Maak die droomreis!
Soms droom je je hele
leven al van een reis.
Maar het komt er niet
van, want te duur, te
ver, niet verantwoord.
Harmen van Dijk wilde
altijd al op safari. Hij
ging. En het was nog
mooier dan hij
verwachtte.
TEKST HARMEN VAN DIJK
ILLUSTRATIE ISABEL BRITO
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atuurlijk had ik naar de ﬁlm
‘Back to the Future’ gemoeten, als jongen van 15. Of ‘The
Breakfast Club’. Maar ik had
op tv een stukje van ‘Out of
Africa’ gezien en dat liet me niet meer los.
Dáár wilde ik heen. Aangezien niemand
met me mee wilde, ging ik alleen, op een

vrijdagmiddag na school.
Vanaf de openingsscène was ik betoverd:
over de oneindige savanne kruipt een nietig
stoomtreintje, begeleid door de aanzwellende klanken van John Barry’s ﬁlmmuziek. Op het achterbalkon staat Meryl
Streep die de Deense barones Karen Blixen
speelt. Ze heeft een boerderij geërfd in het
koloniale Oost-Afrika en ziet voor het eerst
dit onbekende land. Het beneemt haar de
adem. En mij ook.
Ik snapte destijds weinig van de hoofdpersonen. Waarom Karen altijd boos en teleurgesteld was, waarom haar geliefde
Finch Hatton steeds de benen nam. Maar
Afrika. Afrika! De oneindige savanne. De
leeuwen en de olifanten. De tenten en de
kampvuren. Toen Karen in Finch Hattons
dubbeldekkervliegtuigje over haar geliefde
Kenia vloog, duizenden roze ﬂamingo’s opjagend boven Lake Nakuru, had ik allang
besloten: ooit ga ik ook.
En nu zit ik zelf in een vliegtuigje. Het
brengt mij en zes andere passagiers van de
hoofdstad Nairobi naar het wildpark Samburu. Een dik uur vliegen. Het begint die
ochtend al goed: ontbijt in de vliegclub
waar Finch Hatton destijds kind aan huis
was. De andere passagiers zijn er niet helemaal gerust op: is dit allemaal wel veilig, in
zo’n Afrikaans land? Mijn verstand zegt
hetzelfde, maar ik voel alleen maar opwinding: vliegen over Afrika! Als het vliegtuigje
zich losmaakt van de landingsbaan, hoor ik
in mijn hoofd de muziek van John Barry
aanzwellen .
Onder mij schuift de miljoenenstad Nairobi voorbij: drukke wegen, kantoorgebouwen en dan, zonder een duidelijke scheidslijn, een mozaïek van golfplaten dat niets
anders kan zijn dan een sloppenwijk. Ja, ik
ben in Afrika en ja, ik ben me erg bewust
van de ongelijkheid en de armoede. Maar
de komende dagen zal ik verblijven in een
wereld die niets te maken heeft met de dagelijkse realiteit. Ik besluit me daarover
voor deze ene keer niet schuldig te voelen.
Als de stad onder ons verdwijnt is de aar-

