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Landschap en klimaat
Sierra Leone behoort tot de West-Afrikaanse regio. Ze grenst in
het noorden en oosten aan Guinee, in het zuidoosten aan Liberia
en in het zuidwesten en westen aan de Atlantische Oceaan.
Sierra Leone bestaat in het noordoosten uit plateaus die
geleidelijk afdalen in de richting van de zee. Langs de kustvlakte
liggen mangrovemoerassen.
De afwatering gebeurt via een aantal parallele rivieren, die in
zuidwestelijke richting naar de oceaan stromen, waarin vrij veel
watervallen en stroomversnellingen voorkomen. De belangrijkste zijn de Grote en de Kleine
Scarcies, Rokel, Sierra Leone River, Sewa, Moa en Sherbro.
Sierra Leone maakt deel uit van het West-Afrikaanse moessongebied met een regentijd van
april tot november. Tijdens de droge wintermaanden heersen uit de Sahara afkomstige
stofstormen. De temperaturen zijn vrijwel overal, gedurende het gehele jaar, hoger dan 25° C.
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Bevolking
De bevolking bestaat uit 18 etnische
groepen. De grootste zijn de Mende in
het zuiden en het oosten en de Temne in
de noordelijke provincie. In de top van
het leger en de politie domineren de
Limba. De creolen (Krio), afstammelingen van voornamelijk uit Amerika
teruggekeerde bevrijde slaven, spelen
een belangrijke rol in het politieke,
culturele en economische leven.
Er zijn grote groepen buitenlanders, o.a.
Liberianen (voornamelijk vluchtelingen
van de Liberiaanse burgeroorlog van
1990-1991), Nigerianen, Libanezen en
West-Europeanen.
De hoofdstad is Freetown en andere
belangrijke steden zijn Bo, Makeni en Kenema, waar zich de belangrijkste diamantmijn van
Sierra Leone bevindt.

Taal
De officiële taal is Engels. Belangrijke talen zijn Mende in het zuiden, Temne in het noorden
en Krio, een mengtaal van Engels, Creools, Arabisch, Spaans en lokale talen rond Freetown.
Op een oppervlakte van 71.740 vierkante kilometer leefden er in 2003 zo’n 5.732.681
mensen.

Freetown
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Godsdiensten
In 2003 was ongeveer 60% van de bevolking islamiet (overwegend soennitisch), 30% belijder
van etnische religies en 10% christen (vnl. anglicaans).

Bestuur en samenleving
Omstreeks 1460 werd het gebied door de Portugezen ontdekt. In 1787 werd bij het huidige
Freetown een kolonie gesticht door de antislavernijbeweging in Engeland. De Britse regering
nam de kolonie in 1808 als kroonkolonie over. In 1961 werd Sierra Leone onafhankelijk maar
de Britse koningin bleef staatshoofd.
In 1991 werd Sierra Leone een presidentiële republiek. De talrijke regeringen hadden zich
voordien laten kenmerken door toenemende corruptie, wanbeleid en politieke intolerantie. Er
kwam een einde aan de monopoliepositie van het All People’s Congress (APC) door de
invoering van een nieuwe grondwet en een meerpartijenstelsel in 1991. Eén jaar later
pleegden militairen een staatsgreep en werd een Voorlopige Regerende Raad (NPRC)
ingesteld. De burgeroorlog bleef echter doorgaan. Deze kostte aan 100.000 mensen het leven
en joeg honderdduizenden het land uit.
De eerste maanden van 1993 stonden nog in het teken van de veroordeling en executie van 26
mensen in december 1992. Dit leidde tot internationale kritiek. Groot-Brittannië schortte alle
hulp op. In het land zelf ging men de straat op om steun te betuigen aan kapitein Valentine
Strasser, de leider van de NPRC.
De discipline van het staatsapparaat was toegenomen en de rebellen van het Revolutionaire
Eenheidsfront werden teruggedrongen.
Maandelijks kostte de strijd tegen de rebellen ruim $ 1 miljoen. Het leger slaagde er in om het
zuidoosten in handen te krijgen. Aan het einde van 1993 waren de meeste delen van het land
heroverd op de rebellen. In april had Strasser beloofd dat de NPRC binnen de drie jaar zou
plaats maken voor een burgerregering.
In 1997 kwam Johnny Paul Koroma aan de macht, maar aan het einde van dat jaar dreigde er,
door de aanhoudende burgeroorlog en de internationale sancties, een hongersnood voor zeker
200.000 mensen. De burgeroorlog legde in de jaren negentig het economisch leven vrijwel
volledig lam en eiste ten minste 100.000 mensenlevens, terwijl meer dan twee miljoen burgers
uitweken naar buurlanden.
In maart 1998 keerde Ahmad Tejan Kabbah (Sierra Leone People’s Party = SLPP) terug. Dit
was de president die na de staatsgreep van 1997 naar het buurland Guinee was gevlucht. Eind
juli 1998 vroeg Kabbah om internationale steun en verlenging van het mandaat van
ECOMOG in verband met de strijd van aanhangers van de junta en rebellen van het RUF
(Revolutionary United Front). Deze groepen financierden hun verzet met de smokkel van
diamanten gewonnen in het gebied dat door hen werd gecontroleerd. Eind december
veroverden de opstandelingen de stad Koidu, het centrum van de diamantwinning. De
vredesmacht ECOMOG trok zich terug. Opnieuw sloegen duizenden mensen op de vlucht
voor de oprukkende opstandelingen die op grote schaal wreedheden tegen de bevolking
pleegden.
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In 1999 richtte het RUF herhaaldelijk slachtingen onder de burgerbevolking aan of verminkte
burgers opzettelijk, o.m. tijdens aanvallen op de hoofdstad Freetown. Vele burgers, onder wie
tweeduizend kinderen, werden door het RUF gegijzeld.
Tot de democratische verkiezingen in mei 2002 bleven de moeilijkheden voortduren. De
relatieve rust in het land werd verder ondermijnd door occasionele invallen van de RUF en de
instroom van vluchtelingen, die wensten te ontsnappen aan de burgeroorlog in Liberia.
Op 14 april 2003 begon de Waarheids- en Verzoeningscommissie haar werk. Zo’n 700 daders
en slachtoffers werden gehoord in een poging het land te doen herstellen van de geestelijke
schade die de oorlog had aangericht. Tegelijkertijd keerden bepaalde mistoestanden terug, met
name de corruptie onder politici en de afperspraktijken in het politiekorps.
De VN zorgden nog in grote delen van het land voor orde en rust, maar het is een open vraag
hoelang dat nog het geval zal zijn na het uiteindelijke vertrek van de internationale
troepenmacht. In december verwittigden de VN dat ze wegens geldgebrek niet in staat zijn de
vredesoperaties in heel de West-Afrikaanse regio op sterkte te houden.
In juni 2003 hieven de VN het embargo op diamanten uit Sierra Leone op. De regering voerde
een certificeringproces in, dat in theorie het vervoer van zgn. ‘conflictdiamanten’ uitsluit. In
september begonnen de autoriteiten een actie tegen diamantsmokkelaars in het diamantcentrum Kenema.
Sierra Leone bevindt zich aan de top van de ‘List of Most Dangerous Places’ dit is de lijst van
de gevaarlijkste plaatsen opgesteld door ‘Reporters sans Frontières’ voor de UNO. Artsen en
journalisten worden door kindsoldaten van de regering lastig gevallen en in de gevangenis
gestopt. Advocaten die naar Freetown reizen om hen vrij te kopen, worden afgetuigd en mee
in de cel geworpen tot ook voor hen losgeld wordt betaald.
Om Sierra Leone te kunnen bezoeken moet men niet alleen in het bezit zijn van een geldig
visum, maar ook ingeënt zijn tegen cholera, hepatitis A, malaria, schistosomiasis, tuberculose,
thyfus en gele koorts.

Economie
Sierra Leone is een zeer arm Afrikaans land met een ontzettend onevenwichtige distributie
van de eventuele rijkdom. Ze behoort tot de groep arme landen.
Hoewel het grootste deel van de bevolking leeft van de landbouw (cassave, pinda’s,
palmpitten, cacao, koffie, rijst en bananen), vormt de mijnbouw de basis van de economie.
Sierra Leone is een van de delfstofrijkste landen ter wereld. Belangrijk is de winning van
diamant, dat voor een kwart bijdraagt aan de exportopbrengst. In 1997-1998 kwam die
winning grotendeels stil te liggen of werd misbruikt door het RUF als smokkelwaar en
ruilmiddel.
De mijnbouw levert bauxiet (= aluminiumerts), chromiet (= chroomijzersteen), rutiel (titaanerts = titaanoxide, grootste bron ter wereld), platina en goud.
De verwerkende industrie is nog van weinig betekenis. Door de burgeroorlog zijn duizenden
boeren het platteland ontvlucht, waardoor er geen sprake meer is van redelijke landbouwopbrengsten.
Het land leeft vooral van de uitvoer van bauxiet, diamanten, koffie, cacao en vis.
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Vakantietrip naar een land in burgeroorlog
Voorwoord
In november 1993 kreeg ik de gelegenheid om 20 dagen te verblijven in Sierra Leone. Wat
bedoeld was als een rustige strandvakantie groeide uit tot een cascade van leuke en minder
prettige ervaringen. Het blijft één van mijn boeiendste avontuurlijke reizen.

Tokey Village

De Pakistaan
Bij het betreden van de aankomsthall in de luchthaven van Freetown werden we bedolven
door een verzengende hitte en golven van indringende vreemde geuren. In een pandemonium
van zwervers, avonturiers en zeldzame toeristen werden we bestormd door klantenlokkers
voor taxi’s en semi-officiële personen die hun diensten aanboden om ons door de
verschillende controles te loodsen. Wij schonken ons vertrouwen aan een individu van het
Aziatisch type, wellicht een Pakistaan. Op het eerste gezicht leek dit een prima keuze want we
schoven tamelijk vlot voorbij de verschillende controleposten. Bij de laatste ‘hindernis’ –
namelijk de douane – fluisterde hij in mijn oor ‘give him something’ waarop ik hem
antwoordde ‘why should I’. Opnieuw klonk het ‘give him something’. Sierra Leone is een zeer
arm land met een ontzettende werkloosheid, zodat alle gelegenheden worden benut om wat bij
te verdienen.
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Op de azobéhouten tafel van de douanebeambte lag ondertussen mijn bagage. Daarnaast liet
ik een vijf dollarbiljet vallen net op het ogenblik dat hij ons wilde vragen om mijn bagage te
openen. Onmiddellijk werden onze valiezen voorzien van twee witte kruisjes met een stukje
krijt. Daarmee was de controle afgelopen en dus ook onze eerste kennismaking met de
Afrikaanse samenleving. Eerlijk gezegd, we hadden erger verwacht.
De kous was echter nog niet af want normaal was er een transferbusje voorzien vanaf de
luchthaven naar het hotel. Onze Pakistaan wist al lachend te vertellen dat hij de minibus niet
had gezien die avond, nog beter ‘we moesten geen transfer meer verwachten omwille van de
laatste ferry’, een uitspraak die we op dat ogenblik niet begrepen.
Wij zouden verplicht zijn om een taxi te nemen naar ons hotel gelegen op 30 km van het
vliegveld – gelegen op een eiland - om een nachtje slapen op diezelfde luchthaven te
vermijden. We moesten snel beslissen als we nog de ferry wilden halen naar het vasteland.
Mijn vrouw liet zich niet uit haar lood slaan en vroeg of er mogelijkheid was om contact te
krijgen met het hotel. Op dat ogenblik was het zaterdag 17 uur. Er was inderdaad wel een
telefoontoestel aanwezig op de luchthaven, maar geen receptionisten want die werkten niet
tijdens het weekend en dus was er van telefoneren geen sprake! Dan toch maar onderhandelen
met een taxichauffeur. Goed, het zou ons 300 dollar kosten om in het hotel te geraken, maar
wellicht konden we die achteraf nog terugvorderen van de transfermaatschappij … wat ons
nadien nog gelukt is ook.

Kalasjnikovs
Twee tengere zwarte jongelingen – een jaar of twintig oud – zouden als chauffeur optreden in
een tweedehandse vehikel waarin de achterdeuren met een ijzerdraad waren dicht gehouden.
Bij het verlaten van het vliegveld werden we echter staande gehouden door twee soldaten,
voorzien van kalasjnikovs, handvuurwapens van Russische makelij. Er werd driftig heen en
weer gediscussieerd tussen onze chauffeur en de soldaten. Onze chauffeur stopte hen wat geld
toe en we konden onze weg verder zetten.
Na een paar kilometer rijden moesten wij vernemen dat wij diezelfde avond het hotel niet
meer zouden bereiken want om 22 uur was de avondklok ingesteld en dan mocht er niemand
meer buiten. Daarenboven was de weg naar ons hotel … ‘a very bad road’.
Het was op dat ogenblik 18 uur. Dertig kilometer leek ons niet zo veel maar toch verkozen we
onze eerste nacht ergens in een hotel in Freetown te kunnen doorbrengen. We begonnen
warempel realiteit en fictie met elkaar te verwarren en waanden ons reeds in een gastrol
tijdens de ontknoping van de misdaadroman ‘Diamant’ van Jef Geeraerts.
Ondertussen was de duisternis ingevallen en mijn echtgenote was helemaal niet opgezet met
dit avontuur. Eigenlijk voelden we ons beiden niet veilig, maar tijdens het wachten op de ferry
– met overal zwarte gezichten om ons heen – besliste mijn vrouw opeens om de taxi te
verlaten en tussen de rij wachtende auto’s op zoek te gaan naar andere blanken.
Het geluk lachte ons toe want in de rij stond toevallig de vertegenwoordiger van Sabena die
ons vliegtuig had moeten inchecken. Slechts in een goedkope stationsroman kun je iets beters
verzinnen!
Nadat mijn echtgenote ons wedervaren had verteld, zag de reisleider zich verplicht te
bevestigen dat die dertig km inderdaad niet op één avond konden overbrugd worden. Hij had
echter wel een fantastisch voorstel. Vermits zijn vrouw moest bevallen en zij net was
teruggekeerd naar België, konden wij zonder problemen bij hem de nacht doorbrengen in het
mooiste hotel van Freetown. Er werd afgesproken met de chauffeurs om ons de volgende
morgen om 9 uur te komen afhalen. Onze gidsen hadden daar geen enkel bezwaar tegen want
zij zouden overnachten in de auto op het parkeerterrein van het hotel.

Neptunea, vol.3, nr.3

6

Een voertuig is echter geen geventileerde slaapzaal. Toen de eerste zonnestralen trilden op de
Afrikaanse bodem en de zon haar hitte begon af te geven als een oven werden wij bij het
instappen ondergedompeld in de penetrante zweetgeur van onze twee ongewassen
begeleiders. Ramen openen had geen zin
want de weg in aangestampte rode aarde
veroorzaakte enorme stofwolken. We
verwensten onze gidsen als twee vieze
broessevarkens maar gedurende het hele
traject verkozen we hun lichaamsgeur boven
de smaak van zand. We zouden deze ervaring
nooit meer vergeten.
Om zijn woorden ‘very bad road’ kracht bij
te zetten laveerde de chauffeur als een
dronkeman tussen de talrijke oneffenheden
en soms werden putten van een halve meter
diep vermeden. Vaak was er zelfs geen weg
meer te bespeuren. Om de tien kilometer
werden we staande gehouden door kindsoldaten gewapend met kalasjnikovs. Ze
bleken ofwel goed stoned ofwel doordrenkt
van de lokale sterke drank. Telkens
controleerden ze onze pas maar in feite
bekeken ze alleen de foto want lezen of
schrijven konden ze wellicht toch niet.
De aanlegsteiger van de ferry in Freetown

Banana-eiland
Om 13 uur bereikten we eindelijk ons hotel in Tokey Village. We waren reeds als vermist
opgegeven, maar een welkomstdrankje deed alle ellende snel vergeten. Toen we van op het
terras in onze bungalow uitzicht kregen op het paradijselijke strand voelden we ons klaar voor
een schitterende vakantie.

Uitzicht op het strand in Tokey Village
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Het verblijf werd uitgebaat door
een Frans koppel met Franse
medewerkers en alleen voor de
minderwaardige jobs werden
boys geëngageerd.
Onze eerste kennismaking met
de plaatselijke bevolking verliep
via de zogenaamde ‘beach boys’.
Dit zijn 16-17-jarigen die het
strand afdweilen op zoek naar
toeristen om hen goedkope
excursies aan te bieden.
De ‘beach boys’ met van links naar
rechts: “Pinot de Charente” (zelf dacht hij dat dit de naam was van één der drie musketiers!), “John”,
“Carter” (!), “Eric”, mijn echtgenote Olga, “Daniel en “Roger”, zittend “Kio” en “Boy” (!)

Het was in elk geval veel avontuurlijker om met deze kerels op stap te gaan in plaats van
gebruik te maken van de tochten georganiseerd door de hoteluitbaters. Ze kreeg ik wellicht
beter gelegenheid om te spreken over mijn hobby.
Reeds op de tweede dag
van ons verblijf werd een
excursie geregeld met de
beach boys. We zouden
met een prauw de rivier
opvaren tussen mangroven
tot aan een waterval die
we dan achteraf zouden
beklimmen.
We genoten van een
heerlijke tocht over het
water en vaak moesten we
de werpnetten ontwijken
van de lokale vissers die
zich hadden verscholen
tussen de wortelbomen.
Excursie met een prauw op River 1
Watervallen

Wortelbomen langs de oevers van River 1
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Bij het beklimmen van de waterval gleed ik uit tussen twee rotsblokken en dit ondanks mijn
stevige sportschoenen. Ik werd getroffen door een stekende pijn maar de charme van de
jungle verzachtte het leed en ik durfde mijn metgezellen niet alarmeren.
Door de uitstralende pijn beleefde ik een
vreselijke nacht en ’s morgens was de kleine teen
van mijn rechtervoet tweemaal zo dik als
normaal. Daarenboven was er helaas geen dokter
of kinesitherapeut in het hotel te bespeuren.
Gelukkig arriveerden twee dagen later nieuwe
toeristen en één onder hen was een dokter uit
Marseille. Hij kon mij helpen door de kleine teen
te ontsmetten en vast te binden. Toen pas werd
het mij duidelijk dat de teen was gebroken.
Op bevel van de dokter mocht ik met die voet niet
meer in het water. Vermits alle excursies
begonnen met een boot die zo dicht mogelijk het
strand naderde moest ik een beroep doen op de
boys van het hotel om mij telkens op hun rug naar
de boot te dragen. Voor mij als schelpenAtlantische
verzamelaar was zo’n verbod dramatisch, want ik
Oceaan
had gepland om hier dagelijks op zoek te gaan
naar aanwinsten.

Vertrek naar Banana-eiland met
handicap

Eén van onze excursies had
als doel Banana-eiland waar
nog een typische Sierra
Leone-nederzetting
kon
bezocht worden. Ik kon wel
mee met de boot maar de
afstand te voet naar het dorpje vergde te veel krachten.
Niet getreurd, terwijl de andere toeristen verder te voet trokken zou ik op Banana-eiland de
vloedlijn afdweilen in de hoop wat schelpen te vinden. In plaats van enkele schitterende
Cymbiumexemplaren of tweekleppige mollusken werd ik al neerbuigend geconfronteerd met
de schaduw van een vuurwapen. De eigenaar ervan vroeg mij ‘what are you doing there?’ en
met een stem vol onschuld antwoordde ik ‘I am looking for shells’. Ik had net zo goed kunnen
antwoorden dat ik op zoek was naar de voetsporen van een dinosauriër, maar misschien
vermoedde hij wel dat ik diamanten zocht. Kortom mijn uitspraak vond blijkbaar geen
bevrediging bij de stoere krijger en hij vroeg mij met welke boot ik gekomen was. Daarop
kreeg ik het bevel de motor van ons vaartuig te verwijderen. Ik was radeloos.
Toen hij vernam dat dit mijn boot niet was en dat we met een groep toeristen naar het eiland
waren gekomen moest ik de kapitein gaan opzoeken. Ten slotte kon ik hem overtuigen dat
mijn teen was gebroken en dat die opdracht voor mij onmogelijk was.
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In principe kwam het er op neer dat deze jonge knaap, afkomstig uit Liberia, dit eiland moest
bewaken. Elke kapitein of eigenaar van een boot moest hem eerst toelating vragen voor hij
kon aanmeren. Toen ik tijdens het gesprek even opmerkte dat ik de Belgische nationaliteit had
en geen Duitser was, zoals hij eerst had vermoed, veranderde zijn houding volledig. Ik kwam
nu plots wel sympathiek over en samen hebben we nog een kwartier zitten keuvelen tot de
andere toeristen terug waren. Daarna hebben we het eiland zonder verdere problemen kunnen
verlaten … maar het was toch wel even schrikken.
Op een zekere dag maakten we een boottocht met een sloep van vier meter, voorzien van een
motor. We trokken met de beach boys naar een plaats waar de plaatselijke bevolking zich
kwam bevoorraden met verse vis. Toevallig was daar ook een voetbalwedstrijd en bleven we
geboeid kijken zonder te beseffen dat het laat werd. De terugreis verliep in het pikdonker en
het was moeilijk om onze weg terug te vinden, hoewel dat op zee geen probleem is zolang er
geen tegenliggers zijn.
Na een uur varen, zagen
we eindelijk in de verte
de verlichting van ons
hotel aan het strand.
Onze schipper had echter
vergeten dat op een
goede kilometer voor ons
hotel in zee een jacht lag
waarmee men kon gaan
vissen. Dit vaartuig was
vastgemaakt aan een
ronde boei die een halve
meter boven het zeewater
uitstak.
Alsof het noodlot dit had gewild zijn wij recht op
die boei ingevaren. Onze sloep werd een meter
naar boven gekatapulteerd maar kwam daarna terug
op zijn kiel in het water terecht zoniet waren we
wellicht verdronken.

Barracuda’s
Alle voedsel in het hotel werd ingevoerd uit
Frankrijk behalve de vis.
Op de eerste dag van ons verblijf zagen we iemand
van het hotelpersoneel met twee grote vislijnen op
het strand verschijnen. Een halfuur na het
uitwerpen had hij twee barracuda’s van een
zevental kilo gevangen. Ze werden ’s avonds op de
grill klaargemaakt en met veel genoegen door ons
gesmuld. De volgende morgen om elf uur,
hetzelfde ritueel, en dus ’s middags gebakken
barracuda op het menu. Dit tafereel is zo twintig
dagen doorgegaan. We hebben barracuda gegeten
op alle mogelijke wijzen, maar aan het einde van onze vakantie hadden we helemaal geen zin
meer in barracuda.
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Nadien werd ons verteld dat hoe ouder zo’n vis wordt, hoe giftiger hij kan zijn. Gelukkig
hebben we die degustaties overleefd en kunnen we dit verhaal nog altijd navertellen.
’s Morgens bestond het ontbijt uit brood met confituur of choco. Soms was er ook kaas en
hesp, maar op een morgen waren er alleen maar wat van die kleine inheemse banaantjes. Toen
we de directeur om uitleg vroegen kon hij ons alleen vertellen dat de container met ons
voedsel geblokkeerd stond op het vliegveld en dat er eerst $ 7.500 moest betaald worden om
die vracht vrij te krijgen. Die situatie heeft gelukkig maar drie dagen geduurd.
Natuurlijk kon je ook maaltijden nemen in de verschillende strandrestaurantjes uitgebaat door
dezelfde beach boys. Dit was pas exotisch! Een restaurant op tien meter van een kabbelende
zee, ’s avonds overkoepeld door een prachtige sterrenhemel. Vier palen ingegraven in het
zand als steun voor een gevlochten dak voorzien van takken bedekt met palmbladeren. Tafel
en bank samengesteld uit hetzelfde materiaal en op het fornuis, de velg van een vrachtwagen.
Daar pronkte een kerel zwarter dan ebbenhout als chef van de barbecue. Behalve vis en rijst
werd
ook
kreeft
gekookt. Deze lekkernij
werd
ter
plaatse
gevangen en als we
ontevreden waren met
de afmetingen werd
onmiddellijk een groter
exemplaar gezocht.

De keuken in één van de
huisjes in Tokey-dorp

De
slogan
‘verse
vis’
waarmee in onze Europese
samenleving zo graag reclame
wordt gevoerd - wie wenst nu
verdorie rotte zeevruchten? moest hier niet gebruikt
worden om klanten te
misleiden. Eerlijker kon niet,
maar de maaltijden werden
wel opgediend met borden die
wellicht ergens in een hotel
stiekem waren verdwenen.

Onze maaltijd werd ‘professioneel’ bereid door de koks John en Roger in en plaatselijk restaurant
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De auteur lekker aan het smullen

Maria
Maria was een meisje van zestien jaar dat ook langs het strand flaneerde. In Sierra Leone zijn
veel vaders door de rebellen vermoord ofwel zijn ze met de zoveelste vrouw getrouwd en
hebben ze de vorige echtgenoten en kinderen verwaarloosd.
Maria met moeder, zus en broertjes in Tokey-dorp … evenwel zonder vader

Ook Maria was zo’n wees en ze zocht ons
op met als enige bedoeling ook wat geld te
verdienen. Ze was aantrekkelijk, volwassen voor haar leeftijd en voorzien van een
stel blinkende ogen en een innemende
glimlach. Ik vond ze te lief om niet te
weerstaan.
Eerst wenste ze mijn sportschoenen: ‘ze
had die nodig om naar school te kunnen
gaan’. Iedereen liep er evenwel op blote
voeten. Ik had slechts één schoeisel bij en
kon niet echt zonder. Toen haar dit niet
lukte bleek haar schoolgeld voor dit jaar
nog niet betaald, waardoor ze van school zou gestuurd worden.
Ik werd natuurlijk achterdochtig en trok naar Maria’s school. De leraar moest inderdaad
bevestigen dat de contributie nog niet was betaald en toen hebben we dit ter plaatse geregeld.
We dachten dat Maria ons nu ook dankbaar zou zijn, maar ze wenste niet meer met ons te
spreken. Ze had verkozen dat het geld niet rechtstreeks aan de school zou overgemaakt
worden. Het bleek dat zij liever zelf de bijdrage had ontvangen om aan andere zaken te
kunnen besteden. Achteraf hebben we alles bijgelegd.
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Bezoek aan de school van Maria met in het midden het schoolhoofd omringd door zijn leraars

Misschien is dit een klassiek verhaal uit een ontwikkelingsland, maar onlangs – anno 2004 dacht ik terug aan Maria toen ik aangeklampt werd op straat in de betere buurt van een
Vlaamse stad, toevallig ook door een meisje van dezelfde leeftijd. Zij vroeg of ik geen
kaartjes wenste te kopen zodat zij over genoeg geld zou kunnen beschikken ‘om een computer
te kunnen kopen zodat ze hogere studies kon voorbereiden’ (!?) Ik heb haar beleefd
teruggefloten met een diplomatisch antwoord ‘vraag dit binnenkort eens aan Sinterklaas’. Ze
glimlachte begrijpend terug.

Schelpen
Ondertussen wist iedereen in Sierra Leone dat er een toerist was geland die schelpen zocht.
Bovendien was dat zonderling individu gehandicapt door een gebroken teen en lag hier een
kans open om misschien wel iets bij te verdienen. Alles in onze wereld draait er rond en ’t is
verdorie moeilijk als je moet proberen te overleven zonder geld of werk.
De eerste schelpen die mij werden aangeboden waren beschilderd of ingesneden en het heeft
mij toch heel wat tijd en moeite gekost om de plaatselijke bevolking wijs te maken dat ik
alleen natuurlijke schelpen nodig had en dan nog liefst levend gevangen individuen.
Een broer van Maria – dat beweerde hij althans – beter bekend op het strand als de dorpsgek,
had het blijkbaar toch wel begrepen want op een middag zat hij voor ons hotel op het strand.
Toen hij mij zag probeerde hij mijn aandacht te trekken. Voor hem lag een joekel van een
Cymbium pepo met het dier er nog in. Het exemplaar was zo’n twintig cm groot. Hij vroeg me
drie dollar. Ik legde hem uit dat ik wel interesse had voor de schelp, maar dat het beest er
liefst eerst uit moest. Dit was helemaal geen probleem. Thuis zou hij het eruit halen en dan de
gekuiste schelp terug brengen. Het leek of het dier vlak voor zijn terechtstelling nog vlug had
gezorgd voor een aantal nakomelingen, want mijn leverancier toonde mij triomfantelijk nog
vijf andere Cymbium pepo’s. Blijkbaar waren die mollusken hier niet zeldzaam en wilde die
man vlug rijk worden. Ik legde hem dan uit dat ik ook in andere schelpen interesse had.
Hij had zijn les begrepen en de volgende dag kwam hij vijf exemplaren van Cymbium glans
aanbieden. Ik moest hem nu wel duidelijk aan het verstand brengen dat ook kleine soorten
belangrijk voor mij waren en dat ik niet alle grote schelpen met het vliegtuig kon meenemen.
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Achteraf volgden een vijftal Pugilina morio’s, een kleinere soort en evenveel Cypraea
stercoraria-exemplaren.
Iedere dag zag ik die man duiken, kwam hij zijn levende vangst tonen, ging hij naar huis en
kwam met de gekuiste schelpen terug. Na verloop van tijd beschikte ik zo over ongeveer tien
kilo schelpen. Toen heb ik die man opdracht gegeven er mee te stoppen vermits ik niet alle
schelpen als bagage kon vervoeren.
Zelfs uit Freetown begonnen studenten toe te stromen met plaatselijke Agaronia’s. De
tamtam’s hadden blijkbaar goed werk geleverd! Ik werd nu ook al overstelpt met Filippijnse
schelpen en het heeft mij heel wat overredingskracht gekost om alle leveranciers wijs te
maken dat alleen inheemse schelpen voor mij belangrijk waren.
Waarschijnlijk waren die ‘exotische’ schelpen eerst aangekocht om daarna met een kleine
winst aan mij te verkopen. Ze konden echt niet begrijpen waarom die blanke man hen zomaar
in de ‘kou’ liet staan zonder iets te kopen. Die Filippijnse schelpen waren immers veel mooier
en dus waardevoller.

Epiloog
De terugreis verliep heel wat vlotter dan de aankomst in deze broeihaard van burgeroorlogen.
In landen zoals Sierra Leone maakt men weinig problemen bij het uitvoeren van bepaalde
goederen – althans een tiental jaren geleden - en vermits het een nachtvlucht betrof waren er
geen douaniers te bespeuren bij de landing in Zaventem (Brussel). Na de euforie van het
verblijf in het zwarte continent kwam achteraf de ontnuchtering. Gedurende de drie
daaropvolgende maanden had ik problemen met mijn gezondheid. Het zal wel altijd een
raadsel blijven wat daarvan de echte oorzaak was: de wraak van de barracuda’s of een infectie
veroorzaakt door het onvoorzichtig baden met de gebroken teen?
Sommige verzamelaars zullen misschien menen dat ik niet hoog van de toren moet blazen met
mijn schelpenvangst. Ik kan daar een goede verklaring voor geven. In de eerste plaats is het
nooit mijn bedoeling tijdens een buitenlandse reis om er een echte rooftocht van te maken en
terug te keren met een kist vol met schelpen. Het blijft een aangename hobby om tijdens mijn
verblijf nieuwe schelpen voor de collectie te vinden en ik stel mij tevreden met enkele
vertegenwoordigers van elke soort.
Daarenboven kon ik zelf weinig zoeken wegens mijn teenkwetsuur en ik was bijna volledig
afhankelijk van enkele vriendelijke mensen die in principe alleen grote schelpen of eetbare
weekdieren aanbrachten.
Indien de toestand van het land zich voldoende zou stabiliseren en het toerisme naar Sierra
Leone zich kan herstellen is dit land een aanrader voor avonturiers. Het is veel authentieker
dan Sénégal of Gambia maar het lijdt tot op heden nog steeds onder de terreur van rebellen en
gangsters.

Dankwoord
Ik wens hier mijn bijzondere dank te betuigen aan Frank Nolf voor de bewerking van de tekst,
het determineren en fotograferen van de schelpen en het scannen van dia’s en foto’s.
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De tegenstelling tussen Tokey-dorp en ‘Africana Tokey-village’: de
confrontatie tussen twee verschillende culturen

.
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In Tokey-dorp is de plaatselijke pastoor ook kroegbaas.
Vermoedelijk is hij ook
eigenaar van de enige koelkast in de buurt

Het kapsalon in Tokey-dorp

De
lokale dancing
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De hoofdstraat in Tokey-dorp

Ons verblijf in Tokey-village

Plaats in het hotel waar de maaltijden
werden genomen

Zwembad in Tokey-village
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Iconografie
Gastropoda
Potamididae

Tympanotonus fuscatus
(Linnaeus, 1758)
Tokey Bay, Sierra Leone
tussen wortelbomen
november 1993
44,0 mm
collectie J. Moerman

Tympanotonus fuscatus
(Linnaeus, 1758)
Libreville, Gabon
in modder tussen
wortelbomen
56,0 mm
collectie F. Nolf

Tympanotonus fuscatus
(Linnaeus, 1758)
Novo Redondo, Angola
op wortelboom
in ondiep water
41,0 mm
collectie F. Nolf
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Tympanotonus fuscatus
(Linnaeus, 1758)
Libreville, Gabon
in modder tussen
wortelbomen
49,0 mm
collectie F. Nolf

Tympanotonus fuscatus
var. radula
(Linnaeus, 1758)
nabij Freetown, Sierra Leone
in modder tussen
wortelbomen
november 1993
52,0 mm
collectie J. Moerman
collectie F. Nolf
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Cypraeidae

Cypraea stercoraria
Linnaeus, 1758
Tokey Bay, Sierra Leone
opgedoken
november 1993
boven: 60,5 mm
onder: 63,5 mm
collectie J. Moerman
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Muricidae

Bolinus cornutus
(Linnaeus, 1758)
Libreville, Gabon
opgedoken
73,5 mm
collectie J. Moerman

Stramonita haemastoma
var. gigantea
(Reeve, 1846)
Tokey Bay, Sierra Leone
opgedoken
november 1993
72,5 mm
collectie J. Moerman
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Melongenidae

Pugilina morio
(Linnaeus, 1758)
Tokey Bay, Sierra Leone
opgedoken
november 1993
149,5 mm
collectie J. Moerman

Pugilina morio
(Linnaeus, 1758)
Tokey Bay, Sierra Leone
opgedoken
november 1993
152,0 mm
collectie J. Moerman
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Volutidae

Cymbium glans
(Gmelin, 1791)
Tokey Bay, Sierra Leone
opgedoken
november 1993
370,0 mm
collectie J. Moerman
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Cymbium pepo
(Lightfoot, 1786)
Tokey Bay, Sierra Leone
opgedoken
november 1993
250,0 mm
collectie J. Moerman
Neptunea, vol.3, nr.3
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Cymbium pepo
(Lightfoot, 1786)
Tokey Bay, Sierra Leone
opgedoken
november 1993
116,0 mm
collectie J. Moerman
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Cymbium souliei
Marche-Marchad, 1974
Tokey Bay, Sierra Leone
opgedoken
november 1993
boven: 65,5 mm
onder: 75,5 mm
collectie J. Moerman
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Olividae

Agaronia biraghii
Bernard & Nicolay, 1984
Freetown, Sierra Leone
in zand
november 1993
38,0 mm
collectie J. Moerman

Agaronia biraghii
Bernard & Nicolay, 1984
Rio Muni, Equatoriaal Guinee
in zand
links: 47,5 mm
rechts: 26,5 mm
collectie F. Nolf
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Olividae

Siphonariidae
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Agaronia hiatula
(Gmelin, 1791)
Freetown, Sierra Leone
in zand
november 1993
39,0 mm
collectie J. Moerman
Siphonaria pectinata
(Linnaeus, 1758)
Tokey Bay, Sierra Leone
op rots
november 1993
H. 7,0 mm L. 25,0 mm
collectie J. Moerman
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Bivalvia
Arcidae
Senilia senilis
(Gmelin, 1791)
Tokey Bay, Sierra Leone
in zand
november 1993
H. 33,5 mm L. 35,5 mm
collectie J. Moerman

Tellinidae

Tellina hyalina
Gmelin, 1791
Tokey Bay, Sierra Leone
in zand
november 1993
H. 23,0 mm L. 40,5 mm
collectie J. Moerman

Donacidae

Iphigenia laevigata
(Gmelin, 1791)
Tokey Bay, Sierra Leone
in zand
november 1993
H. 29,0 mm L. 39,0 mm
collectie J. Moerman
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Donacidae

Donax rugosus
var. interrupta
Deshayes, 1854
Tokey Bay, Sierra Leone
in zand
november 1993
H. 14,0 mm L. 20,5 mm
collectie J. Moerman

Donax rugosus
var. interrupta
Deshayes, 1854
Tokey Bay, Sierra Leone
in zand
november 1993
H. 16,0 mm L. 22,5 mm
collectie J. Moerman

Donax rugosus
var. interrupta
Deshayes, 1854
Tokey Bay, Sierra Leone
in zand
november 1993
H. 10,5 mm L. 15,5 mm
collectie J. Moerman

Veneridae
Tivela bicolor
(Gray, 1838)
Tokey Bay, Sierra Leone
in zand
november 1993
H. 26,0 mm L. 31,0 mm
collectie J. Moerman
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