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De Maeslantkering is het
hoogtepunt van de fietstocht
rond het Groene Hoefijzer

reizen

47

Lezing over Londens
Wetland Centre

Vakantiebeurs over
terreinrijden

Unity Harvey praat morgen over
walking in the London Wetland Centre, een nieuw natuurgebied langs
de Theems, vlakbij het centrum van
Londen. De lezing is in het Engels
in De Veranda, Amstelveenseweg
347 om 15 uur. Toegang is 10 euro,
gratis voor leden van het Genootschap Nederland-Engeland.
Inlichtingen: 020-3315399

In Oss is morgen de jaarlijkse 4WD
Travel Vakantiebeurs. Met informatie over alles op het gebied van terreinrijden en reizen: lieren, daktenten, kleding, modderbanden, accessoires, clubs en reizen. Van 13
tot 15 uur kinderen met een beperking mee met een toertocht van terreinwagens: aanmelding verplicht.
www.4wdtravel.nl

Voodoo zien betekent betalen
Voodoo heeft toch iets te maken
met naalden in poppetjes?
Op ontdekkingstocht door Benin,
West-Afrika, de bakermat van de voodoo.
tekst en foto’s MARIANNE LAMERS

E

cht een goed gevoel hadden we al niet bij onze
gids in Abomey. Josaphat
Ahouissoussi (21) zou ons
wel eens laten zien wat
echte voodoo was. We hadden hem
nog op het hart gedrukt niet te laat
te vertrekken: we wilden voor het
donker thuis zijn. Maar het donker
komt snel in Benin en dus zaten we
om vijf uur ’s middags in het schemerdonker achterop twee brommers, die ons steeds verder de
brousse inreden.
Een vorig bezoek aan het WestAfrikaanse land had vooral in het
teken gestaan van studie en had
niet veel ruimte overgelaten om de
toerist uit te hangen. Nu was er meer
tijd om wat meer over voodoo te weten te komen. Benin stond tenslotte
bekend als de bakermat van de voodoo. Het is het enige land ter wereld
waar voodoo een officiële godsdienst is.
Dat voodoo meer is dan alleen
naalden in poppetjes steken, had ik
tijdens mijn vorige bezoek al geleerd. Voodoo was alom aanwezig,

was vertegenwoordigd in de huizen,
de bomen, maar vooral ook in de
hoofden van mensen. Ziekte, dood,
een slechte oogst: het werd vaak
herleid tot een boze voorouder of
een jaloerse buurman die een fetisjeur – een voodoopriester – in de
arm had genomen om een vloek uit
te spreken over het slachtoffer.
In het zuidelijk gelegen Abomey
maken we een stop om de paleizen
te zien van de Beninese koningen,
toen nog Dahomey genoemd, die er
tot ver in de 19de eeuw met ijzeren
hand regeerden.
Dezelfde koningen hadden ook
een flinke vinger in de pap wat betreft de slavenhandel die de Beninezen vanaf de 15de eeuw dreven met
de Europeanen. Benin stond niet
voor niets bekend als de Slavenkust. De slaven die werden verhandeld naar de Nieuwe Wereld namen
de voodoo met zich mee en zetten
deze voort in de beide Amerika’s en
de Caribische eilanden.
In hostel Chez Monique worden
we voorgesteld aan onze gids Josaphat Ahouissoussi, die ons graag
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wat over het voormalige koninkrijk
en voodoo wil laten zien.
We spreken een prijs af en een programma: eerst de koninklijke paleizen, dan de voodoomarkt en dan
een bezoek aan een echte fetisjeur
in Detohou, een dorp ‘zeer’ vlakbij.
Omdat ons van verschillende kanten op het hart is gedrukt na zonsondergang niet meer in ons eentje
rond te dolen, willen we voor het
donker thuis zijn.

I

n het Musée Historique
d’Abomey blijkt nog verrassend
veel te zijn overgebleven van de
koninklijke paleizen en ook de
markt is allerminst een teleurstelling. De kramen liggen er vol met
dode vogels, hondenkoppen, krokodillenbekken, luipaardenvellen,
slangen en zelfs opgezette aapjes.
Wel beginnen we er een beetje van
te balen dat we overal moeten bijbetalen, terwijl we toch één prijs hadden afgesproken.
Dan deden ze in Ouidah minder
moeilijk: daar bezochten we de Gate
of No Return, de poort waardoor slaven hun Afrika verlieten om nooit
meer terug te keren, en een Portugees fort waarin een museum is gevestigd. Ouidah wordt gezien als de
hoofdstad van de voodoo en is op 10
januari, als de Nationale Voodoodag wordt gevierd, het centrum van
nationale feestelijkheden.
Eén van de toeristische highlights
is het Heilige Bos Kpasse, één van
de weinige van de vele duizenden
heilige bossen in Benin die wel voor
bezoekers is geopend. Het feit dat
we tegelijkertijd aankomen met een
bus Amerikaanse toeristen maakt
het allemaal iets minder mystiek,
maar toch zijn we onder de indruk
van de enorme woudreuzen en de
kunstzinnige beelden die overal
verspreid in het bos staan.
Mensen die in voodoo – of fetisjisme zoals het in Benin heet – geloven, zijn ervan overtuigd dat alles in
de natuur een ziel heeft. Niet alleen
in mensen en dieren huizen geesten
van overleden voorouders, maar
ook in bomen, planten en stenen,
de regen, de wind, de donder en de
zon.
Tijdens de busreis die we vorige

Het ‘heilige voodoobos’ in Ouidah, één van de toeristische highlights.
week ondernamen naar Boukombe
in Atacora, de noordelijke provincie, was het zacht glooiende landschap er letterlijk van doordrenkt.
Overal verspreid zagen we tata’s
staan, huizen gemaakt van leem,
die iets weg hebben van kleine kas-

Volgens het
festisjisme
heeft alles in de
natuur een ziel
teeltjes. De dikke lemen muren
moesten haar bewoners, de graanopslag, het vee en gevogelte beschermen tegen vijandelijke stammen, roofdieren en duistere krachten.

We moeten er even aan wennen dat
ook goed opgeleide Beninezen overtuigd christen zijn en voodoo als iets
volkomen natuurlijks beschouwen.
Als we in Boukombe ’s avonds in
een tot kroeg omgebouwde tata een
biertje drinken, benadrukt de barman hoe hij gelooft in een christelijke god, maar dat er nu eenmaal dingen zijn waar hij niet omheen kan.
Hoe vaak is het hem niet gebeurd
dat een vloek over hem werd uitgesproken door afgunstige dorpsbewoners die een slang, een schorpioen of, erger nog, een ziekte op
hem afstuurden?
Als we een week later in Abomey
dan eindelijk met onze gids op weg
zijn naar de fetisjeur in het naburige
dorp, beginnen we ons na een halfuur toch een beetje ongerust te maken. Over een uur zal het donker
zijn. Als we dan eindelijk arriveren
en bij de toegang tot het erf van de
voodoopriester weer bij moeten betalen voor ‘onvoorziene kosten’, ra-

