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Apartheid van boven [1]

Hout Bay Imizamo Yethu
bij Kaapstad

Hout Bay, met rechts
het lommerrijke Tier
boskloof en links het
volgebouwde Imizamo
Yethu.

FOTO: JOHNNY MILLER

Hout Bay ligt in een pittoreske vallei aan de
zuidkant van de Tafelberg bij Kaapstad. Tussen de groene,
welvarende blanke wijken heeft zich als dissonant de
zwarte township Imizamo Yethu genesteld.

Hout Bay op Google Earth
Henk Donkers & Ad van Hout

T

ussen Kaapstad en Kaap de Goede Hoop strekt zich over
een lengte van ruim 50 kilometer het Kaaps Schiereiland
uit. Voor veel van de honderdduizenden toeristen die elk
jaar Kaapstad bezoeken, is een uitstapje naar het schiereiland vaste
prik. Zonder uitzondering keren zij daarvan enthousiast terug.
De hoge bergen, de wilde Atlantische kust, de unieke fynbos-vege
tatie, de onderweg gespotte walvis en schilderachtige plaatsjes als
Hout Bay en Simon’s Town zorgen daar wel voor. Maar tegelijker
tijd is nergens in Zuid-Afrika het contrast tussen arm en rijk zo
pijnlijk zichtbaar als juist op dit Kaaps Schiereiland. Die ruimte
lijke ongelijkheid wordt treffend in beeld gebracht door de drone
foto van Miller genomen boven Hout Bay – Imizamo Yethu.
V OC
Hout Bay (Houtbaai op zijn Afrikaans) ligt een kleine 20 kilometer
ten zuiden van het centrum van Kaapstad, aan de andere kant van

De foto van Miller toont de abrupte overgang
tussen de dichtbevolkte township IY en
het lommerrijke, ruim opgezette Tierboskloof
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de Suikerbossie Pas. Deze suburb dankt zijn naam aan het hout
dat de VOC hier in de 17e en 18e eeuw liet kappen in de vochtige
bossen op de zuidelijke uitlopers van de Tafelberg. Het hout was
nodig voor de bouw van huizen, schepen en ossenwagens. Tot het
midden van de 20e eeuw was Hout Bay een onbeduidend dorp
waar voornamelijk kleurlingen woonden, die leefden van de vis
vangst en werk op het land van de paar blanke boeren. Pas in de
jaren 60 ontdekten rijke blanken uit Kaapstad het dorp als een
ideale plek om te wonen.
Hout Bay ligt aan een beschutte baai langs de zuidelijke Atlan
tische Oceaan, aan drie kanten omgeven door hoge bergen. Het
is een belangrijke vissershaven, heeft een mooi zandstrand en is
een begrip onder sportvissers en surfers. Vandaar de vele hotels,
B&B’s en restaurants.
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DI S S ONANT
Het algemene plaatje van Hout Bay wordt bepaald door ruim op
gezette woonwijken met mooie huizen te midden van het groen,
vaak voorzien van zwembad en dubbele garage en bijna altijd met
een adembenemend uitzicht op zee. Opvallende dissonant in dit
beeld is de township Imizamo Yethu, afgekort IY. IY ligt in het
noordoosten van Hout Bay, bij de drukke rotonde waar de M6 en
de M63 samenkomen. Hier begint ook, vlakbij het politiebureau,
de centrale toegangsweg van IY. De township ligt ingeklemd tussen
drie wijken waar bijna uitsluitend welgestelde blanken wonen,
Penzance Estate en Berg en Dal in het zuiden, en Tierboskloof in
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Bron: Google Earth (SIO, NOAA, DigitalGlobe)
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Afrika naar 2100

Illegale hutten van dichtbij in township Imizano Yethu.

het noordoosten. De prijzen voor de villa’s in Tierboskloof liggen
anno nu tussen de € 350.000 en € 800.000. Aantrekkelijk voor
mensen van oversea met een goed gevulde portemonnee. Hout Bay
telt dan ook een groot aantal inwoners met een buitenlands pas
poort, onder wie ook veel Nederlanders. Onze knuffeltrainer Foppe
de Haan woonde hier toen hij coach was van Ajax Cape Town.
INF O R M E LE B O UWSE LS
De foto van Miller laat de abrupte overgang zien tussen de dicht
bevolkte township IY en het lommerrijke, ruim opgezette Tierbos
kloof. Op het beeld is overigens maar een kwart van de township
zichtbaar, alleen het noordoostelijke deel. De totale nederzetting
(goed zichtbaar op het Google Earth-beeld) beslaat 18 hectare.
Oorspronkelijk was de groene buffer tussen IY en Tierboskloof
veel breder; deze begon in IY al bij de huisjes met de rode daken.
Maar illegale uitbreidingen met shacks, bouwsels van zinken golf
platen, hout, karton en plastic, hebben in de loop der jaren de
buffer versmald tot een strook met enkele rijen bomen. Onder
deze bomen en dus niet zichtbaar op de foto staat een hoog hek.
Op een steenworp afstand daarvan liggen de eerste villa’s van
Tierboskloof.
De aanleg en inrichting van Imizamo Yethu begon in 1990. De
huiseigenaren van Hout Bay, bijna allemaal blank en vertegenwoor
digd door de Hout Bay Ratepayers Association en de Hout Bay
Residents Association, maakten hiertegen bezwaar. Zonder succes,
de township kwam er. Ruim tien jaar later, in 2001, slaagde dezelfde
organisaties er wel in om uitbreidingsplannen voor de township
tegen te houden.
M AT C H B O X H O USE S
Volgens de Census van de City of Cape Town 2011 (Hout Bay
maakt deel uit van de gemeente Kaapstad) telde IY in 2011 ruim
15.500 inwoners, volgens andere bronnen zouden er nu al 33.600
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mensen wonen. Dit zijn bijna allemaal Xhosa’s, afkomstig uit de
verarmde Eastern Cape Province, die op zoek naar een beter leven
naar de Kaap zijn getrokken. Zonder Imizano Yethu telde Hout Bay
in 2011 bijna 18.000 inwoners; dat zullen er nu een paar honderd
meer zijn. Buiten Imizano Yethu wonen er in Hout Bay nauwelijks
Black Africans, wel een aanzienlijk aantal kleurlingen; zij maken
een derde van de bevolking uit. Als relict van de apartheid wonen
ook zij nog bijna allemaal in aparte wijken, dicht bij de haven.
Volgens de census van 2011 woont grofweg een kwart van de
mensen in IY in wat formeel een huis wordt genoemd; op Millers
foto zijn dat de huisjes met de rode daken. De bouw in 2002 van
een paar honderd van deze zeer basale woningen (matchbox houses)
is gefinancierd door het Niall Mellon Township Trust, een Ierse
non-profitorganisatie. In dit deel van IY is ook een duidelijk straten
patroon herkenbaar; alle straten in IY zijn vernoemd naar zwarte
vrijheidsstrijders onder wie natuurlijk Nelson Mandela. De overige
driekwart van de bevolking woont in shacks, de bouwsels met de
witgrijze, zinken daken, bovenaan en in het midden van de foto.
Hier geen straten, maar smalle, onverharde en kronkelende steeg
jes. Omdat de foto van Miller min of meer een loodrecht-opname
is, kun je het reliëf niet zien. Het laagste punt bevindt zich in de
linkerbovenhoek van de foto, de shacks onderaan de foto liggen
veel hoger, tegen een steile helling.
Net als in andere Zuid-Afrikaanse townships ontbreekt het in
IY aan veel basale voorzieningen. Slechts een derde van de huis
houdens heeft een waterkraan in huis of op het eigen erf; de rest
haalt water bij de paar collectieve waterpunten. Verspreid over de
township staan blokken van dixies die zijn aangesloten op de rio
lering, maar een derde van de mensen heeft geen toegang tot deze
collectieve toiletten. Mogelijk verklaart dat ook het welig tieren
van de E-coli-bacterie in de Disabeek, die dwars door de neder
zetting loopt. 80% van de huisjes en hutten is, legaal of illegaal,
aangesloten op het elektriciteitsnet. Voor de verwarming van de
shacks in de kille winters en voor het bereiden van maaltijden wordt
nog vaak paraffine gebruikt. Ongelukken daarmee veroorzaken
regelmatig rampzalige branden. Zoals in 2004 toen in IY 500
hutten in vlammen opgingen en 1200 mensen dakloos raakten.
Gelukkig zonder dodelijke slachtoffers.

Het verhaal achter
de ‘gelukszoekers’
D E D I V E R S I T E I T VA N H E D E N D A A G S E M I G R AT I E S T R O M E N
De berichten die ons bereiken over ‘gelukszoekers’ uit
Afrika, zijn veelal een zwart-wit weergave van de realiteit.
Onderzoek naar migratiebewegingen op het Afrikaanse
continent nuanceert het beeld van de betrokkenen en
plaatst internationale migratie in een breder perspectief.

C ONTR AS T
Wat een contrast met de villa’s in het aangrenzende Tierboskloof,
aan de andere kant van het hoge hek, waar elk huis vanzelfsprekend
is voorzien van alle moderne comfort en twee bathrooms, en waar
een zwembad achter het huis eerder regel dan uitzondering is.
Van de inwoners van IY tussen de 15 en 64 jaar heeft een derde
geen werk; in overig Hout Bay is dat 11%. In IY heeft slechts 1%
van de huishoudens een maandinkomen van meer dan € 650; in
de rest van Hout Bay, inclusief de arme kleurlingengemeenschap,
is dat 55%. In Tierboskloof halen de bewoners hun neus op voor
een maandinkomen van € 650. •
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Woningen betaald uit remittances aan een onverharde weg in Asuom.

Romy Santpoort & Reinout Vos
Universiteit Utrecht

I

n 2014 migreerden 1,9 miljoen mensen naar de EU. Ter verge
lijking: in hetzelfde jaar verhuisden zo’n 86 miljoen de mensen
in Sub-Sahara Afrika binnen het Afrikaanse continent (12%).
Een veel grotere groep dus dan die naar Europa reisde.
In Ghana, een land met relatief veel migranten, verhuisden
tussen 2003 en 2010 zo’n 43% van de bevolking binnen het land
zelf, oftewel bijna 11 miljoen mensen.
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Ook het beeld van de ‘gelukzoekende’ migrant die naar Europa
komt en niet meer weggaat, verdient bijstelling. Beleidsmakers
moeten weten wat migranten motiveert om te blijven of te ver
trekken. Enkele voorbeelden uit Ghana kunnen hieraan bijdragen.
De voorbeelden zijn verzameld in en om Asuom, een dorpje
zo’n 100 kilometer ten noordoosten van Accra, de hoofdstad van
Ghana (zie kaart op pag. 22). De belangrijkste bronnen van in
komen voor de bevolking zijn palmolie en cacao. In het verleden
had bijna iedereen een e igen stuk land en bestond de beroeps
bevolking voornamelijk uit boeren. Dit is echter aan het ver
anderen. Door de terugkeer van migranten, maar ook door de
komst van investeerders uit stedelijke gebieden ontstaan er steeds
meer economische activiteiten in bijvoorbeeld de bouw en de
handel. Illustratief voor deze ontwikkeling is het huis op de foto
boven. De bouwstijl wijkt sterk af van de traditionele; het ziet er
uit als een typisch modern huis voor een migrant, diens familie of
een investeerder uit de grote stad. Het verhaal van de migranten,
en de ideeën die zij meebrengen uit de stad of van elders op de
wereld, krijgen onder meer op deze manier fysiek vorm.
Binnenlandse migratie is enorm belangrijk in Ghana en heeft
veelal economische redenen. Op de plaats van bestemming vullen
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