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 Column Royan: De baobabs van Angola 

Ooit vormde Angola een Portugese kolonie. De tastbare Europese invloeden in het land 
stammen uit de vijftiende eeuw en nog steeds wordt er Portugees gesproken. Zo’n 55 jaar 

geleden begon echter het verzet tegen de Portugese overheersing. Wereldwijd was het 
verzelfstandigen van koloniale gebieden aan de orde van de dag. Drie verschillende 
bevrijdingsbewegingen namen niet alleen de wapens op tegen de bezetter maar ook tegen 
elkaar. Toen Portugal zich uiteindelijk terugtrok en het land overdroeg aan een van de 
partijen bleven de gevechten voortduren. De bloedige burgeroorlog werd aanvankelijk militair 

gesteund door landen als Zuid-Afrika en Cuba. Pas aan het begin van deze eeuw, na de dood 
van de grootste rebellenleider, keerde de rust eindelijk terug in Angola. 

Foto links: Waarschuwing voor landmijnen. - Foto rechts: Het leven in dorpen.

Met 1,25 miljoen vierkante kilometer aan oppervlakte is Angola een groot land met een 
ongekende rijkdom aan olie en mineralen. Door de slepende oorlog heeft het echter nog niet 
de kans gehad om deze potentie optimaal te benutten en de levensstandaard in het land te 
verbeteren. Het conflict heeft veel sporen achtergelaten: een grote hoeveelheid verminkte 
mensen, en miljoenen landmijnen die nog geruimd moeten worden. De kansen liggen er wel 

en dat merk je al aan de hoofdstad Luanda: hier een huis kopen is inmiddels onbetaalbaar 
geworden.

Foto links: Angola vanuit de lucht. - Foto rechts: Uitstekende rotsformaties.

Maar wat is Angola mooi! Ik heb de kans gehad om meer dan een jaar lang het hele land te 
doorkruisen, met vliegtuigen, helikopters of met de auto, en zodoende op de meest afgelegen 
plekken te komen. Grote uitgestrekte savannes worden er onderbroken door prachtige 
rotsformaties. In de gele of groene vegetatie zie je af en toe een klein afgelegen dorpje 
liggen. Op de hoogtes als bij de stad Huambo wordt de tropische hitte ’s nachts afgewisseld 
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met wat frissere temperaturen. Naar het zuiden toe wordt het landschap meer en meer dor, 

totdat het overgaat in de woestijnen van buurland Namibië. 

Veel grote dieren zijn er niet meer sinds de burgeroorlog, maar Angola heeft wel een aantal 
nationale parken geopend. Dit geeft de natuur de kans om zich weer te herstellen. De 

baobabs welke in die natuur gedijen zijn bijzonder. Men beweert dat God zo’n hekel had aan 
Angola dat hij deze bomen met de wortels omhoog heeft geplant. En ze zien er daadwerkelijk 
uit alsof ze ondersteboven staan.

Foto links: Baobabs. - Foto rechts: Door het land heen.

De kustlijn langs de Atlantische Oceaan is 1600 kilometer lang. De 500 kilometer lange route 
van Luanda naar de zuidelijk gelegen kustplaats Lobito voert langs oude koloniale 
landgoederen en plantages. Je bevindt je hier in de tropen in een fantastisch land met veel 
kleine dorpen en een vriendelijke bevolking. Cactussen, bloemen en palmbomen versieren de 

wegen. Aan de rechterkant doemen steeds verlaten en idyllische stranden op. Maar ook 
dichter bij de hoofdstad, op het schiereiland Mussulo bijvoorbeeld, kun je heerlijk wandelen 
langs de waterkant. Luxe resorts geven toeristen daar het ultieme vakantiegevoel. Alhoewel 
de aanlokkelijke oceaan wild is en onvoorspelbaar.

Foto links: De weg naar Lobito. - Foto rechts: Mussulo.

Angola is weliswaar nog niet een populair vakantieland, maar beetje bij beetje ontwikkelt het 
zich tot een mooie bestemming. Het loont zeker de moeite om eens te overwegen dat stuk 
Afrika te ontdekken.

Meer lezen?
Delen van dit verhaal komen uit het boek ‘Reizen door landen in opspraak’ door Royan van 
Velse.

Kijk verder op Ecritures en op het Wereldwijzer Afrika Forum.

Royan van Velse is werkzaam in de Gezondheidszorg en is daarnaast schrijver van boeken en 
verhalen waaronder het bovengenoemde boek. Voor Wereldwijzer schrijft hij maandelijkse 

columns over interessante bestemmingen die hij heeft bezocht.

Laatst aangepast door TScheers : 21-07-15 om 03:02 

Reageren Reactie met quote

Royan wordt bedankt door: 

Maartje

21-07-15, 03:09 

 Re: Column Royan: De baobabs van Angola 

Wat een leuke column weeral. Ik krijg meteen een heel andere kijk op Angola. 

TScheers
Coördinator Reisredactie 
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TScheers wordt bedankt door: 

Maartje

21-07-15, 17:54 

 Re: Column Royan: De baobabs van Angola 

Bijzonder verhaal Royan! 
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02-08-15, 21:23 

 Re: Column Royan: De baobabs van Angola 

Angola blijft een bijzonder land inderdaad dat best wel wat aandacht verdient. 
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12-08-15, 10:50 

 Re: Column Royan: De baobabs van Angola 

Het is niet nodig om je naam ergens onder te zetten....Ik heb ooit het koningszwaard van je gelezen + al je columns en meer....wat ben jij 

herkenbaar in je schrijfstijl.
Maar weer bedank voor dit stuk informatie over Angola....Jouw schrijverijen zijn een deel van mijn wereldbeeld geworden. 
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Snel Reageren 

 Dit onderwerp sluiten 

Snel reageren Uitgebreide Editor

« Thierry's reisdo: Groen en verrassend Bogor in Indonesië | Column Royan: Het dodenrijk onder Parijs » 

Zoek in meer dan 1 miljoen reisberichten op Wereldwijzer ZOEKEN
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sinds 17 maart 2010 leven wij in Turkije! en daar kun je hier over lezen
Hier het weer bij ons in Turkije
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12-08-15, 18:49 

 Re: Column Royan: De baobabs van Angola 

Hoi hoi

Dank voor je compliment! Ik word er spontaan helemaal rood van 

Grt, Royan 
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Column Royan: De vlucht van de pelikaan
TScheers in forum Nieuws & Artikelen Laatste: 11-05-15, 22:59 

Column Royan: De pandaberen van Chengdu
Leontien in forum Nieuws & Artikelen Laatste: 13-06-14, 10:30 

Column Royan: Normandië 70 jaar na D-Day
Leontien in forum Nieuws & Artikelen Laatste: 09-05-14, 10:00 

Column Royan: Normandië 70 jaar na D-Day
Leontien in forum Nieuws & Artikelen Laatste: 09-05-14, 07:00 

Soortgelijke onderwerpen

Hotels in Bora 
Bora
See reviews & find deals 
for your Bora Bora trip
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