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Voorwoord 
 
Voor ik aan mijn veldwerk in Kafountine begon wist ik niet wat ik er zou aantreffen, ik wat er 

nooit voorheen geweest. Voldoende informatie verzamelen en een goede voorbereiding leken 

de beste aanbevelingen. Ondanks dat deze aanbevelingen me al een goede start gaven, leerde 

de ervaring me dat je het beste beeld ter plaatse vormt. Toeristisch bleek in eerste instantie 

niet zo toeristisch te zijn, wat me al deed vrezen voor het onderzoek. Het vinden van 

informanten bleek echter helemaal geen probleem, voornamelijk dankzij de jongeren van 

Kafountine zelf. Velen kwamen zelf op me af en bleven me opzoeken. Ondanks dat het 

vertrouwen van beide kanten enige tijd nodig had om te groeien is met enkele van de jongens 

toch een zekere vriendschap gegroeid. De Teranga Sénégalaise heb ik vaak aan den lijve 

mogen ondervinden. Ik wil hiervoor voornamelijk Yorro, Jean-Marie, Bouba, Alsín, Giby en 

Bacary bedanken voor de vele fijne momenten, ‘On est ensemble!’. Ook Elisa wil ik 

bedanken voor haar steun en vriendschap in de vele dagen die we samen doorbrachten. Tante 

Mize en nonkel Marc wil ik speciaal bedanken voor de verblijfplaats in Diannah, waardoor ik 

mijn onderzoek in de Casamance kon uitvoeren. De grootste ‘merci’ gaat uit naar Fodé en zijn 

familie die altijd voor me klaarstonden, zelfs midden in de nacht. Hij bood me ook altijd een 

luisterend oor en hielp me door zijn kennis van de lokale mentaliteit vaak bij het nuanceren 

van mijn bevindingen. Als laatste wil ik ook mijn begeleider Geert Mommersteeg bedanken, 

wiens constructieve kritiek me steeds aanzette het nog beter te doen.  
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Inleiding 
 

Bouba laat me zijn fotoalbum zien. Het zijn foto’s van zo’n drie jaar geleden en de 

meeste tonen vrienden uit zijn muziekgroep van enkele jaren terug. “Er blijven er niet 

veel meer over,” zegt Bouba “de meesten wonen nu in Europa.”  

Terwijl we door het album bladeren wijst Bouba plots “Kijk, dit was de leider van onze 

groep, hij is nu 27 jaar en woont in Amerika.”  

“Wat doet hij in Amerika dan?” Vraag ik. “ Hij is getrouwd met een Amerikaanse en nu 

woont hij daar met haar.” Wat verder kom ik een foto tegen waarbij de hele groep rond 

een jonge blonde vrouw staat. “Is dit zijn vrouw?” vraag ik. “Neen,” antwoord Bouba 

“dat is een Italiaanse, zij is met een andere vriend van me getrouwd en hier zijn we hen 

aan het helpen bij de bouw van hun huis.” 

 Wat verder wijst hij me op een foto. “Dat is ze!” zegt hij. Ik zie een oude grijze oma in 

een deuropening staan. Is zij dat? De vrouw op de foto lijkt wel zeventig jaar. “Deze?” 

vraag ik voor de zekerheid. “Ja,” antwoord Bouba. “We gingen met de groep spelen bij 

de huizen van de toubabs. Deze vrouw liet ons binnen en nadat we gespeeld hadden zei ze 

dat we allemaal naar huis mochten behalve hij. Enkele maanden later zijn ze hier 

getrouwd en is hij met haar naar Amerika gegaan.”  

De volgende foto toont de hele groep op het traditionele trouwfeest in Kafountine.  

                     Veldwerknotities, 31/03/2010 

 

Dit verhaal is zeker geen alleenstaand geval in Kafountine, het vissersdorp in de Basse 

Casamence waar ik mijn onderzoek verrichtte, of elders in Senegal. Meerdere jongens lieten 

me tijdens mijn veldwerk foto’s zien van hun vrienden. Op elke foto wezen ze met lichte 

jaloezie wel iemand aan die nu in Europa is. Veel jongeren geven aan ooit naar Europa te 

willen gaan, maar hebben hier vaak de mogelijkheid niet toe. Sommige wegen zijn te 

gevaarlijk, anderen voor hen onmogelijk. Via de toeristen hopen de jongens in Kafountine een 

nieuwe weg gevonden te hebben. 

 

Migratie en toerisme zijn twee belangrijke thema’s in de Senegalese samenleving. Deze staan 

dan ook centraal in mijn onderzoek. In deze scriptie wil ik deze twee mensenstromen met 

elkaar verbinden.  

Migratie is een stroom die blijft groeien en ook op wereldschaal een steeds 

belangrijkere plaats inneemt (Lucas 2005). Migratie van West-Afrika naar Europa kent een 

lange geschiedenis met zijn oorsprong in koloniale tijden als arbeidsmigratie. Wanneer de 
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vraag naar buitenlandse arbeid in Europa stilviel kwamen verschillende wegen van illegale 

migratie op. Zo’n twee decennia terug begonnen West-Afrikanen samen met migranten uit 

andere delen van Afrika vanuit Marokko illegaal de Straat van Gibraltar over te steken om zo 

Spanje te bereiken. Aan het einde van de twintigste eeuw werd een strenger beleid opgezet 

om deze migratiestromen tegen te houden zoals de het sluiten van de grenzen en repatriëring 

van de migranten. Dit heeft echter niet geleid tot het stoppen van deze migratie stroom, maar 

in tegenstelling tot nieuwe tendensen en het uitbouwen van nieuwe routes (De Haas 2008). 

Een eerste alternatieve route liep van Marokko naar Cueta en Melilla, twee Spaanse enclaves, 

en in 2005 maakte de Nederlandse ambassade in Dakar een rapport van een nieuwe informele 

migratieroute over zee tussen Noord Senegal naar de Canarische eilanden. Het vertrekpunt 

van deze route verschoof steeds meer zuidelijk, zodat vandaag de dag boten met illegale 

migranten vertrekken vanuit de kust in Zuid Senegal (Poeze 2008). Door strengere controles 

op deze route moeten de migranten op zoek naar nieuwe wegen. Een van die wegen kan 

aangereikt worden door die andere stroom die op wereldschaal grote proporties aanneemt en 

die door Shaw and Williams (2002) gezien wordt als een van de machtigste voorbeelden van 

globalisering: het toerisme.  

 Toerisme gaat om meer dan stromen van mensen, het gaat ook over economische 

transfers en uitwisseling van consumptiepatronen, waarden en levensstijlen over 

internationale grenzen. Het heeft een hoog gehalte van inter-penetratie, een van de vier 

belangrijkste concepten van globalisering zoals aangegeven door Shaw en Williams (2002: 

26). Inter-penetratie is de mate waarin culturen en samenlevingen die ver van elkaar af lijken 

te staat face to face komen op lokaal niveau en zo diversiteit benadrukken. Een ander concept 

dat van toepassing is op toerisme en dat ik in deze scriptie zeker wil benadrukken vormen de 

uitgestrekte sociale relaties, het bestaan van culturele, economische, politieke en persoonlijke 

netwerken over de wereld. Voor toerisme in ontwikkelingslanden geldt dat het kan bijdragen 

aan de incorporatie in de wereldeconomie, maar de stromen blijven gekenmerkt door 

asymmetrische machtsrelaties gedomineerd door het ‘Westen’. De impact die toerisme kan 

hebben op de host samenleving focust zich op de interactie tussen de host en guest, op de 

ontmoeting tussen deze twee verschillende culturen.  

Door te focussen op de ontmoetingen tussen host en guest wil ik in deze scriptie 

aantonen hoe deze Noord - Zuid stroom migratie beïnvloedt. Mijn hoofdvraag luidt dan ook 

als volgt: 
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Hoe maken potentiële migranten in Kafountine gebruik van de mogelijkheden die toerisme 

biedt om hun doelen te bereiken? 

 

Hoe verlopen de contacten tussen de potentiële migranten en de toeristen in Kafountine en 

hoe maken de potentiële migranten gebruik van deze contacten om hun toekomstplannen te 

verwezenlijken? Bepalend hierbij is het beeld dat beide groepen van elkaar vormen op basis 

van deze ontmoetingen. 

Om deze vragen te beantwoorden heb ik gedurende drie maanden veldwerk verricht in 

Kafountine, een dorp in de Basse-Casamance in het zuiden van Senegal. In dit onderzoek ik 

heb voornamelijk gebruik gemaakt van participerende observatie, informele gesprekken en 

enkele kwalitatieve interviews. Dit bestond eruit dat ik veel optrok met mijn onderzoeksgroep 

die bestond uit jonge mannen van tussen de twintig tot dertig jaar oud. De meeste van deze 

mannen of jongens hadden geen officiële baan en hingen rond in het dorp of op het strand, 

maar sommigen werkten in een campement of hotel. Enkelen waren geboren en getogen in 

Kafountine, anderen kwamen er hun geluk zoeken. Deze jongeren kunnen benoemd worden 

als potentiële migranten, omdat ze allen de wens uitdrukken ooit eens naar Europa te gaan. De 

ontmoetingen tussen toeristen en de lokale bevolking staat centraal, het gaat hier dan ook 

voornamelijk om mannen die actief het contact met de toeristen opzoeken.  

 In het eerste theoretische hoofdstuk zal ik eerst ingaan op migratie vanuit Afrika. 

Hierbij stel ik de migrant centraal die handelt vanuit zijn sociale context en volgens eigen 

ambities. Daarna wil ik dieper ingaan op het thema toerisme waarbij ik de impact op de lokale 

samenleving bespreek vanuit een focus op het contact tussen de lokale bevolking en de toerist. 

Als laatste bespreek ik het fenomeen romance toerisme en daarbij hoe zogenaamde cotéman 

of beachboys omgaan met toeristen. In het tweede hoofdstuk wordt de context waarin het 

onderzoek gedaan is geschetst. Hierin ga ik in op migratie en toerisme als belangrijke thema’s 

in Senegal en zullen de Casamance en het dorp Kafountine als achtergrond voor het 

onderzoek beschreven worden. In het empirisch gedeelte van deze scriptie begin ik in 

hoofdstuk drie met de potentiële migranten in Kafountine binnen hun sociale context te 

schetsen. Naast de sociale rol die ze willen vervullen bespreek ik ook externe factoren die hun 

migratiewens beïnvloeden. Dit brengt me dan bij hoofdstuk vier, waarin ik het toerisme in 

Kafountine beschrijf. Belangrijk in dit hoofdstuk is het beeld dat host en guest van elkaar 

vormen en hoe de toerist voor de lokale jongeren een relevante ander wordt. In hoofdstuk vijf 

wil ik een bepaalde groep jongeren in beeld brengen die op een specifieke manier van de 

toeristische context in het dorp gebruik maken. Deze potentiële migranten wil ik vergelijken 
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met de cotéman of beachboys waar andere onderzoekers over geschreven hebben. Ten slotte 

wil ik in de conclusie theorie en empirie aan elkaar koppelen en zo een antwoord geven op 

mijn onderzoeksvraag. 
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Hoofdstuk 1: Theorie 

 

1.1 Migratie ‘out of Africa’ 

 

De migratiestromen van Afrika naar Europa werden lange tijd voornamelijk verklaard vanuit 

economische verschillen. Grote inkomensverschillen en geen economische groei in het 

vooruitzicht werden gezien als de belangrijkste motivaties om te migreren (Hatton and 

Williamson 2003; Herman 2006). Dit model van economische kostenbaten analyse stelt dat 

toekomstige migranten voornamelijk reageren op de economische verschillen die bestaan 

tussen het thuisland en het bestemmingsland. Met de aanname van dit idee werd 

ontwikkelingshulp vanuit Europa gezien als beleid om migratie uit Afrika een halt toe te 

roepen. 

Economische ongelijkheden zijn belangrijk in de verklaring van migratiestromen, maar 

op zichzelf kunnen ze het fenomeen niet verklaren. Meerdere factoren moeten meegenomen 

worden in een theorie om migratie te begrijpen. Naast dit model ontwikkelde zich ook een 

model dat keek naar de historische processen op macro niveau, waarvan een van de bekendste 

de push-pull theorie is die de slechte omstandigheden thuis en de positieve 

aantrekkingskrachten van de bestemming tegenover elkaar zet. Naast economie worden in dit 

model ook politieke en sociale contexten geïntegreerd als motiverende factoren om te 

migreren (Boyle et al. 1998). Waar het voorgaande model tekort schoot in de integratie van 

structurele factoren wordt in dit structureel perspectief, die teruggrijpt op de dependency 

theory en de world system theory, de migrant neergezet als een passief persoon, een marionet 

gestuurd door dit systeem. De ervaring en motivatie van de individuele migrant wordt hier 

niet geïntegreerd en daarom kan deze theorie volgens Poeze (2008) migratie opnieuw niet 

volledig verklaren. Giddens (1984), ontwikkelde in een reactie hierop de structuratie theorie 

die een dialectische relatie tussen de individuele actie (agency) en sociale relaties (structuur) 

benadrukt. De mens wordt hier gezien als een rationeel individu die handelt binnen de 

structurele context waarin hij of zij leeft. 

Recent is de focus verschoven van macro-economische krachten naar sociale (Andersson 

2006). Een relationeel perspectief werd ontwikkeld dat individueel gedrag binnen de sociale 

context plaatst om verschillend migratiegedrag beter te kunnen begrijpen. Niet elke migrant 

uit Afrika maakt uiteindelijk de beslissing effectief te migreren. Potentiële migranten maken 

hun beslissingen binnen hun sociale context, ook al hangen ze hier niet slaafs aan vast. Naast 
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het collectief belang van familie en solidariteit gaat het ook om een individuele wens tot 

succes. Poeze (2008) benoemt dit in haar studie naar illegale bootmigranten in Senegal als het 

opportunistisch model van migratiebesluitvorming waarbij het de migrant is die zelf beslist te 

vertrekken of niet. De migrant vertrekt naar Europa om aan verwachtingen van zijn familie te 

voldoen, maar is tegelijkertijd op zoek naar onafhankelijkheid van deze familie en het 

nastreven van individuele levensdoelen (Poeze 2008: 81; Riccio 2005: 105).  

Van Dalen en Esveldt (2003) stellen echter na een onderzoek naar vier Afrikaanse landen 

(Marokko, Senegal, Ghana en Egypte) dat naast de sociale factoren ook economische prikkels 

en sociale netwerken de drijvende krachten zijn achter de emigratie vanuit 

ontwikkelingslanden. Grote verschillen in levensstandaarden en bevolkingsstructuren tussen 

Afrika en het Westen maken dat migratie ‘out of Africa’ een reëel en langdurig fenomeen zal 

zijn (Van Dalen en Esveldt 2003: 256). Tachtig tot negentig procent van de potentiële 

migranten en remigranten gaven aan dat economische motieven de belangrijkste waren in hun 

beslissing te migreren. “De aantallen hoogopgeleiden in landen als Senegal zijn uiterst klein, 

verwachte financiële baten en de verwachting over het gemak waarmee werk gevonden kan 

worden in Europa blijken ook een rol te spelen in het verhogen van de emigratie intenties” 

(Van Dalen en Esveldt 2003: 257).  

 

De potentiële migrant 

 

Hatton en Williamson (2003) zien naast het verschil in levensstandaarden tussen Afrika en de 

Westerse wereld ook demografie als een drijvende kracht achter de migratiedruk. Er is door 

de hoge geboortecijfers sprake van een stijgend percentage jongvolwassenen in Afrika en uit 

verschillende migratieliteratuur blijkt ook dat de groep twintig- tot dertigjarigen 

bovengemiddeld vaak migratieplannen heeft. Volgens het NIDI, of Nederlands 

Interdisciplinair Demografisch Instituut, zijn het na onderzoek in de betreffende vier landen 

binnen de groep potentiële migranten voornamelijk de mannen die effectief de wens hebben te 

migreren (Van Dalen en Esveldt 2003: 256).  

 

Sociale verwachtingen en persoonlijke status 

 

Acties van migranten zijn zoals Poeze (2008: 84) al zei ingebed in systemen van sociale 

relaties, maar de centrale rol wordt gespeeld door de migrant zelf. Migratie is een weg om 
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tegen het dominante systeem van sociale verwachtingen in te gaan. Naast de sociale 

verplichtingen van solidariteit tegenover familie en de gemeenschap zijn migranten ook 

gemotiveerd door de drang naar individueel succes en onafhankelijkheid van dit systeem. 

Migratie is een van de beperkte mogelijkheden om de ruimte te creëren voor de wensen en 

keuzes van het individu en de regels van het collectivisme en netwerken van verwachtingen te 

veranderen. De migrant maakt zijn beslissingen vanuit eigen motivatie, interesses en 

verlangens, die mede vormgegeven worden door de sociale structuur die hem omringd. De 

erkenning van onderlinge afhankelijkheid en solidariteit binnen de groep gaat voor vele 

migranten samen met een persoonlijke wens tot onafhankelijkheid, deze sociale waarden van 

collectivisme en solidariteit houden de ontwikkeling van individuele trajecten niet tegen. 

Volgens Riccio (2005: 116) symboliseren migranten zo het ontstaan van een moderne 

mentaliteit die ook individueel succes als een sociale waarde ziet. 

De wens te migreren is dus gevormd binnen een bepaalde sociale context. Uit een 

onderzoek in een dorp in de buurt van Dakar (Senegal) naar potentiële migranten, remigranten 

en illegale bootmigranten menen Carling en Carretero (2008: 5) dat de beslissende factor vaak 

de onmogelijkheid is om een sociale rol te vervullen. Het bereiken van een sociale positie als 

volwassene is bijvoorbeeld een sleutelthema in het leven van jonge mannen in Afrika. De 

volwassene wordt een gever in plaats van een nemer, dit is wat hen onderscheidt van kinderen 

en ouderen. Zijn sociaal-economische context kan een man verhinderen om een onafhankelijk 

leven uit te bouwen en hem uitsluiten van sociale volwassenheid. De antropoloog Henrik 

Vigh (2006: 37) beschrijft dit fenomeen als a social moratorium on youth, de sociale klasse 

van het niet kunnen bereiken van de status van volwassenheid en verantwoordelijkheid. Zo 

kan zelfs iemand met een baan vaak geen toereikende financiële onafhankelijkheid bereiken 

en een eigen gezin stichten. Zoals ook Riccio (2005) in een onderzoek naar het aanzien van 

migranten in de Senegalese samenleving stelt, is het huwelijk een belangrijk symbool van 

succes. Economische onafhankelijkheid en voldoende inkomen hebben om te trouwen en een 

eigen familie te stichten zijn fundamentele aspiraties van jonge mensen in Senegal. Naast het 

huwelijk is zichtbaarheid in het dorp een voorbeeld van succes en symbolische macht, daarom 

duiden veel jonge mannen ook op de sociale implicaties van materiële eigendom. 

Zichtbaarheid kan dus uitgedrukt worden in een groot huis met meerdere verdiepingen, 

opvallende kledij of juwelen. Eigendom en zichtbaarheid zijn tekenen geworden van identiteit 

en status. Er zijn weinig alternatieven om die bepaalde status te bekomen, buiten de reis naar 

Europa. Volgens Riccio (2005: 111) kan migratie gezien worden als een metafoor voor macht 

en vooruitgang. Sociale verdeeldheid wordt meer en meer uitgesproken in toegang tot 
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migratie. In Senegal moeten we bij het ideaalbeeld van de migrant volgens Riccio (2005) 

denken aan een ongeschoolde persoon die goed is in handel, kan sparen en investeert in 

luxueuze goederen wanneer hij terug komt. Ze zijn geïnteresseerd in geld, het bouwen van 

grote huizen, de mooiste meisjes huwen en grote auto’s. Dit uiterlijk vertoon zet anderen aan 

ook hun kans te wagen (Riccio 2005: 106). Binnen de samenleving worden migranten gezien 

als goudmijnen en verwachtingen van sociale mobiliteit, ze worden voorbeelden die 

geïmiteerd worden en een bron van inspiratie.  

Poeze (2008: 12) stelt dat het opnemen van sociale factoren in de analyse van 

menselijke actie, zoals macht, status en verwachtingen, naast de economische factoren gedrag 

dat op het eerste gezicht irrationeel lijkt zin kan geven. Deze manier van denken heeft de 

studie van migratie beïnvloedt en toont naast economische factoren ook het relatieve belang 

van niet-economische factoren. Van hieruit ging men de social network theory toepassen op 

migratie. 

 

 Social network theory 

 

De rol van sociale netwerken werd in de jaren tachtig meer geïntegreerd in het 

onderzoek naar migratie (Poeze 2008). Waar in het eerder besproken structurele perspectief 

de nadruk werd gelegd op banden tussen samenlevingen in een globaal economisch systeem 

begon men vanaf de jaren tachtig meer te kijken naar netwerken die migranten en niet 

migranten verbinden over plaats en tijd. Sociale netwerken zijn zeer relevant voor de studie 

van internationale migratie, door migranten en non migranten samen te brengen in een 

complex web van sociale rollen en relaties kunnen deze netwerken bronnen worden van 

informatie en sociale en financiële hulp. Een uitbreidend netwerk vergroot de mogelijkheid te 

migreren doordat het sociaal kapitaal dat kan voortvloeien uit deze banden de kosten en 

risico’s vermindert. (Herman 2006; Boyd 1989). Sociaal kapitaal gaat over de middelen 

waarvan potentiële migranten gebruik kunnen maken, voortkomend uit de transnationale 

netwerken waar ze deel van uitmaken. De middelen afkomstig uit deze netwerken 

beïnvloeden het besluitvormingsproces, waaronder directe hulp zoals geld of een certificat 

d’herbergement1, aan de ene kant en informatie aan de andere. Ook Van Dalen en Esveldt 

(2003) zien naast economische factoren het hebben van een netwerk als een belangrijke factor 

                                                           
1 De Jong (2007: 83) In dit officiële document wordt beloofd garant te staan voor het verblijf van de Senegalese 
man of vrouw in Europa. Dit maakt het mogelijk een toeristenvisum aan te vragen om naar Europa te reizen. 
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in het bepalen of men wel of niet wil migreren. De intentie om te migreren zou toenemen 

wanneer men netwerken heeft in het land van bestemming, zoals familie, vrienden of andere 

internationale contacten. Het is het sociaal kapitaal zoals informatie en hulp die deze 

netwerken kunnen bieden die migratie stimuleren.  

De social network theory gaf het midden tussen een undersocialized en een 

oversocialized zicht op migratie waarbij het eerste perspectief alle ondernomen acties als 

gevolg ziet van individuele wensen en het laatste migranten ziet als passieve marionetten van 

het systeem. Migratie wordt in de social network theory gezien als een sociaal product (Boyd 

1989).  

Het huishouden wordt vaak beschouwd als een van de belangrijkste netwerken omdat 

hierbinnen waarden en normen zoals collectieve verplichtingen aan de potentiële migrant 

worden doorgegeven. Ook return migranten die tijdelijk of voor lange periode terugkomen 

naar het thuisland blijken een belangrijke bron van informatie en steun. Zij vormen een link 

tussen het ontvangende land en het land van herkomst (Boyd 1989).  

Migranten zullen ook volgens Carling en Careterro (2002) proberen hun sociale 

netwerk over grenzen heen uit te breiden om hier hun voordeel uit te halen. Daarom kunnen 

ook aanwezige toeristen in het thuisland een bron van sociaal kapitaal zijn. Ook uit het 

onderzoek van De Jong (2007: 81) blijkt dat de cotéman2 contact proberen te houden met 

toeristen na hun verblijf in Cap Skirring door te vragen naar adressen, visitekaartjes, 

telefoonnummers of email adressen3. Hiermee drukken ze volgens haar hun afhankelijkheid 

uit van deze toeristen, om verder te komen in het leven hebben ze de contacten met toeristen 

nodig en de beste optie is de weg naar het beloofde land: Europa (De Jong 2007: 86). 

 

1.2 De impact van toerisme 

 

Zoals in de voorgaande paragraaf al is aangegeven kunnen de sociale netwerken van 

potentiële migranten gevormd worden door hun contacten met toeristen in hun thuisland. In 

het contact met de toerist kan de potentiële migrant zijn netwerk proberen uit te breiden. 

Vanuit de focus op de ontmoeting tussen ‘host’ en ‘guest’ is de impact van toerisme 

uitvoerig beschreven in de wetenschappelijke literatuur (Smith 1989; Nash 1989; Dogan 

1989; Van Beek 2003; Fisher 2004, Nuñez 1989). Fysieke afstanden tussen mensen met 

                                                           
2 Cotéman zijn informele gidsen, meestal  jonge mannen die hun diensten aanbieden aan de toeristen. 
3 De Jong focuste in haar onderzoek in Cap Skirring (Basse-Casamance, Senegal) op de contacten tussen 
cotéman en toeristen en wat werd uitgewisseld in deze ontmoetingen. 
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verschillende achtergronden worden verkleind door intercultureel contact dat plaatsvindt in 

een toeristische context. Het gaat hier voornamelijk over het effect dat toerisme heeft op de 

host samenleving, waarbij deze loopt langs een continuüm van een zeer positieve tot een 

negatieve, verstorende interactie (Smith 1989:3). De eerste studies gingen voornamelijk over 

de economische impact, veelal op een positieve manier weergegeven, namelijk de creatie van 

financiële voordelen en werkgelegenheid. Recenter, en zeker in de antropologische studie van 

toerisme, ontstond meer aandacht naar de sociaal-culturele impact van toerisme. Het gaat om 

de manier waarop toerisme veranderingen beïnvloedt in het gedrag, dagelijkse routines, 

geloof, waarden en sociale leven van mensen in de host samenleving. Het is een impact op 

mensen als gevolg van directe of indirecte contacten met toeristen. Volgens sommigen leidt 

toerisme namelijk tot afhankelijkheid, en geeft zo vorm aan een nieuw kolonialisme. 

Toerisme werd in deze context door Nash (1989) omschreven als een vorm van imperialisme. 

De impact is verder afhankelijk van verschillende factoren zoals de fysieke aanwezigheid 

van de toerist, de kwantiteit en kwaliteit van het contact, de ervaren cultuurverschillen met 

daaruit resulterende beeldvorming (Mathieson and Wall 1982). Verschillende types toeristen 

kunnen zo ontwaard worden afhankelijk van hun aantal, etniciteit, doel van hun reis en 

andere. Al deze factoren beïnvloeden het contact dat plaatsvindt en de beeldvorming die 

hierop volgt. 

 

Contact tussen host en guest 

 

Aansluitend bij de vorige paragraaf wordt hier de relatie tussen host en guest verder 

uiteengezet. De relatie tussen hosts en guests is complex omdat deze samenhangt met 

verschillende factoren (De Jong 2007: 4). De aard van de ontmoeting verschilt naar gelang de 

omstandigheden, zoals het type toerist, het soort contact, culturele verschillen en motieven 

van host en toerist (Van Gestel 2008).  

Toerisme in Afrika brengt vreemden met verschillende achtergronden bijeen en 

verkleint zo de fysieke afstand tussen de twee groepen, waarbij echter de hiërarchische 

afstand niet vermindert. Bij toerisme in ontwikkelingslanden kan het contact tussen host en 

guest vaak gezien worden als een voortzetting van koloniale rollen van dominantie en 

ondergeschiktheid, die een asymmetrische en ongebalanceerde ontmoeting impliceren (Ap 

1992). Dit machtsverschil wordt mede bepaald door de aard van toerisme zelf. Toerisme kan 

gezien worden als vrijetijdsmigratie waarbij de toerist consumeert terwijl de host aan het werk 
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is. Het onderscheid tussen beide groepen wordt dus gekenmerkt door verschil in macht, 

cultuur en de dichotomie werk - vrije tijd (Nash 1989). Belangrijke sociaaleconomische 

verschillen in levensstandaard zorgen onvermijdelijk voor bepaalde tegenstellingen.  

Als gevolg van het contact tussen toeristen en de lokale bevolking en de aard van dit 

contact kan mogelijk een demonstratie effect optreden (Burns 1999). Het gaat hierbij om een 

asymmetrische leensituatie waarbij toerisme sociaal gedrag beïnvloedt. Wanneer twee 

culturen in contact komen gedurende enige tijd kan er een proces van ontlening of 

‘borrowing’ plaatsvinden. Deze leensituatie is asymmetrisch, want de hypothese luidt 

namelijk dat mensen meer geneigd zijn te lenen van diegenen met een hoger prestige of 

status. Guttentag (2009: 547) omschrijft het demonstratie effect als een proces waarbij de host 

cultuur beïnvloedt wordt wanneer toeristen de aandacht trekken via hun levensstijl en uitingen 

van rijkdom. Deze vertoningen van rijkdom benadrukken vaak het culturele en economische 

verschil tussen de host en de toerist. Een antwoord hierop kan geuit worden in de imitatie van 

het consumptiepatroon van de toeristen. Jongeren blijken vaak het meest vatbaar voor dit 

effect, wat vaak leidt tot jaloezie en aspiraties die niet binnen hun bereik vallen.  

Toerisme maximaliseert het contrast tussen de twee culturen in de ontmoeting tussen 

host en guest. Toeristen hebben vaak niet door dat ze in deze ontmoetingen ook hun eigen 

cultuur meedragen. Ondanks deze dure trip voelen ze zich niet rijk, hoewel ze met hun gedrag 

signalen geven in die richting naar de host toe (Van Beek 2003: 273). Ze zijn op zoek naar het 

primitieve, wilde Afrika met ‘de Afrikaan’ als ultieme Ander. Ook toeristen blijven Anderen, 

de aanwezige blanke is niet meer de missionaris of koloniaal, na het kolonialisme zijn de 

toeristen nu ‘dé Europeanen’. Door het machtsverschil en de afhankelijkheid is de toerist de 

‘relevante Ander’ geworden, de rijke bezoeker van hoge status. Deze hiërarchie versterkt de 

tegenstellingen tussen hosts en guests en leidt tot stereotypering, categorisering en 

generalisering en een proces van Othering. Het beeld van de ander wordt gevormd in termen 

van de eigen cultuur, vanuit het contrast. Vanuit het oogpunt van de hosts is de toerist alles 

wat ze zelf niet zijn, het gaat om een negatieve zelfidentificatie (De Jong 2007; Burns 1999; 

Gmelch 2003, Van Beek 2003, Nuñez 1989). In het veld van toerisme wordt deze otherness 

benadrukt (Nash 1989: 39).  
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Local gaze 

 

De relatie en interactie tussen de host en de ‘blanke’ toeristen is een interculturele ontmoeting. 

Culturen communiceren op een indirecte manier, namelijk door lagen van vooropgevatte 

beelden van de ander. Het gaat voornamelijk over ideaaltypische en stereotype beelden die 

beiden van elkaar hebben en waarnaar men zich gaat gedragen. Hosts en guests construeren 

elkaar door de manier waarop ze naar elkaar kijken, elkaar verbeelden en conceptualiseren. 

Dit wordt door Maoz (2005) de ‘mutual gaze’ genoemd. Deze term verwijst naar de 

interrelatie tussen de ‘tourist gaze’ en de ‘local gaze’. De tourist gaze verwijst naar de macht 

en autoriteit die de Westerse toerist uitoefent op de lokale bevolking van het land dat ze 

bezoeken door het stereotype beeld dat ze van hen hebben. Maoz stelt echter dat er ook sprake 

is van een local gaze, opgemaakt uit beelden en stereotypes die de lokale bevolking heeft over 

de toeristen. Deze gaze geeft de lokale bevolking een zekere agency en macht. Beide ‘gazes’ 

worden simultaan op elkaar gericht waarbij elk zich hiernaar gaat gedragen, ‘Everybody gazes 

at everybody’ (Maoz 2005: 225). Zoals ook Van Gestel (2008: 10) stelt wordt de lokale 

bevolking vaak als passief gezien, maar het is juist zo dat zij vaak een grote invloed hebben 

op hoe een ontmoeting met een toerist plaatsvindt en wat ze er uit kunnen halen. Toeristen 

kunnen zo het doel worden van manipulatie door hun zichtbaarheid in de lokale omgeving 

(Maoz 2006: 225). 

Een voorbeeld van de local gaze in Senegal is de wijze waarop de Westerlingen die er 

worden benoemd met de term ‘Toubab’, of ‘Blanke’. Deze benaming heeft echter een diepere 

sociale betekenis, de term verwijst naar een ideaal type van de blanke met bepaalde 

eigenschappen vertrekkende vanuit postkoloniale referenties in een sociale situatie van 

dominantie – gedomineerde. De Blanke wordt een sociale categorie (Quashie, 2009: 530). 

Zoals ook Riccio (2005: 108) aangeeft dat de term ‘Toubab’ als archetype een bredere 

betekenis kent dan enkel Blanke of Europeaan. ‘Toubab’ wordt een synoniem voor het 

handelen als een westerling, zonder God maar met geld, ze kennen geen solidariteit of 

gastvrijheid zoals de Senegalees.  

De lokale bevolking construeert hun ‘gaze’ op basis van voorgaande en meerdere 

ontmoetingen met toeristen, deze is gebaseerd op extreme stereotypes en beelden die gelinkt 

kunnen worden aan een koloniaal verleden (Maoz 2006: 229). Van Gestel (2008) geeft aan 

dat er verscheidene aspecten zijn die invloed hebben op de wijze waarop de plaatselijke 

bevolking tegen toeristen aankijkt en er mee omgaat. Toeristen zelf zouden hierin de grootste 
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invloed uitoefenen. Zoals eerder vernoemd speelt het type toerist een grote rol in de impact op 

de lokale bevolking, hun gedrag, motieven en doel hebben invloed op de local gaze.  

 

Romance Toerisme  

 

Een bepaald type toerisme dat belangrijk is in dit onderzoek, is romance toerisme. Het beeld 

van toerisme en seks wordt meestal geassocieerd met mannelijke toeristen die naar 

ontwikkelingslanden trekken met het doel seks te hebben met plaatselijke prostituees (Herold 

2001: 978). In vele landen zijn vrouwelijke sekstoeristen echter veel nadrukkelijker aanwezig 

dan hun mannelijke tegenhangers. Pruitt en LaFont (1993) willen het eerder hebben over 

romance tourism in plaats van sekstoerisme in hun onderzoek in Jamaica. Met de populariteit 

en het gemak van massatoerisme gaan vrouwen onafhankelijk van mannen reizen, vrij van de 

beperkingen van hun eigen samenleving hebben ze de mogelijkheid nieuw gender gedrag te 

verkennen (Pruitt en LaFont 1993: 422). Deze vrouwen gaan relaties aan met lokale mannen 

waarbij ze aangeven dat het eerder gaat om romantische gevoelens dan om het betalen voor 

seks. De vrouwen voelen zich vaak echt geliefd en begeerd. De term romance toerisme moet 

dan ook deze relaties onderscheiden van sekstoerisme (Pruitt en LaFont 1993: 423).  

De relatie tussen de toerist en de lokale bewoner zijn gebaseerd op racistische stereotypes, 

ze hebben elk een vooropgevat beeld van de ander, en herhaalt volgens Pruitt en LaFont 

(1993: 437) de patriarchische structuur van toerisme door de machtsrelatie waarin deze de 

wensen van de toerist vervult. De sociale en economische ongelijkheden tussen de partners 

samen met de stereotype beelden construeren een relatie die lijkt op de machtsrelatie tussen 

de samenlevingen van beide partners. Ondanks de dominante status van de vrouwelijke toerist 

in deze relaties voelen de lokale mannen zich niet uitgebuit. Zij zien zichzelf in controle van 

de relatie, zij beslissen welke vrouw ze verleiden en manipuleren de vrouwelijke toeristen 

(Herold 2001: 995). Zoals Salomon (2009: 148) de situatie omschrijft aan de Petit Côte in 

Senegal toont het aan dat het voornamelijk gaat om Europese oudere vrouwen met 

Afrikaanse, duidelijk jongere en armere mannen. Deze jonge mannen worden ook wel 

beachboys genoemd, of cotéman in het geval van Cap Skirring in de Casamance. 
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Beachboys en cotéman 

 

De beachboys zijn meestal jonge, werkloze mannen die rondhangen op zoek naar toeristen 

(Venables 2009). Voor velen onder hen is het veroveren van een toerist een belangrijk doel, 

meestal met een economische motivatie. Geld en op langere termijn een ticket naar Europa of 

huwelijk kunnen voor de jongens uit deze relaties voortkomen (Herold 2001). De jonge 

mannen proberen voordeel te halen uit een van de weinige mogelijkheden die ze hebben. 

Door beide partijen worden deze relaties volgens Salomon (2009) echter niet gezien als 

prostitutie, er is geen vast tarief of expliciete economische onderhandeling voor de diensten 

en ook de voorwaarden zijn ver van helder. 

De beachboys kennen bepaalde strategieën om de toeristen te benaderen, ze bieden 

hun diensten aan als gids, verkopen souvenirs, geven djembé workshops of hangen rond op 

openbare plaatsen zoals het strand, op straat of de discotheek (Venables 2009). Uiterlijke 

kenmerken als dreadlocks, kleren in rastakleuren of Afrikaanse stoffen en een afgetraind 

lichaam sluiten dan weer perfect aan bij het beeld van de Exotic Other. Hun motivatie bepaalt 

ook achter welke toeristen ze aangaan. Willen ze seks dan gaan ze voor de jonge, knappe, 

blanke meisjes, is hun motivatie eerder van economische aard dan gaan ze voor de oudere 

toeristen. Deze vrouwen zouden kwetsbaarder zijn en zo sneller verliefd worden en sneller 

geld geven (Herolds 2001).  

Hoewel hun bezigheden geen alledaagse baan zijn, stelt Venables (2009: 2) uit haar 

doctoraat onderzoek naar cotéman in Cap Skirring dat het voor hen wel een manier is om iets 

van hun leven te maken.  

Salomon (2009: 168) noemt het in haar artikel dan ook ‘la drague professionnalisée’, 

of professionele verleiding. Deze jonge mannen krijgen geld in ruil voor hun diensten, maar 

de lange termijn voordelen van deze Europese contacten blijven toch de meest belangrijk. De 

Jong (2007:37) doelt in haar onderzoek naar cotéman naar jongens die in het dorp rondhangen 

om toeristen op te wachten. Ze willen een praatje met hen maken en hen dan allerlei diensten 

aanbieden. Ze stelt dat de manier waarop deze jongens contacten leggen met de toeristen niet 

zo veel verschilt van de manier waarop andere inwoners dit doen. Velen hebben nog andere 

bezigheden hiernaast, waardoor ze zich muzikant of artiest noemen, maar vaak hebben ze 

geen toegang tot een formele baan in de toeristische sector. 

De meeste van de beachboys uit het onderzoek op de Cariben van Herold (2001), 

alsook de cotéman die Venables onderzocht, bleken meerdere vrienden te hebben die 
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gemigreerd waren door de hulp van hun toerist/geliefde. Het succes van deze jongens creëert 

een rolmodel voor ander beachboys of jongeren met een wens te migreren om uit hun 

armoede te ontsnappen. Ook Venables wil zo vanuit haar onderzoek de acties van de cotéman 

binnen het kader van migratiestrategieën plaatsen. Door de contacten die deze jongens leggen 

met toeristen proberen ze hun sociale netwerken uit te breiden over internationale grenzen 

heen met de hoop ooit de mogelijkheid te hebben te migreren (Venables 2009: 2). Naast een 

bron van inkomen kunnen toeristen zo ook een potentiële migratie link vormen. Zoals 

aangehaald spelen zij in op stereotype beelden die van hen verwacht worden, maar ook 

reageren zij op een bepaald beeld dat ze van de vrouwelijke toeristen hebben. Pruitt en LaFont 

(1993: 426) stellen dat de Jamaicaanse beachboys zich aanbieden aan vrouwelijke toeristen 

vanuit de algemene aanname van wat vrouwelijke toeristen komen zoeken, gebaseerd op de 

vele keren dat ze buitenlandse vrouwen relaties zagen aangaan met lokale mannen. Vele 

westerse vrouwen komen ook elk jaar terug om hun ‘vriendje’ te bezoeken. Ook Herold 

(2001) stelt dat beachboys er vaak van uitgaan dat vrouwelijke toeristen die zonder man op 

vakantie komen geïnteresseerd zijn in seksuele relaties met lokale mannen. 
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Hoofdstuk 2: Context 
 

Omdat migratie en toerisme als thema’s centraal staan in dit onderzoek, wil ik hier eerst een 

korte schets geven van de migratiegeschiedenis van Senegal en van hoe het land zich 

tegenover toerisme stelt. Daarna wil ik ook de omgeving schetsen waar ik het onderzoek 

uitgevoerd heb om zo een beter beeld te krijgen van de omstandigheden waarin mijn 

informanten leven. 

 

2.1 Migratie en Toerisme in Senegal 

 

Van Dalen en Esveldt (2003: 255) geven aan dat het Westen 2,3 miljoen migranten per jaar 

ontvangt, waarbij Europa met 56 miljoen de populairste bestemming is. Afrika kent hierbij 

relatief gezien de grootste uittocht.  

De Senegalese migratie naar Europa startte in de koloniale periode tijdens WOI met de 

tewerkstelling van tirailleurs4 in Frankrijk. Na de Senegalese onafhankelijkheid in 1962 en de 

hoge vraag naar buitenlandse arbeid in de jaren vijftig en zestig nam de emigratie nog toe. Na 

een terugval in deze vraag naar arbeidskrachten veranderde het type migratie in 

familiehereniging en migratie op individueel initiatief (Riccio 2005: 103). Zoals ook Poeze 

(2008: 1) aangeeft was Senegal lange tijd een van de belangrijkste arbeidsexporterende landen 

van West-Afrika. Het sluiten van de grenzen sloot deze legale weg naar Europa af en leidde 

het pad naar verschillende vormen van illegale migratie. De Haas (2008) stelt in zijn 

onderzoek naar illegale migratie vanuit West-Afrika dat Senegal het tweede grootste land van 

herkomst is van Afrikaanse migranten in Europa. 42,1% van de emigranten uit Senegal 

zouden Europa als bestemming kiezen. Waar veel landen patronen van oude koloniale banden 

volgen is Senegal een van de uitzonderingen met een meer divers migratiepatroon.  

Vrijetijdsmigratie, of toerisme, vormt de tweede grootste bron van inkomsten voor het 

land. Hier gaat de stroom van Europa naar Senegal. In dit onderzoek wil ik aantonen hoe deze 

Noord - Zuid stroom de voorgaande beïnvloedt. Toerisme is in Senegal altijd een prioriteit 

geweest en werd vooral in de jaren zeventig uitvoerig gepromoot door de overheid (De Jong 

2007; Christie 2004). Cijfers uit 2004 geven aan dat toerisme direct en indirect voor zo’n 

30.000 banen zorgde en zo bijdroeg aan 2,5% van het nationale GDP. Via een speciaal 

toerisme plan wil de Senegalese regering toerisme aanpakken met een target van 1,5 miljoen 

                                                           
4 Tirailleurs, het franse woord voor ‘schutters’, zijn met vuurwapens bewapende voetsoldaten. 
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toeristen tegen 2010. Pro-poor5 toerisme zou gepromoot worden om armoede uit te bannen en 

het aantal begunstigden te doen stijgen (Christie 2004: 2). De politieke stabiliteit van het land 

is na de onafhankelijkheid altijd een belangrijke factor geweest. Vanaf de jaren zeventig 

voerde de overheid een actief beleid voor de ontwikkeling van de sector. Club Med bouwde in 

die jaren zijn eerste vakantiedorp in Cap Skirring en de Casamance begon met de 

ontwikkeling van het CRI systeem, of campements rural integrés. 

 

2.2    De Casamance  

 

«  De Casamance, dat is natuur en rust. Daarom komen mensen hierheen.” 

 

In het zuiden van Senegal, gelegen onder Gambia en zo geografisch geïsoleerd van het 

Noorden, ligt de Casamance. Deze regio bestaat uit de Haute en de Basse Casamance, 

respectievelijk de regio’s Kolda en Ziguinchor. Het gebied kent een andere geschiedenis, taal, 

cultuur, etnische samenstelling en klimaat dan het Noorden van Senegal. Waar in het Noorden 

voornamelijk Wolof gesproken wordt, komen daar in de Casamance onder andere nog 

Mandinka, Diola, Karoninké en Peul bij. Dit zijn de voornaamste etnische groepen in de 

regio. 

De relatie met Dakar is er een van onderdrukking en uitbuiting volgens de inwoners 

van de Casamance. Zoals Kémo6 het verwoordde: “Het Noorden, dat zijn saboteurs! Ze willen 

de Casamance saboteren met verhalen over onveiligheid en rebellen. Ze komen onze rijst 

halen, onze vis en willen ook onze toeristen. Wanneer er hier geen werk is of er andere 

problemen zijn dan doen ze niets om ons te helpen.”  

De economie van de Casamance is hoofdzakelijk afhankelijk van de visserij, de 

rijstteelt, pindaoogst en het toerisme. De Casamance en in het bijzonder de Basse Casamance 

is een geliefd toeristisch oord door haar prachtige stranden en groene bossen. Door de 

onafhankelijkheidsstrijd van het MFDC (Mouvement des Forces Democratiques de 

Casamance) stagneerde het toerisme er in de jaren negentig. Dit kende grote gevolgen voor de 

inkomens van de regio. Het in begin van de jaren zeventig opgerichte CRI systeem raakt in 

                                                           
5 Pro-poor toerisme gaat om toerisme in ontwikkelingslanden dat  als doel stelt armoede te reduceren door de 
lokale bevolking en armen zo veel mogelijk te betrekken bij en zo voordeel te kunnen halen uit deze ‘industrie’ 
(Fair Tourism zj.).   
6 Kémo Ndiaye is rond de dertig jaar oud en komt oorspronkelijk uit Bignona. In Kafountine heeft hij 
verschillende baantjes. Hij vertelt me al gewerkt te hebben als artiest, schilder, toeristische gids en zelfs 
verpleger.  Hij zou samen met een Fransman in Bignona een project opgezet hebben met als doel de bestrijding 
van armoede.  Veldwerknotities, 16/03/2010. 
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verval. Na het tekenen van het vredesverdrag in 2004 bloeit alles weer op en herstelt de 

toeristische sector zich van deze terugval. Door het regenseizoen van juni tot en met oktober 

kent het gebied voornamelijk seizoensgebonden toerisme. In plaatsen zoals Cap Skirring gaat 

het voornamelijk om massatoerisme zoals Club Med vakantiedorpen. De onafhankelijke 

toeristen zoeken vooral naar culturele activiteiten en campements (CRI) zoals te vinden in de 

kustdorpen Kafountine of Abéné (De Jong 2007). 

 

2.3    Kafountine 

 

 

Kaart van Kafountine met enkele van de campements, hotels en restaurants aangeduid.  
                (kaart Kafountine, www.kafountine.info) 
Legende: 

 

1. De nieuwe Moskee 16.  Campement “Le Paradise" 
2. De Taxi stopplaats met verbindingen in 

              Taxi-Brousse naar Ziguinchor, Dakar, .. 
17. Hotel "Telampa" 

3. Katholieke Kerk  18. Campement "Le Bolonga" 
4. De Apotheek 19. Campement "Le Sitokoto" 
5. De markt 20. Het vissersdorp 
6. De oude Moskee 21. Bar restaurant "Couleur Café" 
7. De School 22. Bar restaurant "Chez Sophie" 
8. Herberg, bar, restaurant ‘Le Mampato’ 23. Het artisanale dorp 
9. sportveld 24. Bar restaurant 
10. De polikliniek 25. Restaurant "Mama Afrika" 
11. ‘Chez Victor’ de mini-marché 26. campement « Le Kunja"  
12. De Bank ‘Crédit Mutuel’ 27. bar restaurant "Le Flamand rose" 
13. Discotheek, "Chez Pablo" 28. Campement "Afrika" 
14. Discotheek, "Le Farafina" 29. bar restaurant "Le Bissap" 

15. Discotheek, "Le Koumpo" 30. campement "À La Nature" 



 

 

23 

 

 

“In het zuiden van Senegal, in de prachtige provincie Casamance, ontvangt 

Kafountine U met haar enorme zonovergoten stranden waar U het ganse jaar 

door kunt baden. U kunt kennis maken met de artiesten, de landbouwactiviteiten 

en de artisanale visvangst, die een zeer belangrijke bron van inkomen is voor de 

plaatselijke bewoners. U kunt eveneens excursies maken door de bolongs7, die de 

rijkdom van de Casamance zijn vanuit economisch en toeristisch oogpunt.”8  

 

Kafountine is een kustdorp dat net onder Gambia in de Basse Casamance ligt. Het is het 

centrum van een gemeente bestaande uit 24 dorpen, waaronder het merendeel eilanden in de 

bolongs. Kafountine bestaat uit twee delen, het ‘dorp’ en het ‘vissersdorp’. Wanneer je door 

de straatjes in het dorp wandelt zie je compounds9, campements en toeristische restaurantjes. 

Wanneer de pirogues10 binnenkomen na een nacht vissen vind je in het vissersdorp een 

enorme chaos van mensen, jongens die in en uit de golven rennen met bakken vis, mannen die 

pirogues herstellen of bevoorraden en vrouwen die vis drogen of roken. De vis wordt 

opgekocht voor eigen consumptie of gaat in gammele koelwagens richting Dakar, Guinee 

Bissau of verder.  

Door de geografische ligging en de belangrijke economische activiteiten, voornamelijk 

in verband met de visvangst, is Kafountine door de jaren heen steeds blijven groeien.  

“In 1989 begon het toerisme op te komen met de eerste campements. Dit begon samen met de 

handel echt te groeien in 1994.” Vertelt Kémo. “Daarvoor was er hier bijna niemand, je zag 

hier enkel bos. Waar er hier toen zo’n 6000 personen woonden zijn dat er nu bijna 24.000, 

waarvan 3000 in het vissersdorp.” 

Deze groei en de komst van toeristen zorgde ook voor fysieke veranderingen in het dorp. 

Waar je tien jaar geleden bijna enkel bos en ganja plantages zag in Kafountine, heeft dit nu 

plaats gemaakt voor huizen, straten, kleine boetiekjes, en allerlei toeristische infrastructuur. In 

het dorp zijn nu talloze restaurantjes en barretjes te vinden, zijn er een tiental campements, 

                                                           
7  Een Bolong is een zijtak van een rivier (in dit geval de Casamance rivier) met zout water. De bolong komt uit 
in de zee en zo onderworpen aan de getijen. Ze worden ook wel mangroves genoemd, naar de aanwezige 
vegetatie.   
8 (www.kafountine.info) 
9 In Kafountine verwijzen de meesten naar het blok huizen waar hun hele familie samenwoont als hun 
‘compound’. 
10 Een pirogue is een smalle houten boot met platte bodem  die door West-Afrikaanse vissers wordt gebruikt in 
de traditionele visvangst. Tegenwoordig hebben deze bijna allemaal een buitenboordmotor. Er wordt 
onderscheidt gemaakt in grootte, de allergrootste pirogues hebben een  soort stuurhut en worden ook gebruikt bij 
de migratie naar Spanje. In zo’n grote pirogue zouden maximaal zo’n honderd mensen kunnen.  
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een viertal hotels, vier discotheken die te duur zijn voor de lokale jongeren en is er de mini-

marché, voor alles wat de toubab wil van Camembert tot Italiaanse pasta. 

De demografische groei verklaart de etnische diversiteit in het dorp. Uit een 

document11 opgesteld door de leraar geschiedenis en geografie in het dorp blijkt dat elke 

etniciteit specifieke economische activiteiten kent en woonachtig is in bepaalde wijken. De 

Karoninké vormen de meerderheid in het dorp, daarnaast zijn een hele rits verschillende 

Diolas, dan Mandinkas, Peul en Wolof, om de belangrijkste te noemen. De meesten onder hen 

houden zich bezig met visvangst en traditionele landbouw, behalve de Peul12 die zich 

voornamelijk met de handel zouden bezighouden.  

Vele jongeren komen uit nabijgelegen dorpen en steden, maar ook uit buurlanden naar 

Kafountine op zoek naar werk in de visserij. Uiteindelijk zijn er vaak niet genoeg jobs in deze 

sector, waardoor ze op een andere manier geld moeten zien te verdienen. Na de visvangst is 

toerisme de tweede belangrijkste sector in Kafountine. Jongeren zoeken werk in een 

campement of hotel waar direct contact met de toerist verzekerd is. Veel van de campements 

en hotels in het dorp staan echter leeg en te verkommeren, toeristen blijven weg door verhalen 

over onveiligheid en rebellen. Anderen hebben zelf een stuk grond gekocht en een eigen 

vakantieverblijf gebouwd. Een laatste optie voor velen is rond hangen in het dorp en op het 

strand op zoek naar de ‘toubabs’. Cap Skirring is te duur en in Kafountine is het strand nog 

van iedereen.  

Zoals Lamp13 vertelt: “Ik kom uit Thies, in het Noorden. Vroeger werkte ik bij mijn vader in 

zijn sieradenatelier, maar er is niet genoeg werk. Ik kwam naar hier, de Casamance, 

Kafountine om te werken met de vissers zoals vele van mijn vrienden. Hier leeft iedereen nog 

van de natuur en de rust.” Werk in de visvangst heeft Lamp niet gevonden in Kafountine, wel 

vind je hem op het strand waar hij zijn zelfgemaakte ebbenhouten sieraden probeert te 

verkopen.  

 
 

 
                                                           
11 Dit document werd mij ter beschikking gesteld door een informant, de leraar in kwestie studeerde geschiedenis 
en geografie aan de Universiteit in Dakar . Hij stelde het document op samen met enkele ‘onderzoekers’, 
namelijk leerlingen van de school die enquêtes gingen afnemen in het dorp. 
12 De Peul, een franse term geleend uit het Wolof, worden ook soms met de mandika term Fula benoemd.  De 
Peul zijn dicht gerelateerd aan de Toucouleur en samen maken ze deel uit van de Hal Pulaar. (‘zij die Peul 
spreken’). 
13 Lamp, of Lampfall,  is een jongen van begin de twintig die ik op het strand ontmoette. Hij maakt deel uit van 
een groep Bayfall uit Thies die samen in Kafountine wonen. De Bayefall is een subgroep van de Mouride 
broederschap opgericht door de Marabout Sérin Touba en zijn volgelingen van zijn discipel Ibra Fall. Deze 
groep is gekend als devote moslims en harde werkers. veldwerknotitie, 15/03/2010. 
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DEEL 2: EMPIRIE 
 

Ik kom Saliou Diallo, of Zal, tegen de tweede dag na mijn aankomst in Kafountine. Ik heb een 

afspraak met Saliou Sambou, de voorzitter van een project dat migratie wil bestrijden in 

Kafountine. Saliou Sambou hoopt via mij financiering te vinden voor zijn project. Ik hoop via 

hem wat meer informatie te vinden over de jonge potentiële migranten in het dorp. Terwijl we 

aan het praten zijn komt Zal naast ons zitten.  

“Jullie toubabs komen hier maar, tonen alle luxe, bouwen hier villa’s, rijden rond met een 

grote 4x4. De Europeanen denken maar dat Afrikanen aapjes zijn die in de bomen leven, dat 

willen jullie zien. Maar voor het toerisme moeten we jullie dat beeld geven, we geven je wat 

jullie willen zien. En dan denken jullie dat wij allemaal naar Europa willen. Oudere vrouwen 

kopen hier de liefde van jonge Senegalese mannen, geven hen eten, geld, zodat ze hun familie 

kunnen onderhouden. Dat is gênant, dat is niet juist. Moeten we dan naar Europa om te 

trouwen met zo’n oude vrouw?” Zo begint hij op redelijk agressieve toon. Ik vraag hem of hij 

dan niet naar Europa wil. “ Nee, ik wil helemaal niet naar Europa. Ik zal je eens gauw 

uitleggen waarom niet. Ten eerste, de Afrikaanse mentaliteit gaat niet samen met die van 

Europa. Jullie begrijpen er niets van. Hier gaat het om solidariteit, jongeren zorgen hier voor 

hun ouders. In Europa laten jullie ze stikken. Ten tweede, bij jullie werken ze als konijnen. 

Het is er niet tranquille, alleen maar stress. Wij Afrikanen, wij zijn geen werkers. Jullie 

moeten ook belastingen betalen daar, dat weten de meesten hier niet hoor. Wie wil migreren, 

dat zijn jongeren die geen opleiding gehad hebben! Veel mensen hier zijn werkloos en willen 

iets gaan verdienen voor ze oud zijn en om voor hun ouders te zorgen. De oplossing dat is alle 

grenzen openen. Alle Afrikanen zullen dan naar Europa komen, maar ze zullen even snel weer 

weg gaan als ze merken dat er niets is voor hen. Als ze buiten moeten slapen in de kou, in de 

sneeuw.”  

“Diegene die terug komen, die lopen hier dan te pronken met al het geld dat ze daar verdiend 

hebben. Ze kopen dure auto’s, gaan elke nacht feesten, .. zij zijn de vedetten hier. Je hebt dat 

toch allemaal niet nodig? Op televisie tonen ze ook niets anders. Feuilletons met veel luxe, 

mooie verhaaltjes. Mensen denken hier dat dit echt is hé! Ik heb al mensen gezien die dan 

lopen huilen om zo’n verhaal.” 

Nadat ik zijn tirade aanhoort heb, laat hij ons wat verweesd achter. De volgende dag komt hij 

me thuis opzoeken.”Ja, ik moest toevallig in de buurt werken vandaag, en ik heb toevallig een 

fles rosé bij me.”  
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” Ik zou anders wel eens twee weken op vakantie willen gaan. Om de sneeuw te zien. Een 

visum is moeilijk te verkrijgen voor ons Afrikanen, de Europeanen hebben er anders niet zo’n 

moeite mee om naar hier te komen.” Met een glas rosé in de hand wil ik toch wat meer over 

hem weten. Zal is eind de twintig en komt oorspronkelijk uit Bignona, een stad iets ten oosten 

van Kafountine. Hij is Peul en werkt als elektricien en verdient daarmee zo’n 2000 franc cfa14 

per dag. Ik vraag me af hoe hij zijn toekomst dan ziet. “Ik leef van dag tot dag. De toekomst, 

die ken ik niet. Met wat ik verdien vandaag heb ik ’s avonds al weer uitgegeven. Morgen is 

een nieuwe dag, je weet nooit wat die brengt.”  

Na zijn verhaal gehoord te hebben denk ik dat ik mijn onderzoek hier wel kan vergeten. Wat 

als iedereen er zo over denkt? Als niemand hier naar Europa wil?  

Zal blijkt echter een uitzondering te zijn onder zijn leeftijdsgenoten in het dorp. De verhalen 

die ik van de meeste jongeren in Kafountine te horen krijg blijken net het omgekeerde van 

wat Zal me vertelt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 Cfa: Communauté Française-Africaine. 1 Euro (EUR) = 655.957 CFA Frank BCEAO 
(XOF) (www.iccfx.com). 
 



 

 

27 

 

Hoofdstuk 3: Potentiële Migranten in Kafountine 

 

Lamine is 23 en komt uit Ziguinchor. Zijn moeder en vader waren nooit getrouwd en nu 

zijn moeder gestorven is heeft hij niet veel contact meer met zijn vader. Hij woont nu bij 

familie in Kafountine. Hij ging naar school tot aan het examen, maar is dan mechanica 

gaan leren. Met auto’s werken, dat was veel praktischer. “Je kunt beter werk gaan zoeken 

en geld verdienen dan naar school gaan.” 

Als ik hem naar zijn toekomst vraag antwoordt hij: “Mijn toekomst? Als ik niet naar 

Europa ga, dan wil ik hier een huis bouwen en later een vrouw en kinderen. Een man 

moet trouwen en dan zijn gezin kunnen onderhouden.” Daarna gaat hij verder over 

Europa. “Europa, dat bevalt me erg. Na tien jaar werken daar kun je terugkomen en hier 

je toekomst uitbouwen. Het is er zoveel makkelijker. Hier krijg je misschien 2000 franc 

cfa betaalt per dag werk, in Europa is dat veel meer.”  Wanneer ik hem vraag naar welk 

land in Europa hij zou willen gaan dan, vraagt hij onmiddellijk waar ik vandaan kom. Ik 

leg uit dat ik Belgisch ben, maar in Nederland woon. Nederland spreekt hem wel aan zegt 

hij. “Alle meisjes zijn mooi in Nederland, maar jij bent de koningin! Mijn vrouw zal zeker 

een blanke worden… en ik weet al wie, ..” Ik vraag hem hoe hij daar denkt te komen, “Ik 

ga nooit met de pirogue” zegt Lamine “dat is te gevaarlijk. Het liefst wil ik een visum en 

dan op het vliegtuig stappen, maar dat is eigenlijk onmogelijk voor ons. Het makkelijkst 

is trouwen met een blanke, die kunnen je papieren geven.” 

Veldwerknotitie, 15/03/2010 

  

 
Zoals Lamine zijn er wel meerdere jongens te vinden in Kafountine. Ze beantwoorden aan het 

beeld van de Senegalese migrant, of potentiële migrant. Zoals Van Dalen en Esveldt (2003) al 

aangaven bestaat deze groep voornamelijk uit twintig- tot dertigjarigen. In Kafountine kan 

zo’n 98 procent van de jonge mannen als potentieel migrant gezien worden. De wens om 

Europa te zien of er heen te gaan bestaat bij zo goed als de volledige bevolking. Ik heb in mijn 

onderzoek gefocust op jongens tussen de 17 en 30 jaar, met enkele uitzonderingen. Deze 

groep kan opgedeeld worden in twee delen. De eerste, een minderheid, zijn de jongeren met 

een goede baan. Deze zie je amper op feestjes, zie je niet rondhangen op straat en vallen je 

ook niet lastig in het dorp of op straat. Het tweede deel zijn de jongeren die werkloos zijn of 

kleine baantjes aan elkaar rijgen, omdat ze niet willen werken of omdat ze geen werk kunnen 

vinden. Vaak hebben ze enkel de middelbare school afgewerkt en hangen nu wat rond op het 
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strand of in het dorp, op zoek naar werk of naar toubabs. De meesten binnen deze groep zijn 

nog niet getrouwd omdat ze daar geen financiële middelen voor hebben. 

 Ook Kaplan (2005: 3) heeft het in zijn onderzoek naar Senegambiaanse15 migranten 

over jonge, sterke en gezonde mannen. De migratie naar Spanje is volgens hem het resultaat 

van internationale ongelijkheden en push-pull factoren. Naast deze erkent hij echter ook de 

persoonlijke beslissing van de migrant. Jongeren zoeken nieuwe en betere mogelijkheden, een 

betere toekomst. Nieuwsgierigheid, avontuur en eigen ambities zouden mee aan de grondslag 

liggen van deze persoonlijke beslissing. 

 

3.1 Afrikaanse solidariteit naast individuele dromen 

 

Naast persoonlijke ambities wordt de wens te migreren altijd gevormd binnen een bepaalde 

sociale omgeving. Veel jongeren geven aan onder een enorme druk te staan van hun familie. 

Vaak is het een zeer uitgebreide familie van ouders, broers, zussen, tantes, ooms, neven en 

nichten die onderhouden moet worden. Als man worden ze verwacht bij te dragen aan het 

inkomen, waar ze in veel gevallen alleen voor komen te staan.  

 

“Afrika, dat is solidariteit. Wanneer een man niet bijdraagt aan het inkomen, of je wilt 

niet vertrekken naar Europa omdat je het te gevaarlijk vindt, dan wordt je niet 

gerespecteerd,” zegt Fodé16. Saliou Sambou·, de voorzitter van Diamora vertelt: “ 

Jongeren willen geld verdienen om aan hun familie te geven. De ouders, maar ook de 

uitgebreide familie. De hele familie spaart vaak om iemand naar Europa te sturen. Er 

zijn mensen die zelfs hun huis hiervoor verkocht hebben.” 

 

De familie, en vooral de ouders, verwacht op een gegeven moment van deze jongens dat ze 

gevers worden in plaats van nemers. Ze moeten een baan vinden om hun eigen inkomen te 

verdienen waarmee ze ook hun familie kunnen helpen.  

Ook om te trouwen is geld belangrijk. “C’est le fric qui parle ici. » zegt Bouba17.  Een 

man is pas een volwassen man binnen de gemeenschap als hij een vrouw heeft en een gezin 

                                                           
15 Senegambia verwijst naar het gebied van het huidige Senegal en Gambia. 
16 Fodé is 48, getrouwd met Amina en vader van een dochter, Rochia en een zoon, Petit Marc (Boubakar). Hij is 
de gardien van het huis waar ik de eerste week verbleef. Het is een vriend van mijn oom en tante. Fodé heeft me 
die drie maanden in Kafountine geholpen met praktische zaken en eerste contacten leggen. 
17 Bouba is 27,  een Susu uit Guinee Conakri die al vele jaren in Kafountine woont. Hij maakt deel uit van de 
groep ‘Dunia percusion’, onder leiding van Jean-Marie Keita.  Fric betekent geld. Informeel gesprek, 
17/03/2010. 
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kan stichten dat hij kan onderhouden. Vaak wordt een huwelijk geweigerd door de vader van 

de bruid als de bruidegom niet over een goede baan of voldoende middelen beschikt.  

Zelfs wie een baan heeft en zo wat geld verdient kan de kans ontzegd worden te 

trouwen. Alioun werd zo een huwelijk met zijn vriendin ontzegd door haar vader. Alioun 

werkt in le Flamant Rose, een café en onofficieel bordeel. Hij had zijn vriendin zwanger 

gemaakt en ze wilden trouwen. Dit was echter buiten de wil van haar vader gerekend, Alioun 

had volgens hem geen goede baan en verdiende niet voldoende om haar en hun gezin deftig te 

onderhouden. Zoals ook Carling en Carretero (2008) aangeven zijn zelfs potentiële migranten 

met een baan vaak niet in staat financiële onafhankelijkheid te verwerven en hun eigen 

familie te vestigen. “ De toekomst van jonge mannen hier is trouwen, werk vinden en een huis 

bouwen. Het is de basis, maar zelfs dat is moeilijk hier,”  vertelt Lamp me.  

 Naast deze sociale verwachtingen heb ik de jongens ook gevraagd naar hun eigen 

toekomst dromen. De meeste van deze persoonlijke ambities bleken aan te sluiten bij wat 

‘normaal’ is en verwacht wordt in de gemeenschap. Ze gaven allemaal aan in de toekomst een 

huis te willen bouwen, trouwen en de mogelijkheid te hebben hun gezin te onderhouden, zoals 

onderstaande citaten aantonen.  

 

 Paco18: “ Ik ken mijn lot niet, niemand kent zijn lot en je kunt dat ook niet forceren. 

Misschien is je lot wel een mooi huis, dat kan morgen gebeuren of binnen enkele jaren. . 

je weet dat niet. Maar ik wil niet alle luxe van de wereld. Ik wil een huis en een familie 

die ik kan onderhouden, dat is alles.” 

Ibrahim: “Het doel in mijn leven is een familie, kinderen, een huis en geld om hun te 

kunnen onderhouden.” 

 

De komst van toerisme en modernisering en de aanwezigheid van remigranten, brengt ook 

nieuwe sociale standaarden wat betreft aanzien en respect. Geld blijkt hierin een grote rol te 

spelen. Gewoon een huis blijkt toch niet in alle gevallen genoeg, gewoon trouwen ook niet. 

Wie geld heeft kan de mooiste vrouw vinden, een vrouw uit een betere familie, kan meerdere 

vrouwen onderhouden. De geeft je allemaal aanzien in het dorp. Als ik Yorro19 vraag waarom 

                                                           
18 Paco is 24 en heeft wiskunde gestudeerd in Dakar. Hij heeft deze studie niet volledig afgemaakt. Zijn droom is 
om ooit wiskundeleraar te worden, maar dat ziet er niet direct aan te komen. Paco heeft zichzelf een beetje 
verloren in alcohol en ganja. Veldwerknotite, 16/03/2010. 
19 Yorro Keïta is 28 en is analfabeet. Hij  heeft een Gambiaanse vader, maar  woont bij zijn Senegalese moeder 
in een compound in Kafountine. Om geld te verdienen combineert hij verschillende baantjes. Zo geeft hij 
percussie en dans lessen aan groepen toeristen in hotel ‘Bendoula’ en werkt ook in het campement ‘À La 
Nature’.  In dit campement heb ik Yorro ontmoet  en  ben daarna met hem blijven omgaan. Wanneer er geen 
toeristen zijn vond hij werk op het eiland Karabane en verhuisde daarheen.  
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hij dan zoveel geld wil verdienen zegt hij: “ Als je geld hebt, dan heb je vrienden, kun je een 

goed leven leiden. Met geld ben je hier een koning. Zonder wordt je niet gerespecteerd, kent 

niemand je. Voor geld moet je bij de Europeanen zijn. Hier in Afrika is er geen geld, hier kun 

je niets.” Ook mooie kledij blijkt onder jongeren belangrijk te zijn. Vele volgen vanuit 

Europa en Amerika overgewaaide hip hop trends, zoals lage broeken, baseball petjes en wijde 

voetbalshirts. Alleen moet je je dit wel kunnen veroorloven.  

  

3.2 Bestemming Europa, naar een beter leven 

 

“Alles komt uit Europa, zoals onderwijs. Met onderwijs kan je een goede baan vinden. 

Maar daarvoor moet je in Europa zijn. Het is er beter en makkelijker. Mijn vrienden zijn 

daar. Ze zouden toch niet blijven moest het niet beter zijn dan hier in Afrika? Ze komen 

en gaan en hebben een beter leven in Gambia. Ze zijn niet beter opgeleid dan ik, ze 

denken niet sneller, maar leven wel beter en verdienen meer geld. Daarom is het dus 

beter in Europa.”                  Ibrahim20 

Veldwerknotities, 02/02/2010 

 

Zoals Ibrahim verwoordde wordt migratie naar Europa gezien als dé mogelijkheid om een 

baan te vinden en geld te verdienen. Het is de enige uitweg. In Afrika valt niets te rapen. 

“Afrika, dat betekent geen educatie, geen baan en dus geen toekomst,” voegde Ibrahim er nog 

aan toe. 

De meeste van de jongens gaven aan niet in Europa te willen blijven, het is enkel een 

middel om een beter leven te kunnen leiden in Senegal. Voor velen is het ook een middel om 

aan de sociale druk te ontsnappen. Wanneer ze in Europa zijn, laten ze veelal de eerste jaren 

niets van zich horen. Ze willen eerst wat geld sparen en een eigen leven opbouwen voordat er 

vanuit de hele familie om geld wordt gevraagd. Zo vertelde Yorro me op een dag over zijn 

broer die in Europa is, in Barcelona. Hij was twee jaar geleden vertrokken met de pirogue en 

sindsdien heeft hij niets meer van zich laten horen. Enkele weken later kwam Yorro naar me 

toe, hij was helemaal uitgelaten. Een koppel Spaanse toeristen die op dat moment in 

Kafountine waren hadden foto’s meegebracht van zijn broer. Hij zou in Barcelona wonen en 

stelde het zeer goed. “Dat kan ik wel zien, hij ziet er veel struiser uit dan voordien.” De 

Spaanse toeristen hadden ook een telefoonnummer bij zich waarop hij hem kon bereiken. 

                                                           
20 Ibrahim,  26 jaar , noemt zichzelf een ‘Senegambian’. Hij heeft een Gambiaanse vader en Senegalese moeder. 
Hij woont zelf in Senegal in Diannah, het dorp naar Kafountine. 
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Toen hij belde vroeg hij zijn broer waarom die zolang heeft gewacht om iets te laten horen. 

“Als hij onmiddellijk iets liet weten ging heel de familie hem om geld vragen, dat kon hij dan 

niet weigeren. Je weet toch, als je naar Europa gaat denkt iedereen dat dit instant money 

betekent.”  

Moussa vertelde me op een dag over zijn broer die met de pirogue vertrokken was naar 

Europa. Nooit hebben ze nog iets van hem gehoord, hij zal wel gestorven zijn. Ze hebben 

nooit een lichaam gevonden, de pirogue is waarschijnlijk gezonken denken ze. Ondanks de 

risico’s die verbonden zijn aan de reis met de pirogue moest ik denken aan het verhaal van 

Yorro. Ik vroeg me af hoeveel onder de migranten in Europa blijven en niets van zich laten 

horen, uit schaamte of omdat ze toch een beter leven konden opbouwen.  

 Velen hebben geen idee wat ze kunnen vinden in Europa. Het idee van Europa als het 

‘tweede Paradijs’ heerst onder veel jongeren. Je zou er het geld van de straat kunnen rapen of 

van de bomen plukken. De meerderheid is minder naïef en beseft dat Europa niet altijd een 

pretje is.  

 
“ Ik zou zelf wel naar Europa willen, maar het is geen doel op zich. Als iemand me laat 

gaan, dan ga ik.” zegt Lamp, “Maar het is geen paradijs. Het paradijs, dat is ‘rester avec 

les bras croiser’21 en in Europa doet niemand dat. Je moet er wel werken, maar het is 

makkelijker, er is meer werk. Je moet werken, en hard werken, maar alles gaat sneller. 

Na twee jaar werken in Europa verdien je meer dan tien jaar in Afrika.”  

 

Het is moeilijk bereikbaar, maar mogelijk. Al de succesverhalen die de jongeren horen en 

zien, getuigen hiervan. Het is niet gemakkelijk, maar als je een uitweg zoekt moet je die 

zoeken in Europa. In Afrika kom je niet verder dan waar je nu staat. “Iedereen zoekt toch een 

beter leven” zegt Adama22. “En Europa kan je dat geven.” 

 

3.3 Remigranten en de media als stimulusfactoren  

 

Naast de eigen ambities en de sociale context die de migranten  naar Europa toe drijven zijn er 

ook andere motiverende factoren. Wanneer de potentiële migrant overweegt te migreren 

speelt het beeld van een bestemming die hij heeft mee in zijn besluitvorming. Verschillende 

                                                           
21 Letterlijk: met de armen gekruist blijven. 
22 Adama is 25 en werkt als vrijwilliger in de ‘Spaanse school’. Dit is een school voor talen en alfabetisering in 
Kafountine. Daarnaast werkt hij ook af en toe in de ‘Flamant Rose’.  . Interview, 09/02/2010. 
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informatiebronnen of stimulusfactoren komen van de diverse externe invloeden waaraan het 

individu wordt blootgesteld.  

 

Zal neemt me mee naar zijn huisgenoot Ron. Ron heeft het hier wel goed in Kafountine. 

“ Het is zo relaxed hier, je leeft in en van de natuur, drinkt ‘s middags thee met je 

vrienden, rookt zoveel ganja als je wilt...” Toch geeft hij aan graag naar Europa te willen. 

“ Wat mis je hier dan?” vraag ik. 

“ Ik weet het niet, maar een mens wil altijd hogerop, beter. Mensen zien toeristen die 

komen en veel geld uitgeven, stukken land kopen, onze buren worden en enorme huizen 

bouwen. Dan moet er daar wel iets te rapen vallen. Remigranten komen terug van 

Europa met veel gouden juwelen, horloges, dure kleren en bouwen grote huizen. Dat wekt 

jaloezie op, meer dan van toeristen. Van hen weet je dat, je wilt niet zijn zoals de 

toeristen, maar zoals de remigranten. Zij bevestigen dat ook een Afrikaan het kan maken 

in Europa. De Europese mentaliteit en de moderne consumptiemaatschappij komen al 

deels tot in Dakar, maar niet tot in de Casamance. De remigranten brengen daar een deel 

van mee en wie er mee te maken krijgt.. het verwart de mensen. Vertel jij me dan maar 

eens waarom ik niet zou moeten gaan.”     Veldwerknotities, 03/02/2010 

 

Het bovenstaande fragment toont hoe toeristen en remigranten de wens van de jongeren 

om te migreren beïnvloeden. Succesverhalen van migranten bevestigen voor hen dat er 

wel mogelijkheden zijn voor Afrikanen in Europa en toeristen tonen in hun 

aanwezigheid ook in zekere mate de rijkdom van Europa. In Senegal staat de migrant 

voor economisch succes en sociaal prestige, ze worden een sociaal rolmodel (Carling en 

Carretero 2008; Riccio 2005). Dit beeld versterkt het idee onder jongeren dat migratie 

synoniem staat voor succes. Ook de media heeft een belangrijke invloed. Zoals Saliou 

Sambou het stelde: “De media toont enkel positieve verhalen op televisie. Mooie films 

met veel luxe, voetballers die het gemaakt hebben en miljoenen verdienen. Waarom 

tonen ze niet eens de negatieve beelden? De realiteit!”  ’s Avonds zetten sommige 

boetiekjes of eetstalletjes de televisie buiten. De mensen uit de buurt scharen zich op 

kleine bankjes rond het apparaat en kijken feuilletons of films. Er worden feuilletons 

uitgezonden uit Mexico of India en soms eentje van eigen bodem, de films gaan van 

‘Batman Begins’ tot slechte oorlogsfilms. Tussendoor flitsen reclameblokken vol zaken 

die ze hier nog nooit gezien hebben. De acteurs wonen in prachtige villa’s, dragen 

mooie kleren en op het einde trouwt het arme meisje met haar rijke droomprins. De 

Hollywood acteurs zijn onbekend hier, waardoor de films voor veel kijkers echte 
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verhalen worden. Tijdens de Batman film merkte iemand op “Ze hebben wel mooie 

auto’s in Europa!” toen de batmobile voorbij flitste. 

 

3.4 Welke wegen leiden naar Europa? 

 

“Er vertrekken veel minder pirogues door strenge controles, mensen zoeken nu andere 

wegen.”                          Lamine  Moussa23 

               

Beelden van aangespoelde of gestrande Afrikaanse bootvluchtelingen op de Canarische 

eilanden gingen in 2006 de wereld rond en vestigden de aandacht opnieuw op de 

gigantische migratiedruk op de grenzen van Europa vanuit West-Afrika. Sinds het 

verdrag van 2006 tussen Spanje en Senegal worden de meeste Senegalese migranten die 

in Spanje stranden gerepatrieerd en worden er meer onderschept door intensievere 

patrouilles langs deze pirogue routes. Vanaf de kust van Kafountine vertrekken jaarlijks 

in de maanden september en oktober nog illegale pirogues richting Spanje. Deze route is 

nog steeds in gebruik, maar kent volgens velen toch een drastische terugval. Ook de 

risico’s van deze tocht zijn behoorlijk groot. Elk jaar spoelen er lijken aan op de 

Senegalese stranden24 of vergaan er boten langs de West-Afrikaanse kust. Mamadou 

(30) en Mala (19) hebben het vier jaar geleden geprobeerd. Voor 400.000 franc cfa 

stapten ze in een pirogue om zeven dagen later te stranden aan de kust van Spanje. Daar 

werden ze een week in een kamp opgesloten en nadien teruggestuurd. Wanneer hij 

opnieuw het geld heeft wil Mamadou zeker opnieuw de pirogue nemen. “Ik moet dit 

doen om te overleven. Ik werk hier al vijf jaar in mijn eigen timmeratelier, maar ik hou 

niets over. Ik moet mijn familie toch onderhouden?” Over het risico is hij formeel: 

“Natuurlijk is er een zeker risico, maar je doet dit juist om te overleven. Als God beslist 

dat je gaat sterven, dan is dat zo. Je boot kan zinken, maar je kunt ook sterven in een 

auto of een vliegtuig.”25 Sommige jongens denken zoals Mamadou en Mala, maar velen 

gaan op zoek naar een veiligere route. De meesten geven aan het liefst een visum te 

krijgen en een vliegtuigticket naar Europa te kopen. Het is een veilige route, maar een 
                                                           
23 Lamine Moussa is begin twintig jaar oud en afkomstig uit Kolda. Hij werkt in Kafountine in de spaanse school 
voor taal en alfabetisering. Informeel gesprek, 18/02/2010. 
24 Fodé vertelt: “Op een nacht vind ik hier aan ons huis twee lichamen op het strand. Ze hadden warme kleren 
aan en 50 euro op zak. Geen papieren. Ik liep verder over het strand en daar bij dat huisje zat een hele groep 
jonge mannen te wachten om in te schepen op de grote pirogue die hen naar Spanje zou varen. Ze waren er zich 
niet van bewust dat zoveel meter verder de eerste lijken al aanspoelden van diegenen die niet meer aan boord 
konden.” Gesprek, 05/02/2010. 
25 Interview 08/02/2010. 



 

 

34 

 

visum is voor deze jongens onbereikbaar. Hierbij moet ook gezegd dat veel van de 

jongeren een verlangen hebben ooit in Europa te zijn, maar daarom niet noodzakelijk 

actief overgaan tot het verwezenlijken hiervan. Dit komt vaak door de weinige of te 

gevaarlijke opties die ze hebben. Vele potentiële migranten blijven dan ook hun hele 

leven in Senegal en zullen Europa nooit zien.  

“Er zijn verschillende manieren om te gaan. De pirogue, het vliegtuig, maar vooral de 

blanken,” vertelt Lamp me. De mogelijkheid om via Europeanen in Europa te komen is nu 

veel aantrekkelijker, kosteloos en zonder risico’s. Ze kunnen je een certificat d’hébergement 

geven, een baan regelen of je kunt aan papieren komen door met ze te trouwen. Toeristen 

kunnen hen een nieuwe kans bieden, waardoor sommigen toch actiever werk zullen maken 

van hun migratieplannen. De intentie om te migreren neemt toe wanneer men netwerken heeft 

in het land van bestemming zoals familie, vrienden of andere internationale contacten. 

Migranten zullen ook volgens Carling (2002) proberen hun sociale netwerk over grenzen heen 

uit te breiden om hier hun voordeel uit te halen.  

 

“Ken je Stefanie?” vraagt Socra me. “ Stefanie is een Nederlandse vriendin van 

me, je lijkt heel erg op haar. Stefanie heeft mij haar nummer gegeven, ze heeft mij 

heel goed geholpen, ze is heel aardig. Jullie lijken echt heel erg op elkaar, dus jij 

bent ook heel aardig.” Socra vertelt me verder dat hij vroeger in Cap Skirring 

werkte. Hij kende daar een Fransman, Jacques, die hem ook heel goed geholpen 

had. Hij had hem zijn nummer en adres gegeven, maar nu is hij zijn agenda kwijt. 

Hij is zo al zijn contacten verloren. 

“Maar,” zegt hij “ ik heb een broer in Nederland. Ik weet niet meer precies de 

naam van de stad. Jij kunt me jouw adres en telefoonnummer geven, me geld 

opsturen en de contactgegevens van mijn broer. Weet je, ik heb twee of drie keer 

de pirogue genomen. Elke keer zijn we onderschept voor de kust van Mauritanië 

of Marokko. Ik doe het niet opnieuw. Nu zoek ik iemand die me een certificat kan 

geven, ik wil graag naar Europa. Europa is het tweede Paradijs, ik heb de lichtjes 

en alles gezien op televisie. Het is zo mooi. Al mijn vrienden die er ooit geweest 

zijn kwamen terug met mooie kleren, konden grote huizen bouwen… » 

Veldwerknotities, 09/03/2010. 
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Hoofdstuk 4: Toerisme in Kafountine.  

        La Teranga Senegalaise 26 

 

Ik wandel door het dorp, een groep gieren cirkelt boven me. De straten zijn zo goed als 

verlaten, vele boetiekjes en restaurants zijn gesloten en ook op het strand in niemand te 

vinden. Door gevechten in Ziguinchor27 geven vele ambassades negatief reisadvies voor 

de Casamance. Toeristen blijven weg en wie wel geboekt had, blijft in het Noorden. 

Doordat de laatste toeristische weken rond Pasen in het water vallen, sluiten veel 

handelaren hun winkeltjes en vertrekken. Zoals een vrouw op straat me vertelde: “Het is 

sabotage uit het Noorden, nu blijft er niets over voor ons. Ik sluit mijn winkeltje en 

morgen vertrek ik naar Gambia.”                  Veldwerkdagboek, 01/04/2010

     

Ondanks het belang van de visvangst in Kafountine zijn velen in het dorp voor hun inkomen 

ook afhankelijk geworden van het toerisme. Maar het toerisme is nog niet hersteld tot wat het 

voor het conflict was. In de jaren tachtig kende de Casamance een bloeiende toeristische 

sector, maar tijdens het conflict verloor het een groot deel van haar toeristen aan het Noorden. 

Vele campements staan nu leeg of te verkommeren en je hoort de mensen hierover vaak 

klagen. De mensen hebben het geloof in een bloeiende toeristische sector een beetje 

opgegeven, maar proberen uit de aanwezige toeristen wel het maximum te halen. De weken 

rond carnaval, midden februari, zijn naast de paasweken het hoogseizoen in Kafountine. 

Toeristen en Afrikanen uit de omstreken komen allemaal op dit evenement af en in deze week 

krioelt het dorp van de mensen, campements en hotels kunnen weer kamers verhuren en het 

strand wordt overspoeld door Senegalezen uit het binnenland en Gambianen die over de grens 

gewandeld komen. Dit is een uitzonderlijk beeld, want meestal ligt het strand er verlaten bij 

en moet je echt op zoek naar de toeristen.  

 Om in contact te komen met toeristen hopen velen in Kafountine op een baantje in de 

toeristische sector. Hotels en campements kunnen deze mogelijkheid bieden, maar bij gebrek 

aan toeristen is er vaak geen werk. Mensen geven percussielessen of houden een café of 

restaurant open, want die zijn voor de toubabs. De plaatselijke bevolking eet niet op 

restaurant en drinkt niet op café. In economisch opzicht kunnen deze baantjes echter niet 

                                                           
26 Teranga is Wolof voor gastvrijheid. Dit woord staat centraal in het contact met toeristen  in Senegal. 
27  Zondag 21 maart 2010 kwam het in Ziguinchor opnieuw tot geweld tussen het Senegalese leger en het 
MFDC. Het leger zou de donderdag ervoor een rebellenkamp in de buurt van de stad gebombardeerd hebben. 
Het vredesverdrag van 2004 zou de laatste jaren niet meer nageleefd worden, onder andere door interne 
scheuringen in de rebellenbeweging.  
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voldoende opbrengen en velen combineren dan ook meerdere baantjes om in hun 

levensonderhoud te voorzien. 

 

4.1. De oubab en de toubab.  

 

Tijdens het carnaval zit ik met nog enkele jonge toeristen ‘s avonds rustig een biertje te 

drinken in een portiekje tegenover ‘Le Black and White’28, waar alle optredens deze week 

plaats vinden. Veel jongeren die ons daar zien komen bij ons zitten en al gauw zit het 

portiekje vol en zitten er zo’n 30 jongens bij ons. Plots komt er een jonge rasta op ons af 

en begint naar ons te schreeuwen, “Go back to your country, you Babylons!”, “Jullie zijn 

verantwoordelijk voor de slavernij!” en nog een rits andere verwijten. De hele groep 

begint zich te verontschuldigen tegenover ons en nemen de jongen mee achter de huizen. 

“Sorry, hij komt uit Ziguinchor. Hij is altijd zo. Wie onze toeristen lastig valt, slaan we in 

elkaar. Wij zij blij met toeristen, dit is het land van de teranga, de gastvrijheid. Toeristen 

zijn de koning hier in de Casamance.”         Veldwerknotitie, 20/02/2010 

 

De ontmoeting tussen host en guest is zoals De Jong (2007) het zegt een uitwisseling. De 

interactie is een uitwisseling van ideeën, cultuur en verschil. Ik ben bij Zal thuis op bezoek. 

Terwijl we in de tuin ‘ataya’29 zetten hebben we het over de toeristen in het dorp. Zal vertelt: 

“Jongeren moeten hun mentaliteit veranderen, ook de marabouts en de chef de village willen 

dat. Je moet ideeën uitwisselen met de toubabs, contact zoeken.” Ron, zijn 25 jarige 

huisgenoot die naast hem zit, zegt daarop “Ja, ik zou graag praten met de toubabs, met hen in 

debat gaan.We krijgen daar vaak de kans niet toe. De toeristen hier blijven onder elkaar.” 

Daarna ging hij verder “Trouwens, de toubabs hier, dat zijn geen toeristen. Dat zijn 

residenten. Ze bouwen hier hun huizen, eten hun eten, drinken hun drinken en slapen bij hen 

thuis. Daar zien wij geen inkomsten van.”  

Naargelang de kwaliteit en kwantiteit van het contact dat zij met de lokale bevolking 

hebben en het doel van hun reis kunnen de in Kafountine aanwezige toeristen in verschillende 

categorieën onderverdeeld worden. Deze factoren bepalen ook de impact die toeristen hebben 

op de lokale samenleving. Er zijn de low budget rugzaktoeristen, meestal jongeren, die komen 

voor de ervaring en om de cultuur te leren kennen. Deze groep zoekt zelf contact met de 

                                                           
28   ‘Le Black and White’ is een discotheek in het dorp. Het is een soort loods die speciaal voor het carnaval dit 
jaar opnieuw is opgebouwd en geschilderd. Na het carnaval bleef het een populaire plaats voor de lokale jeugd 
waar reggaeparties of ‘soirées sénégalaises’ gegeven worden.  
29 Ataya is groene chinese thee die op Senegalese traditionele wijze gezet wordt.  
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lokale bevolking en dan voornamelijk met jongeren van hun eigen leeftijd. De lokale jongeren 

proberen met deze rugzaktoeristen vrienden te worden en hen het alternatieve 

toeristenparcours te tonen zoals een bezoek aan het eiland Saloulou, ook ‘le Petit Jamaïque’  

genoemd. Deze ‘alternatieve’ toerist is meestal niet rijk, maar de entree in de discotheek en 

een drankje kunnen er altijd vanaf. Telefoonnummers en email adressen worden aan het einde 

van reis uitgewisseld. De luxe toeristen, zoals Dominique30 ze noemt, verblijven in de hotels 

net buiten het dorp. De Bendoula ontvangt groepen Zweden via een contract met een 

reisbureau daar en de Karone is meer een vergane glorie waar enkel nog Franse en Belgische 

gasten komen die het nog kennen van haar hoogdagen. Deze toeristen spenderen al hun tijd in 

het hotel, waar ze van alles voorzien zijn, en genieten van de luxe, de zon, de zee en het 

strand. Het contact met de lokale bevolking beperkt zich tot de werknemers in het Hotel. De 

semiresidenten, zoals Quashie (2009) ze noemt in een onderzoek naar het contact tussen 

Europeanen in Senegal en hun lokale buren, bouwen of kopen gecharmeerd door hun eerste 

bezoek een buitenverblijf aan de kust en komen enkele keren per jaar op vakantie. Ze hebben 

meestal een gardien31 in dienst, die dan ook hun enige contact is binnen de lokale 

gemeenschap. Belangrijke sociaaleconomische verschillen in levensstandaard zorgen 

onvermijdelijk voor bepaalde tegenstellingen. Vaak kunnen de semiresidenten ook op de 

minste sympathie rekenen van de lokale bevolking omdat er de minste winst uit te halen zou 

zijn. Door sommige mensen worden ze ‘bad tourists’ genoemd, of zoals Zal het gekscherend 

uitlegt: “Je hebt toubabs en oubabs. De toubab is een toerist, oubabs zijn slechte toeristen.  

Die komen hier met veel geld maar gunnen ons niets.” Bij semiresidentiële toeristen zou de 

asymmetrie en het machtsverschil in de ontmoeting tussen host en guest het grootste zijn. 

Veel toeristen komen naar Kafountine voor sekstoerisme. Het gaat hier voornamelijk om 

oudere Europese mannen en vrouwen die een plaatselijke partner hebben of ‘huren’. Deze 

toeristen komen soms alleen, maar zijn vaak ook koppels die hier dan voor elk iemand 

uitkiezen. Meer en meer Europese vrouwen maken ook gebruik van deze vorm van vakantie 

om jonge Senegalese mannen te ontmoeten en hun verblijf aangenamer te maken stelt ook 

Quashie (2009: 536). Velen onder bovenvermelde types toeristen kunnen ook onder deze 

categorie geplaatst worden. Zoals Yorro vertelt: “Sommige toeristen komen nooit in het dorp. 

Ze nemen een jong meisje en hebben plezier in hun compound. Als ze in het dorp komen is het 

                                                           
30 Dominique is een Franse vrouw die eigenares is van het ‘back to basics’ campement Sonko Bantang op het 
strand. 
31  Een gardien, of letterlijk vertaalt bewaarder, is een man of familie uit de lokale bevolking die de semi-
residenten in dienst nemen om op hun huis te passen als ze er niet zijn en allerhande zaken voor het te regelen.  
Zij zijn hun ‘vertegenwoordigers’ naar de lokale gemeenschap toe.  



 

 

38 

 

met de quad, of met hun grote 4X4, om te pronken met hun verovering.” Velen gaan zelf op 

zoek naar een vriendje, maar er zou ook een heus netwerk aanwezig zijn om in deze behoefte 

te voorzien. Het gerucht gaat de ronde van een handel in jonge Gambiaanse maagden. Dit 

type toeristen heeft de zwaarste invloed op de samenleving en mentaliteit in Kafountine. Ze 

betalen rijkelijk voor de diensten van hun ‘vakantieliefde’ en bepalen grotendeels hoe de 

lokale bevolking denkt over Europeanen. 

 

4.2 ‘Toubab cadeau!’ De toerist als relevante Ander  

 

“Madame, heb je soms een vuurtje?”, “Of is het mademoiselle? Ben je getrouwd?” Ik 

schud van neen, “verloofd?” ‘Neen, maar ik heb wel een vriend in Europa’ zeg ik. “Heb 

je hier ook een vriend? Un Black?” Neen, zeg ik, ik zeg je toch dat ik een vriend heb. 

“Ja, maar er zijn toubabs die dat hier zo doen! Ze komen hier en vragen dat direct, ze 

bieden geld voor gezelschap, liefde. Anderen komen hier met hun man of vrouw, en 

zoeken hier voor elk een Afrikaan. Veel vrouwen hebben mij al gevraagd, oude vrouwen 

van rond de vijftig, maar ik ben niet geïnteresseerd. Ik ken ook een Fransman, we werken 

samen. Hij heeft me zijn dochter aangeboden. Ze is achttien, hij liet een foto zien. Maar 

dat kan toch niet, ik ken haar niet eens.”                       Taffa, 22 jaar oud 

          Veldwerknotitie, 20/03/2010 

 

Vanuit ontmoetingen als de hierboven geschetste gaan host en guest elkaar construeren en 

categoriseren. Hun omgang wordt bepaald door de manier waarop ze naar elkaar kijken en 

elkaar verbeelden, wat Maoz (2005) de mutual gaze noemt. Hier wil ik ingaan op de manier 

waarop de lokale bevolking de toeristen verbeeldt en stereotypeert, de local gaze.  

 Door de vele sekstoeristen maken veel jongeren het onderscheid niet tussen de 

verschillende types toeristen. Een toerist die alleen op reis komt, daarvan weten de jongens 

wel wat die komt zoeken. De toerist is hier om geld uit te geven en om een zwarte vriend of 

vriendin te vinden. Ook als je je man of vriend in Europa hebt gelaten is het vanzelfsprekend 

dat je hier dan ook een vriend hebt of zoekt. Men heeft het dan meestal over ‘de toubabs’ 

wanneer het over toeristen gaat. De toubabs worden allemaal gezien als rijk en een mogelijke 

bron van inkomsten. “Voor ons bezit de toubab miljoenen, c’est une chance, un 

tombola, » zegt Kémo. Zoals Riccio (2005) en Quashie (2009) al aangaven is dit een 

duidelijke categorie. Deze categorie wordt bepaald door huidskleur en afkomst, alles blank en 
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overzees is toubab. Het is bijna onmogelijk te ontsnappen aan deze categorie door de 

stereotype beelden die de lokale bevolking aan deze groep toeschrijft. 

 Het duidelijke contrast, door uiterlijk vertoon en zichtbaar gedrag, bepaalt mee dat de 

blanke toerist op deze wijze gezien wordt. Zoals Yorro me tijdens een wandeling door het 

dorp vertelt: 

 

“Je kunt het hier overal zien, alle zaken, hotels en grote huizen zijn van de Europeanen. 

Zonder hen kan Afrika niet functioneren. Je ziet het toch, de Bendoula en de Karone, 

sinds de Europeanen vertrokken zijn, zijn die helemaal ingestort en hebben bijna geen 

toeristen meer. Europeanen bouwen ook de mooiste compounds, veel mooier dan de onze. 

Veel bloemen en planten in de tuin en groter, slechts voor één gezin.” 

 

De lokale bevolking blijft echter niet passief kijken naar deze toeristen. De lokale bevolking 

heeft een bepaald beeld van de toeristen, wat hun gedrag en handelingen naar hen toe 

beïnvloedt.  

De toerist heeft bepaalde verwachtingen van zijn vakantie en zoals De Jong (2007: 55) 

stelt geven ze de voorkeur aan plaatsen waar de hosts vriendelijk zijn. Door de toerist op zijn 

wenken te bedienen en een ondergeschikte positie aan te nemen blijft de toerist in de 

machtigste positie, maar kan de host ook een zekere macht en controle uitoefenen. “Als je met 

hen praat en hen helpt kunnen zij jou misschien helpen,” zegt Yorro. De lokale bevolking kan 

de toeristen vaak beter lezen dan omgekeerd. In restaurants kun je ‘Franse crêpes’ krijgen of 

een spaghetti. In de hotels wordt het zo Europees mogelijk gemaakt. Een exotische man aan 

hun zijde is vaak het enige avontuur waar ze op uit zijn. De jongens spelen graag in op deze 

verwachting. Zoals een rasta op het strand begon te schreeuwen: “The Babylons, they take our 

sisters! But we are not jealous, we take theirs. We are much stronger, we have a bigger penis 

and can go longer. I can go four times.”  

Veel toeristen komen ook voor de eerste keer en kunnen tegen een cultuurschok 

aanlopen, wat de host onmiddellijk doorheeft. Een naïeve toerist, die voor de eerste maal in 

Afrika is biedt meer mogelijkheden. Wanneer ze je vragen “Is het je eerste keer in Afrika?” , 

dan is dat geen vraag, dan hebben ze het al lang gezien.  

Indirect kunnen kleine boetiekjes, vrouwen op de markt, taxi’s en anderen hiervan 

profiteren door de toerist een prix toubab aan te rekenen. Anderen bieden hun directe diensten 

aan, waar een vergoeding tegenover staat. Ook in de campements wordt hier gebruik van 

gemaakt. Stephanie, een Duitse kunstenares die al 20 jaar in Kafountine woont, had vroeger 
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een campement. Ze vertelt hoe veel van de werknemers in ‘Á La Nature’ vroeger bij haar 

werkten. “Als je een certificaat wilt om in een hotel of campement te werken moet je eerst een 

cursus doen in Ziguinchor of Dakar. Ze leren daar hoe de verschillende Europeanen zijn en 

hoe er mee om te gaan. Het gaat echt om clichés, Nederlanders hebben grote tanden en zitten 

op hun geld, Fransen zijn sai sai32, ..” 

Voor veel mensen in het dorp kan de toubab iets betekenen, een uitweg of doorbraak, 

een toubab kan misschien vele deuren openen. Een voorbeeld hiervan was wat mijn 

aanwezigheid kon betekenen voor de organisatie Diamora33. Ik zou hen helpen met het 

opstellen van een degelijke projectaanvraag, maar al snel bleek dat ze me voor meer 

probeerden in te zetten. Ik zou hun ambassadeur worden in Europa en via mijn connecties 

geld kunnen losmaken, ik kon het misschien aan mijn regering vragen? Hiernaast waren er 

elke bijeenkomst meer mensen aanwezig. Mensen waarvan hun betrokkenheid in het project 

me niet altijd duidelijk was. Al gauw bleek dat mijn aanwezigheid ook hier iets mee te maken 

had. Sako, een bakker in het dorp, vroeg me na een vergadering of ik even tijd had om met 

hem te praten. Zijn bakkerij kon de snel groeiende bevolking in Kafountine niet meer aan en 

hij zocht iemand die hem misschien kon helpen met het financieren van moderne machines. 

Misschien kon ik helpen of een associatie vinden op het niveau van Europa die hem kon 

helpen, in Frankrijk eventueel.  

 Alles wat de toerist meebrengt en uitdraagt zorgt voor nieuwe aspiraties, voornamelijk 

onder de jongeren in Kafountine. De lokale bevolking wordt beïnvloed door de aandacht die 

toeristen trekken via hun uitingen van rijkdom. De quads, nieuwe wagens, camera’s en 

merkkledij behoren tot een levensstijl die de jongeren zich nooit kunnen permitteren, maar 

wel van dromen. Velen vertellen me ook dat dit niet de spirit van de Casamance is, uiterlijk 

vertoon en opvallen. Wat ik merk is dat de jongeren deze levensstijl vanuit hun eigen 

middelen niet kunnen imiteren, maar het zijn wel zaken die ze begeren. Dit sluit aan bij hun 

verwoede pogingen contact te zoeken met de toerist op zoek naar economisch of materieel 

gewin. Wat opvalt hierin is dat de jongeren wel willen wat de toubabs hebben, maar niet 

willen zijn zoals de toubabs. Toubabs hebben een andere mentaliteit, kennen geen solidariteit 

zoals in Afrika en hebben altijd stress. 

 

                                                           
32 Sai Sai wordt gebruikt voor mannen die veel vrouwen of vriendinnen hebben, ‘players’ of ‘womanizers’. 
33 Diamora betekent ‘vrede’ in Diolla. Het is een organisatie opgezet voor de communité Kafountine. Deze 
organisatie wil migratie tegengaan en wou mijn hulp inroepen bij het schrijven van een project waarvoor 
financiering gezocht werd.  
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“De toubab toont ons alles:  luxe, grote huizen, auto’s, modernisering. Dat wekt jaloezie 

op, maar niemand wil zijn zoals hen. Niemand wil zijn zoals de toubabs. Je wilt een mooi 

huis en een auto, maar op zijn Afrikaans.”             Zal 
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Hoofdstuk 5: ‘Handige jongens’, ‘Versierders’ en ‘Cotéman’. 

 

Wanneer ik al twee maanden in Kafountine verblijf komt er plots een jongen op me af in 

het dorp. Hij spreekt me aan met de gekende zinnetjes. “Bonjour, ça va?” Hoe heet je? 

Waar kom je vandaan? Is het de eerste keer in Kafountine, en of ik hier alleen ben. 

Vooraleer ik de tijd krijg zijn vragen te beantwoorden wil hij me uitnodigen om samen te 

eten, of thee drinken in zijn huis hier om de hoek. Ik zeg hem dat het me nu niet uitkomt, 

misschien een andere keer. “Neen, je moet, ik nodig je toch uit? Je kunt dat niet weigeren, 

dat is niet vriendelijk.” antwoord hij. Wanneer ik hem daarna opmerkt dat dit bij mij niet 

meer werkt, ik ben hier namelijk al twee maanden en heb wel andere dingen te doen, 

schiet dat bij hem blijkbaar in het verkeerde keelgat. “Maar jullie vragen er toch zelf om” 

roept hij me toe. “ Zo gaat dat tussen mannen en vrouwen, jullie nodigen ons uit met hoe 

jullie erbij lopen en zo. Wij zijn mannen, wij kunnen dat niet controleren.” 

    Veldwerknotitie, 03/04/2010 

 

Dit fragment toont aan dat de lokale bevolking geen passieve marionet is in het contact met de 

toeristen. Zij hebben vaak een grote invloed op hoe een ontmoeting met een toerist 

plaatsvindt. De lokale jongens worden aangetrokken door alles wat de toerist als ‘relevante 

Ander’ hen kan bieden. Voor potentiële migranten kan het contact met toeristen een 

mogelijkheid bieden hun internationale netwerk uit te breiden. Hierbij gaan ze te werk 

volgens het stereotype beeld van de toerist die ik eerder beschreven heb. Hoe je heet, waar je 

vandaan komt en je wat je telefoonnummer is, gevolgd door een liefdesverklaring. Er is altijd 

een vast riedeltje dat wordt afgespeeld, de een kan het al wat vlotter en overtuigender dan de 

ander. “Ik heb je al een paar keer zien langslopen, ik ben gek op je. Ik kan dat niet 

controleren.” Wanneer ik ze vriendelijk maar kordaat afwimpel krijg ik te horen: “ Nee, je 

begrijpt het niet. Je moet het proberen.” Wanneer ik vraag wat ik moet proberen en wat ze 

van me willen, blijven ze er wat vaag omheen praten.  

 

Matar is vierentwintig en werkt in het campement ‘Sitokoto’. Ik heb hem al enkele 

keren ontmoet in het dorp. Op een reggaeparty in het dorp stapt hij op me af en 

wil me uitnodigen voor een etentje bij hem thuis, er volgt een hele 

liefdesverklaring. “I feel you.” Hij benadrukt dat hij dit op deze manier voelt en 

dus moet vertellen. Hij kent me nu toch al een tijdje en heeft zijn tijd genomen, zo 

vertelt hij me. Ik geef aan niet geïnteresseerd te zijn en dat hij misschien eens kan 

proberen bij de andere blanke meisjes die aanwezig zijn. “Maar het is niet omdat 
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je blank bent, niet voor je geld. Wit en zwart, dat is toch hetzelfde. Er zijn jongens 

die met oude vrouwen van vijftig gaan, omdat ze geld nodig hebben. Zij verkopen 

zichzelf. Maar zo ben ik niet, daar ben ik niet naar op zoek.” zo wil hij me 

verzekeren. Sinds die avond kom ik hem opvallend vaker tegen, toevallig in het 

dorp. Elke keer herinnert hij me aan wat hij toen zei, of ik er nog over nagedacht 

had. “This is Africa! You have to try. Je bent toch alleen hier?” 

           Veldwerknotitie, 01/04/2010 

 
De jongens proberen het werkelijk overal. Een toubab kennen, geeft een zeker 

prestige. Men spreekt hier dan ook van ‘gagner une toubab’, een blanke winnen. Wanneer een 

nieuwe toerist door het dorp loopt, duidelijk te herkennen aan de nog melkwitte huid, hebben 

ze het ook gezien en binnen de kortste keren hangen vijf of zes jongens rond haar heen. 

Hiermee spelen ze duidelijk in op de veronderstelde naïviteit en onwetendheid van deze 

‘nieuwe’ toeristen. De een doet dit van achter de toonbank van zijn winkeltje, de ander van 

achter de bar in het café waar hij werkt en nog anderen hangen de hele dag op het strand te 

wachten tot je langsloopt. Ze leggen hierbij telkens de nadruk op de Senegalese gastvrijheid 

en behulpzaamheid en voegen er altijd onmiddellijk aan toe dat het niet om mijn geld gaat, 

ook niet omdat ik blank ben. Voor deze gastvrijheid willen ze altijd wel iets terug zien. Het is 

een systeem van reciprociteit waarin iedereen geeft volgens zijn middelen. “We hebben hier 

niets, maar we delen alles” krijg ik hier vaak te horen “De toubabs zijn rijk, dus die geven 

veel en groot terug.” Op een dag raak ik met een visser aan de praat. “Kan ik ook naar België 

gaan?” vraagt hij wanneer hij verneemt dat ik daar vandaan kom. Ik zeg dat dit van hem 

afhangt. “Maar ik ken jou nu toch? Als ik daar ben kun jij me onderdak geven, wij doen hier 

toch hetzelfde voor jou?” 

Zelfs de werknemers in de hotels en campements proberen aan de lopende band 

toeristen te versieren. Velen werken er om in contact te komen met toeristen, want door de 

jaren heen hebben er zo veel van hun collega’s een relatie gekregen en zijn nu in Europa. Jaj 

werkt al jaren in het campement ‘À La Nature’. Zijn broers zijn allemaal in Europa, getrouwd 

met een Europese vrouw. Hij wil ook graag naar Europa, maar volgt het advies van zijn 

broers. Hij blijft in het campement werken en wacht geduldig tot hij iemand vind om mee te 

trouwen. Ooit komt die dag. Dit weekend trouwt Jéjé met Aline, een Française die elk jaar op 

vakantie komt in dit campement. Jéjé werkte ook in ‘La Nature’. Werk in een plaats voorzien 

voor toeristen zoals een campement of restaurant kan zo ook extra kansen bieden. Bacary is 

38 en werkt in het restaurant ‘Chez Bouba Kane’. Hij vertelde me dat er ooit een groep jonge 
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Nederlandse meiden bij hem kwamen eten. “Ze waren zo tussen de achttien en de 

tweeëntwintig jaar oud. Een van mijn vrienden vroeg me of ik geen van die mooie meisjes 

wou. Maar ik met zo’n jong ding? Neen, ik ben toch veel te oud voor hen. Daarop vroegen 

mijn vrienden me of ik hen niet in contact kon brengen met die meisjes, ze kwamen toch af en 

toe bij me eten. Ik weiger dat, zij zijn hier op vakantie dus moet ik hen niet storen. Tja, die 

jongens hier die willen allemaal in een campement werken of in een restaurant. Zo kom je 

gemakkelijk in contact met toeristen. Maar daar is geen werk genoeg. Die jongens weten ook 

maar al te goed dat je alleen bent! Ze wachten je op in de straat en volgen je. Ze weten altijd 

waar je bent en waarheen je gaat.” 

 

5.1   « La plage, c’est une truc de chance »               Ali34

  

Ik loop over het bijna verlaten strand. Plots komt iemand in sprint achter me aan lopen. 

“Bonjour, ik ben Salouman, zeg maar Bassman. Ik heb hier een barretje op het strand, we 

maken grillades, verkopen bier en frisdrank, ..Je kunt misschien iets komen drinken met 

ons?” Ik zeg hem dat ik vandaag geen tijd heb, dat ik liever wat alleen over het strand 

wandel. Hij excuseert zich onmiddellijk. “Normaal gezien praat ik niet met de blanken. 

Ze zijn hier op vakantie en willen met rust gelaten worden.” Hij blijft naast me wandelen 

en gaat gewoon door. “ Weet je, hier werken we veel met de blanken, die kunnen je 

helpen. We praten met jullie op het strand, willen ideeën uitwisselen. Dat is goed, nieuwe 

mensen leren kennen, dingen uitwisselen. Kun je me je nummer geven?” Ik antwoord dat 

ik dat niet van plan ben te geven. “ Maar hoe kunnen we dan in contact blijven? Kom je 

morgen langs? In de namiddag? Wanneer? Je moet maar eens bij mij langskomen. » 

Daarna gaat hij terug naar zijn barretje op het strand en bedankt me voor mijn tijd.  

             Veldwerknotitie, 10/03/2010 

 

Die dag had ik geluk, vaak wandelen de jongens tot twee uur lang met me mee. Het barretje 

van Bassman stelt ook niet veel voor, nooit zag ik er toeristen, nooit zaten er klanten. Bij veel 

jongens lijkt achter de toeristen aanhollen hun dagelijkse bezigheid.         

 

Hoewel Kafountine op verscheidene websites omschreven wordt als toeristische plaats en 

door de plaatselijke bewoners als zodanig wordt aangeduid, heeft het toch nog niet de 

kenmerken van een plaats als Cap skirring. Het strand is meestal verlaten op enkele 

                                                           
34 Ali is de Senegalese man van Dominique en samen runnen ze het campement ‘Sonko Bantang’.   
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wandelaars na. Er zijn wel kleine barretjes en als je er langsloopt, komt altijd wel iemand naar 

buiten om een praatje met je te maken, maar echt iets drinken of eten kun je er voorlopig nog 

niet. Dit heeft echter ook zijn voordelen. Waar plaatsen als Cap Skirring en de stranden van 

Gambia onbetaalbaar zijn voor veel van deze jongens, heb je in Kafountine nog geen pasje 

nodig om het strand te mogen betreden. Ook de security die controleert wie de toeristen 

aanspreekt, vind je hier niet. “Kafountine is de kleine school voor het toerisme,” zegt Dodo. 

Hij komt uit Cap Skirring en heeft nog in Petit Côte gewerkt. “Dit hier is de voorbereiding op 

het echte werk zoals in Gambia, Cap Skirring of Petit Côte.”  

Zoals De Jong (2007: 37) stelt, verschilt de manier waarop de cotéman contact leggen 

met toeristen niet zoveel van hoe andere jongeren dit doen. Dit zou het moeilijk maken te 

bepalen wie de cotéman zijn. Ik wil weten of de jongens die ik op het strand zie ook als 

cotéman omschreven kunnen worden. Wanneer ik ernaar vraag ontkennen velen dat de 

jongens effectief daar zijn om de toeristen te verleiden. Velen zeggen dat het gewoon gaat om 

werkloze jongens die op het strand of in het dorp hangen en gewoon een praatje willen 

maken. Ali kijkt me aan en zegt: “Die jongens trekken gewoon hun plan. Het strand, dat gaat 

om geluk. Als je geen eten hebt kun je misschien een vis vinden. Wie weet ontmoet je een 

toubab die je kan helpen, een baan kan geven. Anderen zijn er gewoon om te zwemmen. 

Iedereen is anders, ik kan je niet zeggen deze is zo en die is zo.”  

Wanneer ik mensen vroeg naar cotéman, dan kreeg ik meestal als antwoord: “ Neen, 

cotéman die vind je in Cap Skirring, hier heb je die niet.” “ Beachboys dan?” “ Beachboys? 

Die zitten in Gambia.”  

Cotéman zijn volgens De Jong kleine ondernemers. Ze handelen in kennis, beelden, 

contacten, souvenirs, en soms hun lichaam en gevoelens. Wat veel van de jongens in 

Kafountine doen sluit zeker aan bij deze beschrijving. Bij de meesten is er echter geen sprake 

van een duidelijke strategie. Op een vaak onhandige manier proberen ze wat te doen met de 

kansen die de toeristen hen kunnen bieden. Ze spelen op vaak manipulatieve manier in op de 

wensen van de toerist en proberen hierbij vaak te voldoen aan het beeld van de Exotic Other. 

Fred, een fransman die een huis heeft gebouwd in Kafountine, vertelt: “Ik ben hier nu terug 

na tien jaar. Vele van die jongens ken ik van toen ze nog heel klein waren. De meeste zijn nu 

in Europa, getrouwd met een Europese. Ze hebben ook bijna allemaal dreads, ja, dat is 

natuurlijk wat Europeanen hier zoeken.”  

Ook het fenomeen van de oudere Europese vrouwen met hun Senegalese adonis, zoals 

eerder beschreven, keuren ze allemaal af. Bijvoorbeeld Moustaffa, hij vindt het fout. Later zie 

ik hem in een café met een oudere Duitse vrouw binnenkomen. Ze lopen hand in hand en 
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bestellen iets te eten. Als hij me ziet is hij duidelijk beschaamd en durft me zelfs niet aan te 

kijken of goedendag te zeggen. Wat Moustaffa doet is nochtans geen uitzondering in het dorp. 

Je ziet het overal in het dorp. Met die jongens of vrouwen zelf kon ik geen gesprek voeren, de 

eersten dachten dat ik hun ‘vriendin’ zou ompraten en de laatste waren bang dat ik met hun 

jonge Senegalees ging lopen. Ik vroeg me af of deze relaties wel geaccepteerd werden, want 

het is toch de man die voor zijn familie zorgt en niet omgekeerd. Van jonge mensen kreeg ik 

te horen: “ Als de vrouw ook werkt en geld verdient wordt het hier al geaccepteerd, zelfs als 

het enkel de vrouw is die voor het inkomen zorgt. Het is de modernisering, je moet het doen 

met wat je hebt.” Ouderen met kinderen lieten me weten dat ze het persoonlijk nooit zouden 

accepteren van hun kinderen. Wel gaven ze aan dat in de meeste gevallen de ouders van die 

jongens niet in het dorp woonden en het dus niet wisten. “Ze sturen elke maand geld naar hun 

ouders en zeggen dat ze werk hebben. De ouders weten niet waar het geld vandaan komt, 

maar wat kan hen het schelen. Geld is geld.”  
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Hoofdstuk 6. Conclusie 

 

Migratie en toerisme zijn twee grote mensenstromen die een belangrijke invloed uitoefenen 

op West-Afrikaanse samenlevingen. In Senegal vormt toerisme de tweede grootste bron van 

inkomsten voor het land en uit onderzoek van De Haas (2008) blijkt het ook het tweede 

grootste land van herkomst te zijn van Afrikaanse migranten in Europa. In dit onderzoek heb 

ik deze twee stromen met elkaar verbonden.  

 Een demografisch kenmerk van West-Afrika, namelijk het groot percentage jong 

volwassenen, is volgens Hatton en Williamson (2003) een drijvende kracht achter de 

migratiestroom naar het Westen. In Senegal bestaat de groep potentiële migranten vooral uit j 

jonge mannen van tussen de twintig en de dertig jaar oud. Het gebruik van de bekende 

migratie route over zee tussen Senegal en Europa neemt de laatste jaren sterk af. Terwijl het 

aantal potentiële migranten in Senegal nog steeds toeneemt. Deze potentiële migranten gaan 

op zoek naar nieuwe wegen om hun doel te bereiken.  

In dit onderzoek ben ik nagegaan hoe toerisme voor de potentiële migranten een 

nieuwe mogelijkheid kan bieden. De focus op het contact tussen de toerist en de potentiële 

migrant staan dan ook centraal in dit onderzoek. Toerisme betekend het in contact komen van 

mensen met verschillende achtergronden en culturen, waarbij voornamelijk het verschil 

benadrukt wordt. In deze ontmoetingen tussen host en guest kunnen ook nieuwe internationale 

netwerken gevormd worden.  

 Kafountine, het dorp in de Basse Casamance waar ik mijn onderzoek uitvoerde, is 

bekend is met beide migratie en toerisme stromen. Pirogues vertrokken er vanaf de kust 

richting Europa en de toeristische sector probeert zich al jaren uit het dal te werken 

veroorzaakt door het conflict in de regio. Toen het toerisme er opkwam eind de jaren tachtig 

zorgde dit onder andere voor fysieke veranderingen in het dorp. Waar je vroeger vooral bos 

zag, heeft dit nu plaats gemaakt voor een groot dorp met boetiekjes en allerlei toeristische 

infrastructuur zoals restaurantjes, campements en hotels. Het vissersdorp is door de jaren heen 

ook steeds blijven groeien. In de jaren negentig stagneerde het toerisme door de 

onafhankelijkheidsstrijd in de regio en is in Kafountine nooit meer tot volle bloei gekomen. 

Veel van de campements en hotels  staan  er te verkommeren.  

In het theoretisch hoofdstuk heb ik laten zien dat er in de literatuur over migratie 

recent een relationeel perspectief werd ontwikkeld. Individueel gedrag werd binnen de sociale 

context geplaatst om verschillend migratiegedrag beter te kunnen begrijpen. Niet elke 
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potentiële migrant maakt de effectieve beslissing te gaan migreren. Deze beslissing is ingebed 

in systemen van sociale relaties, maar de centrale rol ligt bij de migrant zelf. Poeze (2008) 

benoemt dit als het opportunistisch model van migratie besluitvorming. Ook Volgens Carling 

en Carretero (2008) wordt de wens te migreren vormgegeven binnen een bepaalde sociale 

context. In deze context zou het vaak gaan om de onmogelijkheid een bepaalde sociale rol te 

vervullen. De meerderheid van de jongens uit mijn onderzoeksgroep in Kafountine liet weten 

naar Europa te willen vertrekken omdat het voor hen de mogelijkheid was hun sociale rol op 

de juiste wijze te vervullen. Solidariteit is nog een belangrijke waarde in het leven van jonge 

Senegalezen en bepaalt ook voor een groot deel hun leven. Een uitgebreide familie moet 

onderhouden worden en voor deze steun zorgen is de taak van de man. Een jongen wordt pas 

man als hij over kan gaan van een nemer naar een gever. Dit is vaak waar het probleem start. 

De jongens hebben vaak geen baan of verdienen bitter weinig en bevinden zich zo in de 

onmogelijkheid een sociale rol te vervullen. Naast de zorgen voor ouders en verder zussen, 

broers, neven en nichten is ook een huwelijk, zoals Riccio (2005) aangaf, en een gezin 

stichten belangrijk in de stap naar volwassenheid. Nogmaals vormt geldgebrek, of armoede 

zoals sommigen het verwoorden, een obstakel om te voldoen aan de sociale verwachtingen. In 

veel gevallen kan de wens te migreren van deze jongens dus geplaatst kunnen worden binnen 

Vigh’s social moratorium on youth (Vigh 2006). De jongens zitten opgesloten tussen de 

sociale klasse van kind en die van  volwassene.  

Naast de problemen met betrekking tot het voldoen aan sociale verwachtingen gaven 

de potentiële migranten in Kafountine ook aan persoonlijke interesse in een overtocht naar 

Europa te hebben. Deze interesses worden gewekt door externe invloeden zoals toeristen, 

remigranten en media. Dorpsgenoten die succesvol terugkeren uit Europa zouden bevestigen 

dat een Afrikaan het kan maken in Europa en de toerist toont in zijn fysieke aanwezigheid dat 

Europa iets te bieden heeft. Grote verschillen in levensstandaard tussen Afrika en het Westen 

en de confrontatie met deze verschillen zouden volgens Van Dalen en Esveldt (2003) de 

migratie ‘out of Africa’ een dergelijk reëel en langdurig fenomeen maken. Andere landen in 

Afrika zijn geen optie voor deze jongens, ‘In Afrika valt niets te halen’ gaven velen dan ook 

aan. Riccio ( 2005) ziet migratie als metafoor voor macht en vooruitgang, maar de 

mogelijkheden om in Europa te komen zijn echter beperkt. De pirogue route is zeer riskant en 

eigenlijk bijna niet meer in gebruik en een visum vaak onbetaalbaar. Een uitgebreid netwerk 

zou volgens Herman (2006) de mogelijkheid te migreren vergroten door het sociaal kapitaal 

dat dit kan bieden. Ook Van Dalen en Esveldt (2003) zien het belang van een netwerk in de 

beslissing te migreren of niet. Vooral netwerken in het land van bestemming laat de intentie 
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om te migreren toenemen. Sommige jongens maken hier op een innovatieve manier actief 

werk van. Ze proberen hun netwerk uit te breiden over internationale grenzen heen en hopen 

via deze contacten een nieuwe migratieweg te vinden. Hierdoor kunnen ook aanwezige 

toeristen in het thuisland een bron van sociaal kapitaal zijn.  

 Toerisme kan veranderingen beïnvloeden in gedrag, routines, waarden en het sociaal 

leven van mensen in de host samenleving. De ontmoeting tussen host en guest is bepalend 

voor deze impact die toerisme kan hebben op de lokale samenleving. De aard van de 

ontmoeting verschilt volgens Van Gestel (2008) naargelang omstandigheden zoals het type 

toerist, het soort contact en de motieven van host en toerist. In Kafountine is het type toerisme 

en het type toerist een belangrijk gegeven. Er zijn verschillende types te vinden, maar de 

belangrijksten zijn de semiresidenten en de sekstoeristen die ook vaak in combinatie 

voorkomen. Europeanen, waaronder steeds meer vrouwen, komen naar Kafountine om 

relaties aan te gaan met lokale jongeren. Deze groep toeristen heeft de grootste impact op de 

lokale samenleving en bepaalt ook hoe de lokale bevolking de toerist ziet en met hen omgaat. 

Zoals ook uit Quashie’s (2009) onderzoek blijkt, leidt het samenwonen met de Ander in deze 

situatie niet tot aanpassingen, maar tot het versterken van sociale stereotypes en grenzen. Het 

contact tussen host en guest in Kafountine kan door de aanwezigheid van voornamelijk dit 

type toeristen gekenmerkt worden als asymmetrisch. Er is een duidelijk contrast en scheve 

machtsrelatie tussen de lokale bevolking en de toeristen. Deze hiërarchie die volgens Ap 

(1992) kenmerkend is voor deze ontmoeting, leidt tot stereotypering en generalisering aan 

beide kanten. Zowel hosts als guests gaan zich in deze ontmoetingen gedragen volgens deze 

vooropgevatte stereotype beelden die ze van elkaar gevormd hebben. Deze beelden zijn 

gebaseerd op voorgaande en meerdere ontmoetingen. Deze local gaze, zoals Maoz (2005) dit 

fenomeen benoemt, kan de de host een zekere agency en macht geven. Hosts zijn afhankelijk 

van de toerist voor hun inkomen, maar kunnen deze afhankelijkheid omzetten in winst. Zoals 

Van Gestel (2008) stelt wordt de lokale bevolking vaak als passief gezien, maar het is juist zo 

dat zij vaak een grote invloed hebben op de wijze waarop een ontmoeting met een toerist 

plaatsvindt en wat ze er uit kunnen halen. Toeristen kunnen zo,  door hun zichtbaarheid in de 

lokale omgeving, het doel worden van manipulatie. Zo is de toerist in Kafountine een 

‘ toubab’, hetgeen gelijk staat aan rijkdom, en kan zo nieuwe kansen bieden. De 

tegenstellingen in de ontmoeting tussen host en guest veranderen in deze context in 

aantrekking. De toerist wordt aangetrokken door het onbekende, het andere, de Exotic Other. 

De lokale jongens worden aangetrokken door alles wat de toerist hen kan bieden. De toerist 

wordt de ‘relevante Ander’. Voor veel potentiële migranten in Kafountine vormt het contact 
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met de schaarse toeristen die aanwezig zijn een mogelijkheid hun internationale netwerk uit te 

breiden. Wat ze uit deze ontmoetingen kunnen halen vult voor hen een belangrijke niche.  

Vaak komen de jongens uit nabijgelegen dorpen, steden en ook buurlanden, in eerste 

instantie naar Kafountine om er te werken in de visserij. Wanneer ze dit verhoopte werk er 

niet vinden moeten ze op een andere manier iets van hun leven zien te maken. Velen gaan 

achter de toeristen aan en de mogelijkheden die deze hen kunnen bieden. Bij de meeste 

jongeren in Kafountine is het dus geen bewuste keuze geweest naar het dorp te komen om op 

het strand toeristen te versieren. Als ‘relevante Ander’ staat het contact met de toerist centraal 

in hun pogingen iets van hun leven te maken. De jongens hangen op straat, in discotheken en 

op het strand rond in de hoop een toerist te strikken. Het veroveren van een toubab is een 

belangrijk doel vanuit economische motivatie, maar velen hopen hierbij ook op een langere 

termijn voordeel van hun Europese contacten zoals een ticket naar Europa. De jongens 

handelen vanuit het beeld dat ze hebben van de toerist en spelen in op zijn of haar 

vermoedelijk wensen. De jongens proberen zo voornamelijk vrouwelijke toeristen rond hun 

vinger te winden, waarbij ze vaak ook hun fysieke verschijning van exotic Other uitspelen. 

Velen kennen verhalen, veelal vanuit de eigen vriendenkring, van jongens die nu, gehuwd met 

een Europese vrouw, in Europa zijn. Door hun succes creëren deze jongens een rolmodel voor 

anderen die ook de wens koesteren ooit te migreren. Op deze manier biedt toerisme in 

Kafountine een nieuwe mogelijkheid voor potentiële migranten. De toubab wordt nu door 

velen gezien als het pad naar Europa. De acties van deze jongens kunnen zo binnen het kader 

van migratiestrategieën geplaatst worden, zoals ook Venables (2009) doet in haar onderzoek 

naar cotéman in Cap Skirring. De contacten met toeristen kunnen naast economische 

voordelen ook een potentiële migratielink vormen.  

De jongens die tot mijn onderzoeksgroep behoorden voldeden aan alle omschrijvingen 

van beachboys of cotéman zoals deze in de literatuur worden gegeven. Volgens Venables 

(2009) gaat het vaak om jonge, werkloze mannen. Het veroveren van een toerist zou voor hen 

een belangrijk doel zijn, meestal met een economische motivatie. Hiervoor zouden ze 

bepaalde strategieën hanteren om de toeristen te benaderen. Ze bieden zich aan als gids, 

verkopen souvenirs of hangen rond op openbare plaatsen zoals het strand, op straat of in 

discotheken. Door hun uiterlijke kenmerken zouden ze volgens Herold (2001) dan weer 

willen aansluiten bij het beeld van de Exotic Other waar de toeristen naar op zoek zijn. Toch 

worden de jongens uit mijn onderzoek in Kafountine niet zodanig als beachboy of als 

cotéman benoemd. De termen zijn bekend in het dorp, maar ook de jongens zelf zien hun 
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acties niet in deze context. In Kafountine worden ze gezien als werkloze of kansloze jongens 

die hun kans wagen bij de toeristen of het zijn gewoon ‘Sai Sai’, versierders.  

Dit gegeven roept bij mij ook een aantal extra vragen op. Is Kafountine zoals Dodo het 

zei de ‘kleine school’ voor toerisme waar jongeren zich klaarstomen voor het echte werk of is 

het een kleine school die misschien ooit groot zal worden? Is het gedrag van de jongens in 

Kafountine een imitatie van een bestaand en onder hen gekend fenomeen, namelijk de 

beachboys in Gambia en de cotéman in Cap Skirring? Of is het een fenomeen dat spontaan 

ontstaat binnen de specifieke toeristische context van Kafountine? 
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Bijlage 1: Reflectie  

 

Tijdens de voorbereiding van mijn onderzoek in Kafountine had ik er goede moed in. De 

topic en vragen lijsten voor de interviews waren uitgewerkt, en ik hoopte op die manier veel 

informatie onder mijn informanten ter plaatse te verzamelen. Informanten bleken niet moeilijk 

te vidnen. Ze boden zich bij wijze van spreken zelf aan.  

De jongens met wie ik in contact kwam gaven me een goed zicht op hoe de 

ontmoetingen met de toeristen in het dorp verlopen. Door mijn eigen fysieke voorkomen als 

een blank Europees meisje, werd ik vaak niet anders gezien dan als een gemiddelde toerist. Zo 

kwam ik dan ook voornamelijk in contact met mijn doelgroep volgens het idee dat de Jong 

(2007) aangeeft over de overlappende identiteiten van toeristen en antropologen. Op deze 

wijze kon ik mezelf inzetten als onderzoeksinstrument. Ik hoopte vanuit die positie mijn 

onderzoek te beginnen en via de eerste contacten meer informanten te vinden Door een zekere 

band van vertrouwen op te bouwen met enkele mensen hoopte ik wat meer en diepgaande 

informatie te verzamelen.  

De vele tijd die ik die eerste weken met mijn onderzoeksgroep doorbracht had echter 

een ander, eerder ongewenst effect. Velen bleken enkel in contact te willen komen met mij 

door de mogelijkheden die ik hen als blank Europees meisje kon bieden. De 

huwelijksaanzoeken vlogen me dan ook om de oren en gaven me de neiging mensen te gaan 

mijden in plaats van ze op te zoeken. Dit effect kwam mede doordat de meesten maar niet 

konden begrijpen wat het precieze doel van mijn reis was. Ik probeerde steeds opnieuw uit te 

leggen dat ik in Kafountine was voor onderzoek en wat het onderzoek inhield. Mensen aan 

wie ik het al meerdere keren uitgelegd had, bleven me echter bij elke ontmoeting vragen hoe 

het ging met mijn vakantie. Anderen hadden wel al van onderzoek gehoord, maar werden 

argwanend als ik vroeg of ik hen kon interviewen of dingen noteerde. Vragen of de 

Nederlandse regering me hiervoor heeft betaalt, waarom ik dit allemaal wil weten en of ik 

voor hun regering werkte bleven komen. Interviews regelen bleek dus niet zo gemakkelijk. Ik 

probeerde dan maar veel dingen te doen te hebben en enkel op bepaalde uren af te spreken om 

ze duidelijk te maken dat ik met iets bezig was. Mijn notities spaarde ik dan meestal op voor 

thuis, wat wel betekende dat ik de interessante gesprekken of verhalen de hele dag moest 

proberen te onthouden. Bij de hopeloze gevallen liet ik de rol van onderzoeker varen voor die 

van toerist. Hierbij kon ik de manier waarop de jongens contact zochten met toeristen wel van 

op de eerste rij ervaren. 
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 De meeste informatie die ik heb verzamelt, komt dan ook uit informele gesprekken. 

Mijn voornaamste bezigheden waren observaties en het rondhangen met de jongens die ik 

leerde kennen. Ik deed gewoon mee in hun dagelijkse routines als eten, uitgaan of ‘café 

touba35’  drinken in de lokale boetiekjes. In plaats van de band onderzoeker – informant 

probeerde ik het dan via een vriendschappelijke band. Omdat de meeste toeristen in 

Kafountine in hun grote villas blijven en geen contact zoeken met de lokale jongeren, 

apprecieerden ze na enige tijd mijn interesse in hun leefwereld. Zonder er zelf naar te vragen 

kwam uit de vele gesprekken die we hadden toch heel interessante informatie naar voren, 

waardoor ik me een beeld kon vormen van wat de jongeren echt bezighield. Soms leken de 

jongens ook te vergeten dat ik een blanke toerist was en deelden ze ook hun ideeën over 

toeristen met mij. De toerisme in het dorp bleek dus wel een thema te zijn die ook onder de 

jongeren in Kafountine speelde. Er is zeer veel jaloezie in het dorp, vooral als het om contact 

met toubabs gaat. Als je met een bepaalde groep omgaat wordt je wel voorgesteld aan andere 

jongens binnen die groep, maar omgaan met andere groepen vormt dan een probleem. Ik 

ontdekte dit pas na enkele weken en kon toen, de vreemde reacties die ik soms kreeg beter 

verklaren. Ik probeerde toch uitnodigingen en gesprekken van en met verschillende groepen 

jongeren te combineren, wat het niet altijd makkelijker maakte. De sociale controle in het 

dorp is zeer groot, ons kent ons, dus iedereen wist altijd waar en waanneer ik met wie 

gesproken had. Voor het onderzoek was het echter noodzakelijk, omdat informatie van een 

enkele bron geen volledig beeld kan weergeven van alle jongeren in Kafountine. Ik heb toen 

besloten de meeste tijd door te brengen met een specifieke groep, zoals uitgaan en eten, maar 

ik ging bijvoorbeeld andere momenten rondwandelen in het dorp en zo ‘toevallig’ andere 

mensen tegenkomen. 

 Achteraf blijken de informele gesprekken en mijn eigen observatie me misschien toch 

de beste informatie opgeleverd te hebben. De weinige interviews die ik heb gehad, en waarin 

ik meer gestructureerde vragen stelde, leverden vaak meer sociaal wenselijke antwoorden op.

  

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
35 Café Touba is een speciale melange van koffie en zwarte peper uit Guinee (Jar). De koffie is vernoemd naar 
de heilige stad van de Mouriden, Touba. De koffie mag niet op de grond gegooid of gemorst worden.  



 

 

57 

 

Foto tijdens het veldwerk: 

 
 

 

Deze foto is genomen op Saloulou, een eiland in de bolongs waar ik met deze groep 

jongeren 2 dagen verbleef. De meeste informatie verzamelde ik zoals gezegd uit informele 

gesprekken, wat voortkomt of kan voorkomen uit dergelijke situaties. Door mee te doen in 

de dagelijkse activiteiten en routines van de jongeren of gewoon mee rond te hangen, 

probeer ik de mensen beter te leren kennen en kom zo vaak tot gesprekken die nuttige 

informatie kunnen opleveren. Dit kan gaan over hun eigen leven, hoe ze hun toekomst zien, 

vrienden of familie die in Europa zijn of de toeristen die ze ontmoeten in Kafountine.  
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Bijlage 2: Samenvatting / Résumé en Français 
 

Le tourisme et la migration sont deux afflux d’une importance mondiale. Aussi au Sénégal,  

ce sont deux thèmes très importants. Dans cette thèse, j’ai associé ces deux afflux de 

personnes. À ceci je veux montrer comment le tourisme peut influer la migration. Je me 

demande comment les migrants potentiels à Kafountine profitent des possibilités que le 

tourisme les offre pour parvenir à leurs objectifs. L’impact du tourisme sur la communauté 

locale est également déterminé par le contact entre ‘ l’hôte’ et ‘l’invité’  et comment ils 

interagissent. Pour ça je mets cette interaction au cœur de cette recherche.  

 La recherche a eu lieu en Kafountine, un village de pêcheurs dans la Basse 

Casamance. Ce village était idéal pour la recherche. Kafountine est familier avec le tourisme 

et la migration. Des pirogues partaient de la côte vers l’Europe et le secteur touristique essaye 

de se rétablir pour des années au niveau d’avant le conflit. Le groupe visé dans cette recherche 

était constitué des jeunes hommes âgés de vingt à trente ans. Ces jeunes peuvent aussi être  

dénommés des migrants potentiels, car ils expriment tous le désir d’aller en Europe. Le 

contact entre ces jeunes et les touristes présents était en fait l’objet de ma recherche.  

 Les ouvrages consultés sur la migration montrent comment les migrants eux-mêmes 

sont au centre de la décision de migrer. Comme Poeze (2008) suggère, le migrant agit à partir 

de son contexte social et selon ses propres ambitions. Sauf l’impossibilité d’accomplir un rôle 

social, aussi des désirs personnels d’atteindre un certain statut poussent les migrants vers 

l’Europe. Il n’existe peu d’alternatives pour ces garçons à obtenir ces choses-là, que le voyage 

en Europe. La solidarité Africaine est aussi une valeur important dans la vie des jeunes de 

Kafountine. Ils indiquent que comme un homme ils ont la responsabilité de maintenir une 

grande famille des parents, frères, sœurs, mais aussi les oncles, tantes et autre parenté.  Sans 

emploi que les rende des fonds suffisants, c’est impossible pour les jeunes d’accomplir ce rôle 

sociale qui est attendu d’eux.  

 À coté de cette préoccupation, les jeunes aussi indiquent de vouloir se marier et fonder 

une famille dans l’avenir. Comme dit Riccio (2005), un mariage est une étape importante vers 

la maturité. Autre fois, souvent le manque des moyens constitue un obstacle. Les garçons sont 

enfermés dans une classe sociale où ils sont entre l’enfant et l’adulte. Plus que répondre aux 

attentes de la société, les migrants potentiels avaient aussi signalé un intérêt personnel à une 

traversée vers l’Europe. Ces intérêts sont encouragés par des influences extérieures comme les 

touristes, les  médias et des migrants de retour.  Les pays réussis qui retournent d’Europe 

confirment qu’un Africain peut réussir en Europe et les touristes présents montrent en sa 
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présence physique que l’Europe ait quelque chose à offrir. Ceci reflète l’importance que Van 

Dalen et Esveldt (2003) veulent indiquer des motivations économiques dans le désir 

d’émigrer. Des grandes différences de niveau de vie entre l’Afrique et l’Occident, et la 

confrontation aces ces différences feraient la migration ‘out of Africa’ un phénomène réel.   

 Les opportunités d’aller en Europe sont toutefois limitées. Un réseau étendu 

augmenterait, selon Herman (2006), la possibilité de migrer à cause du capital social que les 

peux offrir. Aussi Van Dalen et Esveldt (2003) reconnaissent l’importance d’un réseau dans la 

décision de migrer ou pas.  En particulier les réseaux dans le pays de destination augmentent 

l’intention de migrer. Certains garçons l’essayent activement d’une manière innovante. Ils 

essayent d’élargir leur réseau à travers les frontières internationales et espèrent d’utiliser ces 

contacts pour trouver une nouvelle route de migration.  Ici, les touristes présents peuvent être 

une source de capital social. La rencontre entre ‘l’hôte’ en ‘l’invité’ , comme il est dit, 

détermine l’impact que le tourisme peut avoir sur la communauté locale. La nature de la 

réunion varie comme Van Gestel (2008) dit selon les circonstances comme le type de touriste, 

le genre de contact et les motifs de touriste. En Kafountine, les types le plus important sont les 

semi résidents  et les touristes sexuels, souvent combiné.  À cause de la présence principale de 

ce type de touriste à Kafountine, le contact entre la population locale et les touristes est 

caractérisé comme asymétrique. Il ya un net contraste et un relations de pouvoir asymétrique 

entre les habitants et les touristes. Cette hiérarchie que selon Ap (1992) caractérise cette 

rencontre, mène des stéréotypes et de la généralisation des deux côtés. Les deux se 

comportent dans ces rencontres selon ces images stéréotypes qu’ils ont formés. Ces regards 

locales comme Maoz (2005) a nommé ce phénomène, peuvent donner un certain pouvoir et  

agency  à l’ ‘hôte’. Ils dépendent des touristes pour leur revenu, mais cette dépendance peut 

convertir en profit. Souvent les garçons viennent d’abord à Kafountine pour travailler dans la 

pêche. Quand ils n’y trouvent pas ce travaille désiré, ils doivent trouver un autre moyen de 

faire quelque chose de leur vie. Beaucoup chassent les touristes et les possibilités qu’ils les 

peuvent offrir. La conquête d’un toubab est un objectif important d’une motivation 

économique, mais ils espèrent aussi un avantage à long terme de leurs contacts Européennes 

comme un billet pour l’Europe.  

 Les jeunes satisfont à toutes les descriptions des beachboys ou cotéman comme 

rapporté dans la littérature sur ce sujet. Ils se présentent comme des guides, ventent des 

souvenirs ou ils traînent dans des endroits publics comme la plage, sur la rue ou dans les 

clubs. Pourtant, les garçons de ma recherche en Kafountine ne sont pas nommés comme tels. 

Les termes sont connus dans le village, mais aussi les garçons eux-mêmes ne voient pas leurs 
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actions dans ce contexte. Les jeunes agissent à partir de l’image qu’ils ont des touristes et 

répondent à ses souhaits présumés. Beaucoup sont familiers avec des histoires, souvent de 

leurs propres amis, des garçons qui sont maintenant en Europe. Marié à une femme 

Européenne. Le succès de ces gars-là crée un modèle pour les autres qui aussi chérissent un 

désir de migrer. De cette manière, le tourisme de Kafountine offre une nouvelle occasion pour 

les migrants potentiels. Le toubab maintenant est largement considéré comme le chemin vers 

l’Europe.  
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