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ZATERDAG

staataandt
Mozambique
door Guidovan den Berg
Wie op zaterdagavond wil uitgaan in Maputo, dehooÍdstsd
van Itiozambique, kan lang zoeken.Qgenige uitgaansmoge'
Uif.triiá, tteoi"n van wat bioscopen, bestaat uit de Tb'pa'zie
ËÏ"b, *""t-op discomuziek gedanst kan worden' En sincls
Èort'speett ei op zaterdagmiddag een jaazband wasrvoor
rreuf nàtatrg"tctting uestaat en die in vriiwel alle kranten
druk bespioken en gekritiseerd wordt.
meerderheid vrin de inwoners van Maputo
riJóu"É-*t"
noett ecÉter niet tÊ zoeken naar.een uitga^ansrnogeliikheid
l"itgà"
kmt geld en dat hebben de Mozambi\anen. niet'
jou
n"-rïi ie het tóch doet, ga je op beioek pt.vrienden, die
dan weer op een andere z&terdÊgavond uitnodigen'
á;n feestje'verloopt volgens een vast schema: eerst wordt er
gedronken-.
vervolgeli
caat
stevig
oaa'rna
fli"Èlieàrc",
-qe
muzieït<'narderen wordt er-tol diep in de nacht gedanst' Als
weer
de
in
druk
ik op zo'n feestje arriveer, zijn de aanwezigen
mei het eten van garnalen, riist en vleeskoe$es. De gasttreer'
ontw-ikkelingswérker, heeÍt flink uitgepatt en
Ë" iË"*
iàtÍèi
an gasten (Moámbikanen en Deense, Engelse en
ónt*ikkelittgswerkers) aan niets ontbreken'
ll"o"iÈ"di.
tiid zijn ctépannen en schalen leeg; het bier
i.i;G;lo"ttan
uio"ii tiit àtiik en de eersten wegen zich op de dansvloer' De
Mozambikaanse vrouwen zitten stiif aan de kant, sla^ande
giechelend gade en wachten tot ze - Uefst
ËàÉ"tt""it*n
áoor een Europeaan- ten dans worden gevraag4, -. Àurri"o, ee" liozambikaan van midden dertig' kiikt glimlaène"a É en steekt nog eens een goedkope inheemse sigaret
van het merk PoI Maí op.Ik maak gekscherend de opmerbliikbaar nog altiid in trek ziin' Hii
k;g-à;1:biank'en'geld'
;;;ï;;
sretis op É en vèrtett: "Ik werk a,ls engenheiro
[ittgê"i""ïl in-de inetaalindustrie. Ik werk samen met Euromaar
ióË-óntwit<kelingswerkers' We doen hetzelfde werk'
àl-Ètilg"" hun lóon gedeelteliik in buitentandse deviezen
znidaf rikadnse Ranáen)' terwijl ik, als Mozambjd"rrriíói
iïá", afr"e" in de lokale munteenhei d, de metical, uitbetaald
word. Dat is wel frustrerend, ja."
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V nle wlnKels

De metical is vr{iwel niets waard en alleen wie er ontzettend
Èárit. kan eiop de markt nog wel eens - voor astronomi"""i b"d.agen - wàt groente of fiuit voor kopen' Wie echter
sh"
áken als Ërood, boter, olie' w\in. bier, vlees' tandpasba of
snoep wil kopen, moet naar de-loias lrancas (vrije winkels)'
waai van alles en nog wat te koop is' als je maar met dollars
of Randen komt. De MozambiÉanen die daar 's ochtends
hun inkopen mogen doen' zie je dan ook met aanmerkelijk
nrinder spullen naar buiten komen dan de buitenlanders'
àiJ;i áioàags de zwaarbeladen boodschappenkametiesnaar
Itun auto's duwen.
Éef n*ft ieis gènants' vooral als je bedenkt dat' de meeste
kaas
trroOutten, beliatve wat Portugese wii-n, Nederlandse
àn bier uit de DDR, uit Zuid-AÍrika afkomstig zijn' Voor de
Àue.giot meerderheid van de Mozambikanen vormen de
uri;àïinr.ers evenwel een onbereikbaar paradii5' Zii moeten
zic-h tevreden st€llen met een eens per maand door het
l:urtrLctttt'titeverstrekt voedselpakket,daf bestaat ult wat
olie. rneel,rijst en zeep.Dal is na een paar weken 'schoonop'
Ëlerlijk verd-eeldearnroede onder de Mozambikalren' welvaari onder de buitenlanders - clàt i.shet beeldvatr de meeste
van de overheidde bui-strldenin Mozanrblqtre.HeL besluit uit te betalen' is welbegedeelteiuk
in
deviezen
t"f""O"tt
i :lrsl genorrien,',^àntMozambiqueheeft.die builenlanders
,,,rr,r.ál te 5ard nodig. De presidentvan het kapitalistische
tR belrekkelUk welvarendeKenÍa, Daniël Arap IUoi' riep een
par.armaa.ndóngeleden dat, het maar eells afgelopen moest
de r{enia'
;ii ;'";;t á;'buiíenbndse su-perh-ersenen omdat
rcoien' ziJn
"
nen het zo la,ngzarnejhand zelf wel konden

'Een tragische slat
voor ons land, onrc,
regio en ons Afrika.
Zo noemde Marcelino
dos Santos van het
politburo van de in
Mozambique regerende
Frelimo-Partii, de dood
van president Samora
Machel. Het vliegtuig
met aan boord onder
anderen Machel,
verongelukte
zondagiavond op wcg
van Zambia naar
Mozambique boven
Zuid-Afrika. De
plotselinge dood van
Samora Machel zou
voor Mozambique - en
wellicht niet voor dat
land alleen - wel eens
verstrekkende
gevolgen kunnen
hebben. Een imPressie
van een land aan de
rand van de afgrond.
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paar maanden geleden dat het maar eens affuelopenóoest
zijn met de 'buitenland.sesuperhersenen'.omdat de Kenia_
nen hel zo langzamerhand zelf wel konden rooien. Zijn
zondagavond omgekomen eollega in het socialistische ML
zambrique,Samora Machel, heef! zo'n opmerking altijd w!l_
.selUkachterwege gelater.r.

Berooid en leeggezogen
Toen Mozambique in lgTSonafhanketijk van portugal werd,
vertoondehet een beeid van een berooiden volkomeir leegge_
zogen land. Van de porfugezen, die in de koloniale *iijd
ylijwel niefs aan opleiding en ins[ructie van Mozambikanón
hadden gedaan,hadden de me€stenMozambique overh;;;;
verlaten. Eersl hadden ze gauw nog even machines onklaar
gemaakt, veestapelsgedooden handleidingen en instructie_
boekenvernieligd. De eigenaren van de Companhia do Boror
bij voorbeeld.een van 's werelds grootste koÉosnoot_planta_
ges in het midden van Mozambique, hadden de volledige
oogsl van l9?5 op vier schepen geladen en waren daarna
vertrokken om in Skandinavië de opbrengstente incasseren.
Geschatte waarde van de oogst: circa acht migoen gulden.
Mozambique had het nakijken.
Een vervelende bijkomstigheid was, dat een aantal portuge.
?€n dat eigenlijk wef qilde blijven, in de chaotiscne periáe
die aan de onafhankelijkheid voorafging, besloot dch ooÈ
maar zijn biezen te pakken. In het najaar van l9?4 koelden
sommige Portugezen hun woededoor met hun landrovers de
schamele onderkomens van AÍrikanen kapot te rijden. pe
Afrikanen namen wraak door auto's van willekeurige por_
tugezen in te sluiten en de chauffeur eruit te sleurèn. Na_
tuurlijk was het ook de angst om koloniale privileges É
verliezen, die de portugezen ertoe dreef het tand te verfaten.
Maar waar FèobertMugabe van het naburige ámbabwe er
in 1980 in zou slagen veel blanken voor óe economiC te
behouden, faalde een soortgel[jke poging in wlozambiquà
jammerlijk.
Mozambique werd onaÍhankelijk en enthousiast begon het
land aan de opbouw van een socialistische natie. De
[ezond_
heidszorg was een van de zaken die voortvartnd íerden
aangepakt; een maand na de onafhankegkheidheidsverklaring werd die genationaliseerd. Een jár bter begon áL
Igge_nng met een nationale inentingscampagne. Moeáer- en
kindzorg, strijd tegen ziektcn die vioorkoinen kunnen wor_
den en voorlichtingscampagnes krcgen grote nadruk. Medi_
cijnen werden centraal ingekocht, zoOat ae regering de door
de \{ereldgezondheidsorganisatie (WHO) opgestetáe Oasii_
lijst-van geneesmiddelen kon ga,an hanteren. pen goeA iniii_
_ atief, want hierdoor kon scherp ingekocht wordeá en werd
voorkomen dat overbodige, duurdere of te oude mediciJnén
het land binnenkwamen.
TVr

w elnlg artsen

Toch kampt de Mozambika^anseg:ezondheidszorg,ook al is
die dan vr[jwel gratis, nog met grote problemen. Wie een
Certro de Saudc (gezondheidscentrum) bezoekt, moet vaak
uren wachten voor hij of zij geholpen wordÍ Overal is gebrek
aan specialistische apparatuur, geschootd personeel ón het
aantal artsen is schrikbarend laag. Van de vijfhonderd art_
sen in 19?0 waren er in lg?6 nog tacntig over -op een
levolking van tien miljoen een bgnÀ te verw-aarlozenaàntaf.
Nu ziin er voor de gehele bevolking 334 artsen beschikbaa;:
van wie slechts 120Mozamblkbnen. lVie in Maputo ajn Und
na,ar een ziekenhuis brengtn kan door een Nederlandse art^s
te woord worden gestaàn, terwill de keel-, neus- en oorarts
uit Bulgarije komt en de chirurg,uit China" nr niet Afè
artsen dln bereid of in staat portugees tc spreken. Ziót<ten
als mazelen en tbc en uitdrsging vormeo,bndanks Sr""t
schqqsg campagnes, noc dtÍd ên reele'bedreigmduó"
zowel kind als volwassene.
Ook h_eto_nderwijswerd door de overheid onderhanden geno_
men. In de steden gaat nu vrijwel ieder kind naar de Èg"""
school, maar ook daar gaat de ontwikkeling langaa,am.poor
het gebr€k aan onderwijzend personeel Són sommige kin_
deren 's ochtends, anderen 's Àiddags. si 4jn in Moàmbi_
que slechts vijf middelbare scholen die opleiden voor de
universiteit en wie op zo'n middelbare schod rondloopt, ziet
Mozambikaanse en buitenlandse leraren door elkaai Íreen
lopen, al is het aantal buitentanders in de minderheid.
{)e regering van het uit de strijd tegen de portugezen beken_
de Fvelima maakte Ín ha^ar pogingln een socialbtisch tand
op te bouwen, grote fouten. Soms voerde ze een welÍelend en
onduidelgk beleid. In de landbouw moesten staatsboerd;dj:
en voor grote wiurten zorgen; maar gebrekkige leiding, tÀ
kort ean machines en zastÈoeoen onfil van deibvofilinï oá
onder dwang te werker\ leidden tot grote nlst"kkinÈ;
De
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Verzetsbewegingvan Mozambique). Het zU;
#
k.leing,zwaarbewapende groepen die op het ptàtterana aciiei
zun. De afschuwelrjkste verhalen doen de rónde: over ulk;
-ï
ffi
rnoorde dorpen, opgeblazen auto's en wrede intinliOat'ie_
',.;
praktijken als het afsnijden van neuz€n en oren.
De Renamo is een nterkwaardige organisatie met een ondui_
H
dellike ideotogie.ZU t[kt er alleen op uit te ziil_her r,."ll**
Ë
be.windlam te leggen.Toen Mozambique in lb?5 onafhaDke_
il
lijk werd, en socialistische koers wenste te varen en
de
r
eerstead'iseurs uit Oost-Europa op het vliegvelduu. fu*o,r#
to arriveerden, sloeg de angst het blanke minderheiOsie.
tr
wind in Rhodesiëom het harf. Niet alleen de.angst dat
een
;
succesvol socÍalistisch experiment ats vooroeero voor de
* ]
zwarle bevolking van Rhodesië zou kunnen gelden, maai
tr;
ook de afhankelijkheid van de Mozambikaansenavens Beira
;
en in mindere mate Maputo, was voor het blanke
ffi
-Ë;;
heidsbewind aanleiding ondermijnenoe activiteite;-fià;;:
iË
Mozambique te ontwikkelen. De geheimedienst van Rhode-.
=
sië verzanreldeeen allegaartje van huurlingen, portuáese
ffi
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De brand
I)e zon lag nog achter de dljk aan
de overlant en het licht was
tïitus, mast de lucht was helder en
over de rivier trok de ochtendnist
stroonafwaarts - het teeh alsof
hondetden onderjurhen in SL
Louis aen de waslijn wanen
ontsnapl
Toen de stokenr van de houtzrger[i
hun tetcl opttng hadden,
spuugden de twee schoorstcnen
wlttc rool, net horten en stotcn,
en deplulmen rolden elsschapen
over de d{ik.
IIet sissen van de stoom bereikte
net noeitc en vla omwegen de
binnenlant van Marvin portcrs
hoofd - z[in bewustziJn, zou je
t4genrtc;nzij Je hem zag liggen.
Marvin Porter lag onder ztin huis,
arn dc voct van de houten trap
nasr de Leulendeur,,tussén dc
lnlen *a^emee de achterkant ven
het huis rustte op de flanh van de
d\if. nii hg op z[in zli, zijn
bovenllchaam op.€tenstul haíon
en-z[in heup In de modder. ZiJn
nel narttc een ongenektelijte
hocl, dmrdat z[in boofd tcgen cen
vullniszal duwdeen een stut
spoanplaat in dJn scbouderblad
prit'ta IIU had zlin beren
o6etr.olten,
ondat het toud we$
en daarbti z{in }nieën geschaaÍd
tcgen cen onteverfde en halÍ
vertottc tlst. Dat had hij overigens
nlet gemerkt.
Mrrvln Porter tag'dear vaet. Hij
lwrn altijd ver na middernacht
thuis en hij was altijd
storndronlen. Hij kwam nooit over
dc zandweg, die bovenop de dUt
lag, aan de voorhant van het huis.
HiJ kleutcrde op handen en yoct D
door het gras omhoog nasr de
achtcÉrep en naar de keulendcurZo werden Chou-chou en dc
Llndcren nlet wgllen Dlc sltcpct
ln dc temer en die Lènden ccu-

kabaal naken, Clrr,,lh
En daarstond riirH
niet meer nanr,.lr$ff
En vaah gaf de rtrttrd
ooh op.alshij onbl
was.
Ioendestoomsií*hl
omhoog naar dc hc
Dfa_nlgnvan dcvhu,f
zichzelÍnaarachlq"{
hoofd oP de YuilnÈr,q,
een sigaret uitziir*
"Yuurtfe" VuurtÈllnr
vuurtje?" mornp.ltryt
langzaam. alsoÍcr;r
carnavslslied in àH
nagonsda De siglrlffr
IIij hwam lokhaHn
gooidedepeut o*,H"|
lesde_rrj1 onderarnAl
yan !e List en zijrbru
handen.

Dc slgerct viel slctl,,bc
slnanders en aanfrl
een uurlangonzclru
pes vlarn vattc tocrhd
gtse!-oqt ïls_cn lqr
deruilniszsLllclEi
r
nictbelderneer.h,l
rollellranenrrfl:Ë
I
arngcdrutt uit htfË
Jonetàen, de baby,ndl
mesbij bad nog3nfin vedcrlry benrh.rr
snurlend metcenhrr
gelocstcrd doordcschrol pas op toentfu
rich vestbeten in ègE
dc vlocr. HU struilft,G
cn lroopopziJn f*
nesdeechtertrap.fur
Chou-chou:'ïezndh
Wordt valler!" enlÈ
hrer docbtcrtje alscru
nru CarclinesliepÈrrr
Cbo-chou slocg hlLG
ttd,ch3 en smcettc ïf,311
|toE-t".
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-kolonialen en ontevreden Mozambikanen, die gewapende
len op Mozambikaans grondgebied uitvoerden.
19?6begonnen de Rhodesiërs met een tegen het Frelimo
ht radiostation. Toen Rhodesië in 1980 als Zimbabwe
hankelijk werd, stortte de Renamo in elkaar en Moz&mue haalde opgetucht adem. Nu nam Zuid-Afrika het
Ciatief. De vliegtuigen, die 's nachts in het geheim van
:hodesië opstegen om wapens en voorraden te droppen,
wamen nu uib Zuid-AÍrika. Voor dat Iand gold, wat eerder
Rhodesië opging: een socialistisch voorbeeld naast de
was ontoelaatbaar en de in- en uitvoer langs de spoorlijvan Zuid-Afrika naar landen als Zlmbabwe en Zambia
t, niet via Mozambique verlopen. Da&rmee lmmers
n de zwartc Frontlijnstaten onafhankelijker en dat
slechi voor de Zuidafrikaanse economie.
oor Mozambique werd l9B3 een rampjaar. Honderdduizenln Mozarnbikánen werden mei de hongerdood bedreigd.
I Machel reisde in oktober wanhopig naar Europa

r meer naar Nederland) om voedselhulp te vragen. In
uari en februari 1984stuurde Zuid-AÍrika honderden
rbewapendemannen de grens Qverom geheimebevooringsplaaLsenvoor de Renamo in Mozambique aan te
len. &Íozambiquestond rnet de rug tegen de muur en kon

èi anAers doen dan onderhandelen rnet de grote vijand
id-Afrike. Op 16 maart 1984 tekenden Samora, Machel en
het NkoBotha. de premier van Zuid-Afrika,

Ome, moeder en dochter in een coÓperatie. Zii beschikken over een
stenen huisie en hebben het naar Mozambihaanse begrippen goed
ging gaat gewoon door, ondanks herhaalde ontkenningen
ían Oe kant van Preioria. Wordt die steun niet openliik
gegeven,dan gaat ze wel via Malawi, hel land van de met
Zu-id-Afrika bevriende, excentrieke president Banda' dat
aan het noordwestenvan Mozambique grenst' En nlet vergeten moet worden, dat er in Zuid-Afrika een grote PorfugeJe gemeenschapis, waartoe ook uil Mozambique gevluchfr
ex-l<olonialen6ehoren, die het Frelimo-bewind maar al Le
grt,,agzieívallen. Hei moet voor dai bewind bovendien onÉteziórigzi,jn,dat de Renamo de laatste tijd pogingen in het'
bert< stett van haar negabievemoordenaars-imago af te
komen.
n

ri.amp
Het Frelirno heeft latrg lliet overal evenveel invlcrd' en me[
zijn landbouwpolitiek l)eeft llet itt sotrttttigc slrekell cle brx'ren tegen zich in het harnas gi'iaagcl. Nu de Il.enanlo dan t;ok
nog iri de gebieclerr,waar zij binrletrvali, oude slamlrooÍder)
(de regulo s) benoemt. waar die vroeger doíJr lleL Frelimo
warertafgezet, kriigl de ltetrarlro l'rir:ren daar ook st{'\}ti \'3ll
de plat[elandsbevolktng. i)irL llr{.rllL rri,:l t't';1 riat de Retranlo
voorde MozaÍnbik&arrse lxrvolktrtg als gehct'l €'el-iI'11Ínl)t)etekent. En hoe ranrpzaliger de.situaLie in Mozainblqtle' des te
gunstiger de economisclre rnachtspositie van Zuid-Af rika.
bevriid zal
Die situatie zal pas verandereÍr, als Zuid-Afrika
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leggen. Mozambique stond met de rug tegen de mrlur en kon
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Caroline schrok zich dood en zette
een heel op en Chou-chou wilde
haar oppakken, maar Caroline
schoof naar achteren en trapte
wild met haar benen. Chou-óhou
sloeg hard en droeg Caroline door
{e gook naar buiten, de dijk op. In
de berm van de zandweg bleef het
meisje schreeuwend en spaÉelend
liggen.
Chou-chou rende tenrg en op de
drempel aarzelde ze, omdat de
vlammen door de naden van de
vloer omhoog stahen. Toen stapte
ze, met haar rechterhand voor
haar neus en mond en haar andere
hand vooruit gestoken in de rooh
en near de muur achterin, naast de
Leulendeur. Ze graaide in het
kinderbe{ie, maar hgt bedje was
leeg.
Toen maahte ze een fout. Jonathan
hon nog niet lopen. Chou-chou
dool de heuten in en sohreeuwde:
"Joneà! Waor ben Je?r'Toen stoptc
ze,rcboog dubbel, hoestte en
hoestte en verloor biJna haar
evenwichL
Ze strompelde langs het aanrecht
en het Íqrnuis en terug naar de
deur van de tamer en schreeuwde:
"Jonah!t'
De vloer van de krrner leet op het
vel ven een woedende tijgen De
.vlammen gromden in rechte l{inen
tussen de zwarte planken. Chouchou heek er verbaasd nrar, heel
even, tot het tafelue met de
televisie plotseling slagzij ma^ekte
en toen verzahte en als een
drenkeling op een van de
dwersbalhen bleef liggen. Ze
hoestte en deinsde terug naar de
achterdeur, die open was, zodat ze
pas tegcn de leuning bovenaan de
houten trap tot stilstand kwem. Ze
draride zich om en hoestte van de
verse lucht en teek uit, eerst narr
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de regenwolhen boven heí dorp en
toen nasr beneden, naar de flank
ven de dUk.
Hasr man zat op handen en voeíen
i-n het gras. Tusscn zijn armen lag
de brby. Hij keek even op en toen
knapte de blnnenste stut van de
trap, die darrdoor met een schoh
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"opzijizahte. Chou-chou verloor
.haar evenwichttn viel en èp haar
viel het huis, dat als een muizeval
dichtsloeg, toen de palen onder de
achterkant het begaven. De zwarte
rook boven de rivier werd snel
ingehaald door de wolken en de
negên.
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