Zuidelijk Afrika

Het bedrijf van de vermoorde blanke boer
Dave Stevens in Virginia, 140 kilometer
ten oosten van of Harare, werd in 2000

Zimbabwe
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door war veterans tot no-goarea verklaard.

LANDHERVORMINGEN GEEN MISLUKKING

Tussen 2000 en 2003 werden ruim vierduizend blanke boeren in Zimbabwe met geweld van hun land
gezet. Tienduizenden zwarte landarbeiders raakten werkloos. De landbezettingen door war veterans
leidden tot internationale verontwaardiging en negatieve publiciteit in de westerse media. Over de
diepere achtergronden schreven die niet en evenmin over hoe het daarna gegaan is.

Henk Donkers & André Bongers
Sectie Geografie, planologie en milieu, Radboud Universiteit Nijmegen
en Nyati Travel Zimbabwe

I

n februari 2000, twintig jaar na Zimbabwes onafhankelijkheid,
begon de Mugabe-gezinde War Veterans Organisation marsen
te organiseren naar boerderijen van blanke boeren. Met angstaanjagend geroffel op drums, strijdliederen en krijgsdansen intimideerden ze de blanke boeren en de duizenden landarbeiders die
zij in dienst hadden. De war veterans, kortweg war vets, wilden
dat de boeren hun immense bedrijven verlieten opdat de grond
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verdeeld kon worden onder arme zwarte boeren. Als ze niet uit
zichzelf vertrokken, kwamen de war vets terug. Ze blokkeerden
toegangswegen, stichtten branden en gebruikten geweld om de
boeren van hun land te verjagen en de boerderijen te bezetten. In
het eerste jaar van de Jambanja, zoals de campagne heette, werden
zo’n 400 blanke boerderijen bezet; in de jaren daarna vertienvoudigde dat aantal. Nu zijn er nog een paar honderd boerderijen
in handen van blanken. Op het hoogtepunt van de blanke kolonisatie van Rhodesië midden jaren 60 waren dat er ongeveer 6000
en in 1980 na de bevrijdingsoorlog, waarin blanke boerderijen
een belangrijk doelwit waren van de guerrillastrijders van Robert
Mugabe en Joshua Nkomo, nog ongeveer 4500.
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Figuur 1: Agro-ecologische zones in Zimbabwe
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Agro-ecologische zones (neerslag):
gespecialiseerde landbouw (koffie, thee e.d.)
(> 1000 mm)
intensieve landbouw (750-1000 mm)
semi-intensieve landbouw (650-800 mm)
semi-extensieve landbouw (450-650 mm)
extensieve landbouw (< 450 mm)
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Figuur 2: Landverdeling volgens de Apportionment Act (1930)
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De meeste war vets hadden overigens nooit gevochten in de
Chimurenga, de bevrijdingsoorlog in de jaren 70. Daarvoor waren
ze veel te jong. Ze waren geronseld onder werkloze en ontevreden
jongeren in de overbevolkte, voormalige Tribal Trust Lands (de
Rhodesische variant van de Zuid-Afrikaanse thuislanden in de
tijd van de Apartheid) en de dichtbevolkte townships in de steden.
Bij de landbezettingen kwamen naar schatting zeven blanke
boeren om het leven en werden er zo’n twintig zwaar toegetakeld.
Ze kregen met hun strijdlust en bebloede voorhoofden veel aandacht in de westerse media. Meer dan de zwarte landarbeiders, van
wie ruim honderd gedood en duizenden gewond werden, terwijl
tienduizenden huis en haard moesten verlaten. Die aandacht was
eenzijdig en racistisch, aldus Afrikaanse mediawatchers, ook omdat de westerse media nauwelijks ingingen op de achtergronden
van de landbezettingen, namelijk de extreme ongelijkheid in het
grondbezit. De 4500 blanke boeren hadden in 2000, dus 20 jaar na
de onafhankelijkheid, nog zo’n 10 miljoen hectare in bezit, terwijl
een miljoen zwarte boeren slechts 16 miljoen hectare tot hun
beschikking hadden. Een blanke boer had daarmee gemiddeld
2200 hectare, een zwarte boer 16. Die extreme ongelijkheid kent
een lange voorgeschiedenis (zie kader op pag. 8).
De blanke boeren hadden niet alleen veel meer, maar ook veel
betere landbouwgronden in bezit. Vóór de verdeling van land
tussen blank en zwart in de Land Apportionment Act van 1930
was heel het land op basis van bodemvruchtbaarheid, neerslag
en topografische gesteldheid (vlak, heuvelachtig, moerassig)
onderverdeeld in vijf agro-ecologische regio’s (figuur 1).
De beste landbouwgebieden liggen in de Eastern Highlands
langs de grens met Mozambique en op het Highveld; de slechtste
in het Middle- en Lowveld. In 1930 werd 51% van het land, bijna
geheel gelegen in de regio’s 1, 2 en 3 exclusief toegewezen aan
blanke boeren (destijds 1,5% van de bevolking). De zwarte bevolking (98,5%) kreeg 29,8%, veelal in de regio’s 4 en 5 (figuur 2).
Deze extreem ongelijke landverdeling bleef voortbestaan tot in
de jaren 70 en was de belangrijkste oorzaak van de bevrijdingsoorlog. De Tribal Trust Lands (die na de onafhankelijkheid
communal lands genoemd werden) waren zwaar overbevolkt en
kampten met zeer ernstige vormen van landdegradatie (bodemuitputting, erosie).

SALISBURY (Harare)

BOTSWANA

Bulawayo

Landverdeling (1930):

Een blanke boer had gemiddeld
2200 hectare land, een zwarte boer 16
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gebieden waar Afrikanen land mogen kopen
Tribal Trust land (gemeenschappelijk landbezit)
ZUID
Nationaal land (vooral voor nationale parken)
Europese gebieden (particulier landbezit door blanke boeren)
Bron: African Studies Center (Michigan State University)
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Aan de Chimurenga tussen de internationaal niet-erkende regering
van Ian Smith en de guerillabewegingen van Robert Mugabe
(ZANU en Shona) en Joshua Nkomo (ZAPU en Ndebele) kwam
in december 1979 een einde met de Lancaster House Agreement
onder leiding van Lord Carrington, Thatchers minister van Buiten-
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Blanke familie in de jaren 60 op
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hun tabaksplantage in Zimbabwe.

Historie extreem
ongelijke landverdeling

N

a 1890 koloniseerde de British South
African Company (BSAC) van Cecil
Rhodes het huidige Zimbabwe. Hij was op
zoek naar goud en recruteerde daarvoor
Europeanen. Omdat ze weinig goud vonden, schakelden ze over op landbouw. Ze
gingen maïs verbouwen en vee houden
voor de mijnbouwgebieden in Zuid-Afrika
en Zambia. In 1893 versloeg de BSAC met
een huurlingenleger de Ndebele-koning
Lobengula en claimde het eigendom over
al het land in Zimbabwe met het recht dit
te verdelen onder Europese settlers. Elke
huursoldaat was circa 2500 hectare land
beloofd bij een overwinning. De settlers
namen het Highveld in bezit; de oorspronkelijke bewoners werden verbannen naar
twee reservaten (Shangani en Gwaii) op

enige afstand van Bulawayo, ver genoeg
van de settlers om een bedreiging te vormen en op gronden die de settlers toch
niet wilden hebben. In 1896 kwamen ze
daartegen in opstand in de eerste Chimurenga. Rhodes beloofde de deportaties
naar de twee reservaten te stoppen, maar
de onteigeningen gingen door. Om aan
goedkope arbeidskrachten te komen,
voerde hij in 1896 een hutbelasting in die
betaald moest worden in Britse ponden.
In 1898 formaliseerde de Britse regering
de BSAC-zeggenschap over Rhodesië
onder voorwaarde dat een commissie van
tijd tot tijd zou bekijken of de oorspronkelijke bewoners voldoende toegang tot
land en water hadden (artikel 81) en net
als Europeanen het recht zouden krijgen
land te verwerven (artikel 83). Onder druk
van missionarissen en de Londense
Aborigine Protection Society kwam er in
1902 een commissie die voldoende land
voor Afrikanen moest garanderen, wat
resulteerde in 80 nieuwe reservaten voor
de Shona’s en 16 voor de Ndebele’s. Ze
lagen vrijwel allemaal in marginale gebieden buiten het Highveld. In 1914 kwam er
een nieuwe commissie die Rhodesië aantrekkelijker moest maken voor ervaren,
Europese boeren. Artikel 81 werd afgeschaft en er werden Native Reserves aangewezen met vaste grenzen waarbinnen
de bevolkingsgroei opgevangen moest
worden. De BSAC lokte Europese boeren
met gunstige leningen en lage grondprijzen met uitsluiting van Afrikanen.
In 1930 kreeg de extreem ongelijke

landse Zaken. Daarin werd afgesproken dat de eerste tien jaar alleen
land herverdeeld zou worden op basis van het willing buyer, willing
seller-principe. Blanke boeren moesten er dus mee instemmen en
zouden gecompenseerd worden. Het geld mochten ze overmaken
of meenemen naar het buitenland. De Britten zouden de helft van

Mugabe koos aanvankelijk voor samenwerking
met de blanke boeren
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verdeling van land op basis van ras een
meer deﬁnitief karakter. Al het land werd
verdeeld in zes klassen. 51% van het
beste land was exclusief voor blanke
settlers (European Area). Afrikanen
(98,5% van de bevolking) moesten
wonen in Native Reserves (22%) of in de
nieuw ingestelde Native Purchase Areas
(7,8%). Alleen in de laatste categorie
gebieden konden ze grond in privébezit hebben. Die landverdeling bleef
bestaan tot aan de onafhankelijkheid.
In 1920 waren Afrikaanse boeren nog
productiever dan blanke boeren en
produceerden ze meer voedsel voor de
Europese bevolking. Daarna veranderde
dat. Alleen blanke boeren kregen ondersteuning van de regering in de vorm
van landbouwvoorlichting, kredieten,
garantieprijzen en transportinfrastructuur. De Native Purchase Areas werden
een ﬁasco. Weinigen wilden in deze
marginale gebieden wonen. Ze bleven
wonen in de Native Reserves, die in
1935 bij de invoering van de Native
Registration Act Tribal Trust Lands
(TTL) gingen heten. Als ze daarbuiten
wilden wonen, bijvoorbeeld in de
steden, hadden ze een pasje (en een
baan) nodig. Veel Afrikanen wilden
niet bij blanke boeren gaan werken,
die daarop arbeidskrachten gingen
werven in Malawi en Mozambique.
Door de bevolkingsgroei raakten de
TTL’s al snel overbevolkt met landdegradatie als gevolg.

prijs van de grondaankopen betalen plus de helft van de herinrichtingskosten. Ook de Verenigde Staten (president Carter)
beloofden financiële steun. Voor het uitkopen van blanke boeren
moest dus ook de Zimbabwaanse regering flink in de buidel tasten.
Veel Zimbabwanen verwachtten na 1980 radicale landhervormingen, maar deze kwamen slechts mondjesmaat op gang. Een
grondwetswijziging om onteigening van blanke boeren mogelijk te
maken zat er niet in, want de Lancaster House Agreement regelde
ook dat tot 1987 de blanken 20 van 100 parlementszetels kregen.
Ze zouden elke grondwetswijziging kunnen blokkeren, omdat
daarvoor meer dan 80% van de stemmen nodig was.

geograﬁe | januari 2016

FOTO: SIMON BRIGHT

Opvallend genoeg zocht de regering Mugabe niet de confrontatie
met de blanke boeren, maar samenwerking. Hij benoemde hun
voorman David Norman zelfs tot minister van Landbouw. Daarvoor werd hij destijds alom geprezen. Mugabe besefte dat hij de
blanke boeren hard nodig had. Hun boerderijen leverden meer
dan 50% van de deviezen op en die waren nodig voor verhoging
van de levensstandaard en sociale voorzieningen als onderwijs en
gezondheidszorg. De economie die Mugabe erfde was – na die
van Zuid-Afrika – de productiefste en meest gediversifieerde van
Afrika. Behalve over een moderne commerciële landbouw beschikte Zimbabwe over mijnbouw en industrie. Daarom koos
Mugabe voor de herhuisvesting van boeren op onderbenutte
gronden. Volgens sommige schattingen werd namelijk slecht 1 op
de 6 hectare van het areaal van blanke boeren productief benut.
De Land Acquisition Acts van 1985 en 1992 waren erop gericht
onderbenutte gronden te vinden, deze aan te kopen en er geschikte zwarte boeren op de zetten. Zo zouden 162.000 boeren een
nieuwe boerderij moeten krijgen op grond van blanke boeren.

Deze boer in het dorpje Chesvingo in de provincie Masvingo redt het minder goed, getuige zijn rieten huis.
Wie het wat beter heeft in Zimbabwe, bouwt een groter huis met geverfde, stenen muren en een golfplaten dak.

O VERP R ODU C T IE
In de eerste jaren na de onafhankelijkheid floreerde de landbouw.
Zimbabwe werd de graanschuur van de regio; donoren kochten
er maïs voor hongerende gebieden in de buurlanden. Niet alleen
blanke boeren haalden grote oogsten binnen, ook zwarte boeren
deden dat. Het land kampte zelfs met een forse overproductie,
wat de schatkist veel geld kostte omdat er – net als in de EU –
garantieprijzen voor maïs waren.
De doelstelling van 162.000 geherhuisveste boeren werd echter
bij lange na niet gehaald. In 1993 waren het er pas 58.000 en in
2000 maar 71.000. Dat kwam allereerst door geldgebrek. In 1988
was het Britse fonds leeg en het werd niet aangevuld. Tony Blair

Figuur 3: Veranderingen in de landverdeling (1980, 2000, 2010)
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hief het in 1996 op. Het fonds was ook lang niet voldoende om
de grondaankopen en herinrichting van resettlement areas te
financieren en ook de Zimbabwaanse regering had daar te weinig
geld voor. Daarnaast spanden veel blanke boeren rechtszaken aan
tegen de voorgenomen onteigeningen of de compensatie. Dat
leidde tot flinke vertragingen. Ook de bureaucratische capaciteit
schoot tekort.
S TR OOM VER S NEL L I NG
Terwijl in de jaren 80 optimisme heerste, met veel buitenlandse
steun, een forse economische groei en uitbreiding van onderwijs
en gezondheidszorg voor brede lagen van de bevolking, belandde
Zimbabwe in de jaren 90 in een economische recessie. Door droogte
mislukten de oogsten, de buitenlandse steun verminderde en de invoering van een eenpartijstelsel met meer macht voor Mugabe riep
argwaan op. Zimbabwe moest een structureel aanpassingsprogramma van IMF en Wereldbank doorvoeren met flinke bezuinigingen.
Daardoor daalde de levensstandaard en groeide de politieke onvrede. Mugabe en zijn ZANU-PF, die sinds de onafhankelijkheid
aan de macht waren, voelden zich in het nauw gedreven en gingen
geweld en intimidatie gebruiken tegen (vermeende) politieke
tegenstanders. Daarvoor haalden ze zelfs nooit afgeschafte, repressieve wetten uit de tijd van Ian Smith uit de mottenballen.
Daarnaast ging Mugabe de ‘land-kaart spelen’. Legde hij eerder
de nadruk op de herhuisvesting van zwarte boeren op onderbe-
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Bron: Scoones et al (2010), Overheid Zimbabwe
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In de jaren 80 was Zimbabwe de graanschuur van de regio
en kampte het met overproductie
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van arbeidsmigranten uit Malawi en Mozambique, en konden dus
niet terugvallen op verwanten in de communal lands.
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R AM PZAL I G

De conﬁscatie van boerenbedrijven in Zimbabwe begon in het Wedza-district. Dit stuk land behoorde tot twee
jaar terug tot de Shaka Farm, eigendom van de blanke boer Paul Grinham. In totaal 68 startende kleine boeren
kregen ieder 12 acres van het land om bonen, mais, tabak en paprika te telen; ze redden zich tot nu toe goed.

nutte gronden van blanke boeren, nu hamerde hij erop dat blanke
settlers in de koloniale tijd Zimbabwanen onteigend hadden zonder
hen te compenseren en dat de Britten hun beloften niet nakwamen.
Hij sprak zelfs van een nieuwe Chimurenga.
Nadat de landbezettingen in februari 2000 begonnen waren,
schrapte Mugabe de rechten van blanke boeren om onteigeningen
aan te vechten uit de grondwet. Daarna was de weg vrij voor een
nieuwe Land Acquisition Act, die snelle onteigening en herverdeling van grond mogelijk maakte, het Fast Track Land Reform
Program (FTLRP). Dat sanctioneerde en stimuleerde feitelijk de
landbezettingen.
HE R V E R D E LI N G
Na ruim 10 jaar was 90% van de 4500 blanke boerderijen onteigend
zonder compensatie en was de grond herverdeeld over 160.000
boeren. Plantages voor suikerriet, koffie, thee en fruit – veelal
eigendom van buitenlandse ondernemingen – bleven ongemoeid.
Vele van hun land verdreven blanke boeren emigreerden. Een
groot aantal begon opnieuw in landen als Zambia, Zuid-Afrika,
Angola of Nigeria, waar regeringen hen welkom heetten vanwege
hun agrarische kennis en ervaring. Vooral de 300- tot 400.000
gezinnen van zwarte landarbeiders werden zwaar getroffen. Zij
hadden de klappen opgevangen bij de landinvasies en raakten
werkloos. Slechts 8000 van hen kregen land in de nieuwe resettlement areas. Velen van hen waren tweede of derde generatie nazaten

Voor Zimbabwe hadden de landhervormingen rampzalige gevolgen.
Politiek raakte het land in een isolement en mede door internationale sancties stortte de economie volledig in. Publieke diensten
(scholen, ziekenhuizen, elektriciteit, water, openbaar vervoer)
raakten ernstig in verval; er brak in 2008 zelfs een cholera-epidemie
uit die 4000 levens eiste. Het bruto nationaal product was in 2006
gezakt tot onder de helft van dat in 1980; 87% van de bevolking
zat onder de armoedegrens. Bijna niemand had een baan, en wie
er een had, zag zijn salaris verdampen door de enorme inflatie.
In 1987 was de Zimdollar nog 1,20 gulden waard. In 2003 moest
je voor één brood meerdere bricks (stapels 100-dollarbiljetten zo
dik als een baksteen) neertellen. In 2006 bracht de centrale bank
biljetten van 50.000 Zimdollar in omloop. In maart 2008 ging ze
biljetten van 5 en 20 miljard drukken, in juli van 100 miljard en
later zelfs van 10, 20, 50 en 100 triljoen (100.000.000.000.000).
In november 2008 bedroeg de inflatie 79,6 miljard (!) procent per
maand. Het jaar erna werd de Zimdollar afgeschaft en werd de
US-dollar het meest gebruikte betaalmiddel. Voor 1 US-dollar
moest je 35 quadriljoen (1 met 24 nullen) Zimdollars neertellen.
F AC TS ON THE GR OUND
Inmiddels is Zimbabwe in rustiger vaarwater gekomen, hoewel
Mugabe (inmiddels 92) en zijn ZANU-PF nog steeds aan de
macht zijn. Wat is er nu te zeggen over de effecten van de landhervormingen?
Ian Scoones van de universiteit van Sussex (Brighton) deed met
een team van Zimbabwanen en Zuid-Afrikanen langdurig en diepgaand onderzoek. Scoones, die een track record van 30 jaar onderzoek op het Zimbabwaanse platteland heeft, was benieuwd naar
de facts on the ground. Op basis van degelijk empirisch onderzoek
wilde hij weten ‘wat er met wie gebeurde, waar en met welke
gevolgen’. In de zuidelijke provincie Masvingo volgde hij 10 jaar
lang verspreid over 16 locaties in verschillende agro-ecologische
zones 400 huishoudens, variërend van kleine smallholders tot
small scale commercial farmers.
Wat Scoones vond, weersprak het overwegend negatieve beeld
in de media, concludeert hij in Zimbabwe’s Land Reform: Myths
and Realities uit 2010 en Zimbabwe’s land reform: challenging the
myths uit 2011. Vooringenomenheid en misinformatie typeren
het debat over de landhervormingen, schrijft hij in Debating
Zimbabwe’s Land Reform uit 2014.
M Y THEN

In november 2008 bedroeg de inflatie
79,6 miljard procent per maand
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Scoones ontkracht het beeld dat de landhervormingen een totale
mislukking zijn, het meeste land naar handlangers van Mugabe
(cronies) gegaan is, de nieuwe eigenaren niet investeren in hun
land, de landbouw geruïneerd is met een chronische voedselonzekerheid als gevolg, en de plattelandseconomie ingestort is.
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Figuur 4: Landbezit na herverdeling in de provincie Masvingo (2007)
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Het verhaal van de landhervormingen is volgens Scoones veel
ingewikkelder en genuanceerder. Natuurlijk zijn er mislukkingen,
maar ook successen. De oude dualistische structuur van de landbouw (grootschalige commerciële boerderijen van blanken in de
voormalige European Areas versus de kleinschalige zelfvoorzienende
smallholders in de communal lands) is radicaal veranderd. Uit
Scoones’ onderzoek blijkt dat er een grotere variatie aan bedrijven
en ondernemers aan het ontstaan is, die zorgt voor een nieuwe
economische dynamiek en een nieuwe ruimtelijke structuur met
nieuwe productieketens, andere verbindingen tussen stad en
platteland, en nieuwe centra van economische activiteit.
Scoones is gematigd optimistisch. Hij spreekt van een ‘smallholder revolution in the making’. Die was er – kortstondig – ook in
de jaren 80, maar is nu veel breder en gevarieerder. Ruim de helft
van de boeren (56,4%) doet het goed. Ze verdienen zo veel dat ze
kunnen investeren in hun bedrijf, sommigen door inkomsten uit
activiteiten op hun boerderij (35%), anderen door aanvullende
inkomsten van buiten de boerderij (21,4%). Zij zitten in de lift. En
dat allemaal op eigen kracht, want van de regering krijgen ze geen
steun, en ngo’s en donoren mijden de resettlementgebieden om
politieke redenen. De rest (43,6%) heeft het moeilijk: 33,5% blijft
hangen in de landbouw maar komt daarin niet vooruit door gebrek
aan geld voor investeringen, terwijl 10% op het punt staat de boerderij op te geven vanwege armoede of ziekte. Scoones verwacht dat
zich uit de eerste groep een nieuwe middenklasse ontwikkelt die
de rest op sleeptouw zou kunnen nemen, omdat ze behoefte krijgt
aan arbeidskrachten. On farm succes voedt off farm economische
groei.

armen uit
urbane gebieden

ambtenaren

voormalige
landarbeiders

ondernemers

veiligheidsdiensten

Bron: Scoones et al. (2010)

onderzoek geeft wel aanleiding om het stereotiepe beeld van de
landhervormingen bij te stellen. Dat er (radicale) landhervormingen nodig waren, stond vanaf het begin vast. Maar de manier
waarop dit gebeurde, heeft veel kwaad bloed gezet, en leidde tot
een meedogenloze veroordeling door de internationale gemeenschap. Vooral in Engeland, waar de meeste onteigende boeren
oorspronkelijk vandaan kwamen. De boeren hadden minstens
gecompenseerd moeten worden voor hun investeringen. Hun
landerijen, machinepark en vee hadden niet simpelweg geconfisceerd mogen worden. De aanpak van de landhervormingen en
de internationale veroordeling ervan leidden tot het afsnijden van
alle financiële steun, tot op de dag van vandaag. Tegen de stroom
in en op eigen kracht hebben duizenden boeren een bedrijf weten
op te bouwen. Dat is knap en hoopvol. •

CRONIE S
Voor het beeld dat veel land braak zou liggen, grondeigenaren
weinig interesse in landbouw hebben en infrastructuur vernietigd,
verwaarloosd of afwezig is, vond Scoones weinig empirisch bewijs.
Boeren hebben juist veel geïnvesteerd in de ontginning van land,
vee, woonhuizen, schuren, werktuigen, afrasteringen, putten en
transportmiddelen. Gemiddeld investeerden ze 2161 US-dollar.
Velen moesten hun bedrijf van de grond af opbouwen, zonder
steun van buiten. Ook ontbraken wegen en gemeenschapsvoorzieningen als kerken, scholen en winkels.
Dat er land terechtgekomen is bij de cronies van Mugabe en
de ZANU-PF is zeker waar, maar verreweg het meeste land is in
handen van gewone mensen en ook MDC-aanhangers (figuur 4).
Althans in de provincie Masvingo, en waarschijnlijk ook in de
rest van de zuidelijke helft van Zimbabwe. Op het Highveld, in de
drie Mashonaland-provincies en rond Harare, waar vanouds de
beste boerderijen lagen en nu de macht zit, kan de situatie afwijken.
Daar hebben ZANU-PF-politici en militairen meer land in bezit
en is de interesse in de agrarische bedrijfsvoering geringer.
KN A P EN H OOPV OL
Er is kritiek op het onderzoek van Scoones, omdat Masvingo niet
representatief zou zijn voor heel Zimbabwe. Dat klopt, maar zijn
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K NAG -STU D IER EIS NAAR ZIMBABWE

V

an vrijdag 22 april t/m zaterdag 7 mei (meivakantie) organiseren Nyati Travel
(Zimbabwe) en Topo Travel (Nederland) onder inhoudelijke auspiciën van het
KNAG en onder leiding van de auteurs van dit artikel een studiereis naar Zimbabwe.
De landkwestie zal daarin een centraal thema zijn, maar niet het enige. Voor uitgebreide informatie: www.topotravel.nl/zimbabwe
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