hij en hij gooit uitnodigend zijn por-

tier open. De reis naar Nairobi kan eindelijk beginnen.

Vierentwintig uur later zitten we nog steeds in de vrachtwagen. We
zijn gebroken. De chauffeur en zijn bijrijder zijn bijzonder aardige
mensen en het is ook best gezellig, maar het tempo! De zware
vrachtwagen, volgeladen met kratten bier, gaat als een slak over de
snelweg. Ik heb uitgerekend dat we gemiddeld maar zo’n twintig
kilometer per uur afleggen.

Het begin van de rit was nog leuk. Ik genoot van het landschap
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en vond vooral het traject dwars door het Tsavo Nationale Park heel
interessant. We zagen struisvogels, zebra’s, giraffen en zelfs een va-
raan die vlak voor ons de weg overstak. Dat mis je als je met de
nachttrein reist. Maar ook voor ons viel op een gegeven moment de
duisternis in. Een aantal nachtelijke uren hebben we doorgebracht
op een parkeerplaats in Kibwezi, een plaatsje halverwege het traject
Mombasa-Nairobi, toen de chauffeurs even moesten rusten. Ze
boekten een kamer in een hotelletje vol chauffeurs en wilden ook
voor ons een kamer huren – wij zijn in hun ogen immers arme rei-
zigers die geholpen moeten worden –, maar daar bedankten we
vriendelijk voor. We wilden hun niet tot last zijn en de bedjes in de
cabine leken ons comfortabel genoeg. Lang slapen was er echter niet
bij. De muskieten genoten van onze aanwezigheid en prikten ons
helemaal lek. De nachtelijke kwelling duurde gelukkig niet al te
lang, want onze chauffeurs hadden aan een paar uur slaap kennelijk
voldoende.

‘Nu al uitgerust?’ vroeg ik verbaasd toen ze de cabine weer in
klommen.

‘Wij hebben weinig slaap nodig,’ beweerden ze. ‘Wij hebben mi-
raa, weet je. Willen jullie ook wat?’ De bijrijder reikte me een bosje
groene blaadjes aan. Ik bedankte voor de miraa, al zou ik best wat
kunnen gebruiken. ‘Miraa keeps you going,’ had ik al eens gehoord.
Maar om nu op die groene blaadjes te gaan kauwen…

Ik kijk om me heen en herken ineens de afslag naar Machakos.
‘We zijn er bijna!’ zeg ik, en ik stoot Anneke aan.
We ruiken de stal, maar moeten nog een paar uur geduld heb-

ben. In Nairobi nemen we de eerste de beste taxi naar huis, bijna net
zo duur als een enkele reis Mombasa-Nairobi. Maar daar hebben
we het niet over.

‘Hoe was het?’ vraagt Tjallie als we uitgeput thuiskomen.
‘Geweldig,’ zeg ik. ‘Maar de volgende keer reizen we weer met je

mee in de trein!’

Als in januari alle scholen weer beginnen en ook Anneke en Tjallie
terug moeten naar het laboratorium van de faculteit bodemkunde,
stap ik met de echtgenoot van mevrouw Taylor in een Landrover.
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Meneer Taylor werkt als bioloog in de Masai Mara, het grootste
wildpark van Kenia, en is vaak weken van huis. Ik heb het grote ge-
luk dat hij nu maar voor een weekje gaat en ik mag met hem mee.

‘Kun je goed tellen?’ vraagt meneer Taylor plagend.
‘Wat moet er dan geteld worden?’ vraag ik nieuwsgierig.
‘Leeuwen en olifanten.’
Het is maar goed dat hij een grapje maakt, want ik krijg meer

leeuwen, olifanten en andere wilde beesten te zien dan ik ooit voor
mogelijk had gehouden. Ik ben getuige van de jacht van een leeu-
win op een zebra, zie een luipaard die een gazelle in een hoge boom
heeft opgeknoopt en nog heel veel andere schitterende beesten die
we vanuit verdekte plekjes tussen de struiken bespieden. We foete-
ren op toeristen en hun chauffeurs, die van de paden afwijken en
dwars door het hoge gras rijden om een leeuw iets beter te kunnen
zien. Ik geniet. Wat een geschenk dat ik hier mag zijn, zogenaamd
als medewerker van dit prachtige natuurreservaat. Ik zou hier nog
weken kunnen vertoeven.

Maar helaas, ook aan mijn vakantie komt een eind. Ik moet terug
naar Nederland. Huilend nemen Anneke, Tjallie en ik afscheid van
elkaar op het vliegveld van Nairobi. Mijn vriendinnen huilen om-
dat ze zo graag met me mee naar huis willen. Ik huil omdat ik zo
graag in Kenia wil blijven.

Als ik opstijg en de warme rode grond langzaam onder me zie
verdwijnen, weet ik het zeker: dit land heeft me helemaal te pak-
ken. Ik zal zo snel mogelijk terugkomen.
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