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vliegtuig uit en ik herinner me nog een de-
solate ontvangsthal met drie lange mannen 
in lange witte rokken van wie verwacht 
werd dat ze thee zouden schenken maar 
geen poot uitstaken en tegen de muur ble-
ven leunen, terwijl de airco het niet deed. 
Na een onduidelijke tijd wachten ging het 
verder naar Nairobi, waar we aankwamen 
op de avond dat de legendarische politicus 
J.M. Kariuki was vermoord en de hele stad 
op exploderen stond. In het vliegtuig had-
den we een jongen, die wel meer in Nairobi 
was geweest, gevraagd of hij een goedkoop 
hotel wist. Dat hadden we ook beter niet 
kunnen doen. Een gammele taxi had ons 
door een uitgestorven stad naar River Road 
gebracht (spreek uit livel lood) en dat hotel 
had geen water en geen restaurant, terwijl 
het ons zeer werd afgeraden om de stad in 
te gaan. Toch maar gedaan, want hongerig 
en vies. De volgende dag door met een an-
dere luchtvaartmaatschappij –de stad hield 
nog de adem in- en weer hoppend via Dar 
es Salaam naar Lusaka, waar onze Neder-
landse veldwerkbegeleider ons gelukkig ter 
plekke stond op te wachten en er een bad 
en thee voor ons klaarstond. 

Na zes enerverende maanden veldwerk, 
probeerden we de terugvlucht Nairobi-
Londen te regelen (we hadden een ‘open 
return ticket’), maar dat bleek vanuit Lusa-
ka totaal onmogelijk. Met een groep Cana-
dezen trokken we dan maar naar Nairobi, 
waar het Sudan Airways bureau geheel 
niet van zins was om ons op de lijst te zet-

 Studenten Sociale geografie op trektocht tijdens hun veldwerk in Afrika 
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Reizigers

Mensen in onze huidige samenlevingen zijn reislustig, de wereld wordt steeds meer en mak-

kelijker bereikbaar, zeker voor de ‘happy few’ die in het welvarende Westen is opgegroeid. 

Exotische bestemmingen en afgelegen verborgen gebieden worden toegankelijk voor velen. 

Voor de reislustige ‘arme’ student is het wellicht wat lastiger om privé de wereld te bestormen, 

reizen kost nu eenmaal veel geld. Daarom is het fantastisch als het een en ander te combine-

ren valt met je studie. Internationale ontwikkelingsstudies, Sociale geografie & Planologie zijn 

disciplines die sterk uitnodigen tot internationaal contact. In deze tijd van globalisering waarin 

culturen en economieën steeds meer verweven met elkaar raken kun je jezelf met goed fat-

soen niet isoleren op het eiland Nederland.

Studenten Planologie en Sociale geografie moeten volgens het onderwijsprogramma naar het 

buitenland, om zich internationaal te oriënteren op hun vakgebied; daarbij kunnen zij gebruik-

maken van het aanbod van jaarlijkse excursies en studiereizen die door de studieverenigingen of 

het onderwijsinstituut worden aangeboden, maar zij kunnen ook zelf een buitenlandproject op-

zetten of een half jaar via een uitwisseling gaan studeren aan een universiteit in het buitenland. 

Verder behoren ook congresbezoeken, buitenlandse stages, bachelor scriptieprojecten in Ke-

nia en India, veldwerk in de masterfase tot de legio mogelijkheden voor de huidige student. 

Niet alleen studenten, maar ook aio’s, docenten en onderzoekers kiezen het luchtruim om in 

verre oorden neer te dalen voor contact met collega’s, veldwerk en dataverzameling, het op-

zetten van lokale projecten, gastcolleges en onderwijsontwikkeling.

Niet altijd horen de thuisblijvers de in’s en out’s over het doel en resultaat van overzeese avon-

turen in de wondere wereld die Aarde heet, laat staan dat de unieke belevenissen die hun 

pad daar kruisten doorsijpelen naar collega’s en/of medestudenten. In dit nummer van de 

Nieuwskrant hebben wij daarom studenten, onderzoekers en docenten uitgenodigd eens wat 

te vertellen over hun reisdoel en belevenissen. Zo kunnen wij vernemen wat voor activiteiten 

en onderzoeken daar nu plaats vinden. Wellicht inspireert het de notoire thuisblijvers ook eens 

de stap over de horizon te zetten.

 Jan Stammes

Ons doel was op de veldwerkplek in Zambia 
aankomen en daarna weer thuis zien te ko-
men.
Dit verhaal speelt zich allemaal af in de pre-
historie, in 1975

Samen met Annemieke van Haastrecht en 
Rudolf Scheffer (ja, de broer van) had ik een 
mogelijkheid om in Zambia een mooi veld-
werkonderzoek te doen, bij een ‘ new town’ 
en een suikerplantage. We hadden een klein 
fonds gevonden, want de Nijmeegse univer-
siteit zelf, waar we toen studeerden, had 
geen eigen fondsen voor wat toen nog zeer 

ongebruikelijk was: veldwerk in Afrika. Dat 
fondsje, stevig in handen van de Utrechtse 
ontwikkelingsgeografen, die het ons bar 
moeilijk hadden gemaakt om ertussen te 
komen, was uiteindelijk bereid om ons 
te steunen. Maar onder één voorwaarde: 
we moesten vliegen met de goedkoopste 
luchtvaartmaatschappij en dat was jammer 
genoeg Sudan Airways. Die vertrok vanuit 
Londen, waar we eerst met de boot naar toe 
moesten en waar bleek dat we uren in de 
kou moesten doorbrengen (o.a. in een rode 
telefooncel) omdat we geen jas hadden 
meegenomen, we gingen immers naar Afri-
ka. Eenmaal opgestegen bleek dat we eerst 
landden in Frankfurt, toen in Rome, toen in 
Athene, toen in Cairo, toen in Addis Abeba 
en toen in Khartoum. Daar mochten we het 

Naam reiziger: Ton Dietz
functie: hoogleraar (toen nog student)
Opleiding: Sociale geografie//IOS
Activiteit: veldwerk voor doctoraalscriptie
Bestemming: Zambia
Duur van de reis: twee dagen heen (in maart) en zes maanden 
later twee dagen terug (in september)

Een moeizame reis
Ton Dietz

Het tijdelijke onderkomen van het 
reisgezelschap in londen
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ten. Er waren nog heel veel wachtende voor 
ons.De vlucht ging één keer per week en we 
moesten de volgende week maar terugko-
men. Dat was mooi, want die Mount Kenya 
wilde ik nog wel beklimmen. De week erna 
was het weer hetzelfde verhaal en enigszins 
vertwijfeld raakten we in gesprek met een 
Nederlandse travel agent die ons eerst vol 
ongeloof hoorde praten over Sudan Airways 
(“ hoe haal je het in je hoofd?”) en ons ver-
volgens aanraadde om een bepaalde per-
soon op dat kantoor om te kopen. Dat bleek 
goed mogelijk en een week later zouden we 
op de vlucht mee mogen. Een bezoek aan 
Mombasa kon er toen ook nog vanaf en zon-
der een spoor van wantrouwen vervoegden 
wij ons op het vliegveld aan incheckbalie om 
vervolgens te horen dat wij niet op de lijst 

 Sudan Airways
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stonden. Om ons heen tientallen zeer boze 
reizigers die allemaal hetzelfde was overko-
men. Toen een deur van het kantoortje open 
ging zag ik door een kier de man die we had-
den omgekocht. Ik was toen nog lenig en 
sprong over een counter heen het kantoortje 
binnen en weigerde daar te vertrekken, tot 
consternatie van de omgekochte employee. 
Er gebeurde verder niets. Annemieke stond 
bij onze koffers temidden van nog steeds 
heel veel, boze gestrande reizigers en ik zat 
binnen. Vlak voor de vertrektijd kwam de 
employee ineens binnenstormen, greep me 
beet en gebaarde dat ik Annemieke moest 
seinen dat ze met koffers, zonder op te val-
len, om de hoek moest komen. Ons werd 
gezegd dat we met de koffers zo snel mo-
gelijk over het vliegveld moesten hollen om 
de vlucht nog te halen. Dat lukte vlak voor 
vertrek. Tot onze stomme verbazing, was 
een groot deel van het vliegtuig leeg….We 
begrepen pas waarom toen in Addis Abeba 
alle resterende plekken werden ingeno-
men door halsoverkop vluchtelingen uit de 
omvergeworpen keizerlijke entourage van 
Ethiopië. Die hadden gewoon veel meer 
bakshish betaald dan wij.

Naam reiziger: Koen Kusters
functie: PhD student
Opleiding: Sociale geografie
Activiteit: filmen in veldwerkgebied
Bestemming: Indonesië
Duur van de reis: 1 week 

filmen in Indonesië – portret 
van een bosboer op Sumatra.

Koen Kusters
Kees van der Geest, net als ik promoven-
dus bij AMIDSt, maakte een film tijdens zijn 
veldwerk in Ghana. De film, getiteld ‘Shit 
and Chicks’, beleefde zijn première op het 
IDFA en is daarna in veel landen te zien ge-
weest. Geïnspireerd door het succes van Shit 
and Chicks besloot ik om een korte film te 
maken in mijn onderzoeksgebied. Ik wilde 
de complexiteit van mijn onderzoek vangen 
in een simpel filmisch portret van een boer. 

Mijn onderzoeksgebied is het Krui gebied op 
Sumatra, Indonesië. Boeren begonnen daar 
meer dan 100 jaar geleden met het planten 
van fruit en hars producerende bomen. Ge-
leidelijk veranderde het landschap in een 
menselijk bos. In de jaren 80 van de 20ste 
eeuw werd dit unieke landschap ontdekt 
door Franse wetenschappers. Hun onderzoek 
toonde aan dat deze aangeplante bossen een 
habitat vormden voor dieren en planten uit 
het naburige natuurlijke bos. Tegelijkertijd 
concludeerden onderzoekers dat het fruit en 
hars uit deze bossen de belangrijkste bron 
van inkomsten was voor de lokale gemeen-
schappen. In het Krui gebied gingen natuur-
behoud en economische activiteiten samen. 

In 2004 ging ik voor het eerst naar het gebied 
en zag dat boeren hun fruit en hars bomen 
kapten om het hout te verkopen. Op de leeg 
gekapte stukken land werden sinaasappel-
boompjes gepland. Het landschap in het ge-
bied leek zich in een overgang te bevinden 
van diverse door de mens aangelegde bos-
sen met hoge biodiversiteit naar monocul-
tuur plantages van sinaasappelbomen. Als 
onderdeel van mijn promotieonderzoek be-
sloot ik die transitie nader te onderzoeken. 
Het bleek dat bomen vooral werden gekapt 
in het gebied waar mensen moeilijk aan kre-
diet konden komen. Het geld dat boeren 
verdienden met de verkoop van het hout 
werd gebruikt voor grotere aankopen, zoals 
de aanschaf van een scooter. 

Natuurbeschermingsorganisaties in het ge-
bied willen de kap verbieden, maar boeren 
claimen hun recht om het bos te kappen, 
aangezien het door hun voorouders is ge-
plant. Dit roept vragen op over de relatie 
tussen natuurbescherming, landschapsont-
wikkeling en eigendomsrecht. 

In augustus 2007 ging ik weer naar het ge-
bied om een korte documentaire te maken 
over Meneer Atori. Meneer Atori heeft een 
vast inkomen uit de verkoop van fruit en 
hars. Hij plant een nieuwe boom elke keer 
wanneer een oude omvalt. Plots besluit Me-

neer Atori, net als vele andere boeren in 
het gebied, om al zijn bomen te kappen. Hij 
stuurt zijn kinderen naar het hoger onder-
wijs in de stad met het geld dat hij verdient 
met de verkoop van het hout. Ik heb Meneer 
Atori gedurende een week met de camera 
gevolgd. Dit is uiteindelijk een kort filmpje 
geworden – een portret van een bosboer 
– welke hopelijk aanzet tot denken over 
de complexiteit van natuurbescherming en 
duurzaamheid. 

Het filmpje is getiteld ‘forestgarden’ en 
draait begin maart op het New York Interna-
tional Independent Film and Video Festival.
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 Sumatraanse boer verzamelt 
 producten uit aangeplant bos

Zomer 2001 reisde ik samen met een groep 
internationale studenten vier weken door 
Azië. Onder het motto ‘trading places’ ont-
moetten we in iedere stad locale studenten 
en deden we veldonderzoek naar deze snel 
transformerende overweldigende metropo-
len. Een prachtige maar ook vermoeiende 
ervaring! Uiteindelijk hebben we daar een 
mooi boek over geschreven. Maar veel be-
langrijker zijn natuurlijk de onuitwisbare 
indrukken geweest tijdens de reis en de 
vele bijzondere ontmoetingen. De meest 
bizarre was met het hoofd van de maffia 
in Tokyo…

Het liep al tegen het einde van de trip toen 
we onder leiding van een professor Sociolo-
gie van de universiteit van Tokyo een bezoek 
brachten aan het lokale red light district. 
Een van de thema’s van ons vergelijkende 
onderzoek was immers de ‘onderkant’ van 
de stad: niet alleen hebben we veel riolen 
bezocht we hebben ook gekeken hoe aller-
lei processen verlopen waar je normaal niet 
zo veel over leest in de lesboeken van onze 
opleidingen... Vergeleken met Amsterdam 
was de rosse buurt heel kuis en zo midden 
op de dag was er ook weinig activiteit. Ter-
wijl we leerden over de achtergronden en 
de historie van het gebied nodigde onze 
gids ons uit om ’s avonds terug te komen 
voor een ‘special event’. Op de afgesproken 
plaats melden we ons als groep internatio-
nale en locale studenten en werden we we-
derom enthousiast verwelkomd door onze 
gids. Het was ondertussen een stuk drukker 
op straat met overal flitsend neon licht. We 
liepen door de nauwe straatjes en gingen 
een café binnen. Meteen werden we door-
gesluisd naar een grote lege ruimte achter-
in, waar tafeltjes en stoelen klaarstonden. 
We hadden werkelijk geen idee wat we 
hier gingen doen…

Even later werden grote taarten binnenge-
bracht terwijl onze gids zenuwachtig heen 
en weer liep. Er ging er een rilling door een 
deel van de zaal. De Japanse studenten her-
kenden de man die binnenkwam meteen: 
het hoofd van de Tokyo maffia! Amicaal 

schudde hij de hand van onze gids, intro-
duceerde zijn barbiepop-achtig vriendin-
netje en keek ons zelfverzekerd aan. Onze 
gids nam het woord en kondigde zonder 
schroom deze speciale gastspreker aan. Het 
was een vriend van hem die hij had leren 
kennen bij zijn ‘sociologische’ onderzoek 
naar het gebied! En vandaag was het bo-
vendien de verjaardag van deze topcrimi-
neel en daarom had hij in al zijn goedheid 
besloten ons als speciale buitenlandse gas-
ten te trakteren. Gelukkig zat er ook nog 
een educatief deel aan dit programmaon-
derdeel! Onze gids had kunnen regelen dat 
na de taart er een Q&A zou volgen waarin 
we alles te weten zouden komen over de 
rol en het functioneren van de maffia in 
Tokyo. 

Bedremmeld aten we het gebak en dron-
ken we de overvloedig aangerukte drank. 
Wat kon je een dergelijke man nou vragen? 
Uiteindelijk leerden we van alles over de 
controle van de maffia in het gebied daar 
(bijna alomvattend), hun samenwerking 
met de politie (die soepel verliep), het aan-
tal moorden dat er gepleegd werd (helaas 
af en toe nodig) en hun internationale net-
werken (heel belangrijk en inspirerend). 
De ‘lieve’ man suggereerde mij en de twee 
andere Nederlandse studenten om contact 
op te nemen met zijn collega’s in Amster-
dam voor sponsoring van dit soort nuttige 
veldexcursies. En ja, hij had ook een groot 
wapen bij zich dat hij heel netjes onder zijn 
jasje verborgen hield. Na ongeveer een half 
uur vragen was het tijd voor de afsluitende 
groepsfoto. Ik kan me herinneren dat niet 
veel mensen hierover enthousiast waren. 
Vooral de Amerikaanse studenten waren 
bang dat hun aanwezigheid op een der-
gelijke foto ze nog een leven lang zouden 
kunnen achtervolgen. Na afloop schudden 
we handen, bedankten we netjes voor de 
drank en taart en liepen enigszins verdoofd 
weer naar buiten. Sommige ontmoetingen 
zijn eigenlijk te bizar om werkelijk te be-
grijpen…

Nightlife in Tokyo

Naam reiziger: Stan Majoor
functie: PhD student
Opleiding: Planologie en Politieke Wetenschappen
Activiteit: Excursie
Bestemming: Shanghai, Hong Kong, Manilla en Tokyo
Duur van de reis: � weken

Ontmoeting met de maffiabaas 
van Tokyo
Stan Majoor
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