
Het lOU me heel erg verwondere n als 
er niet al ja ren ge leden een asfaltlaag 
gego ten lOU zijn op de weg tussen 
Tozeur en Nefta in het zuidwes ten 
van Tun esie, maar in 1975 was er 
aileen maar een stoffige halfverharde 
piste met ernaast enkele telefoondra
den aan een eindel oze rij houten 
palen, De plaatsjes Jiggen vij fentwin
tig kilometer uit elkaar in het uitge
strekte, voJstrekt vegetatieloze, vlak
ke landschap van Chott EJ Djerid. 
Dat is een immense zoutvlakte, een 
uitgedroogde Jagune eigenlij k. 

Op kerstdag van dat jaar ben ik te 
voet van Tozeur naar Nefta geJopen 
ove r die met wit glinsterende kristal 
len bedekte vJakte. Het weer was ide
aal voor zo'n onderneming. Het moet 
zo'n achttien graden geweest zij n. De 
lucht was van het meest vlekkeJoze 
blauw. De zon scheen met dat helde
re mediterra ne licht , en er woei een 
kil briesje. Ik had me gehuld in een 
warrne grij ze wo llen boernoes, de 
plaatselijke klederdracht. Mijn baga

. ge had ik voor enkele dage n achter
gelaten in Nefta, bij een plaatselijke 
handelaar waa r ik een avo nd mee 
verbroede rd had. lk was op zijn ver

zoek drank gaan halen in een hotel, 
want dat was voor hem uitgesloten. 

Ook al was er in die tijd bijzonder 
weinig verkeer, ik wo u toch niet 
langs de piste zelf lopen oNiet dat ik 
zo'n roeke loze avonturier ben. Met 
zulk weer was het onmogelijk om te 
verdwa len. Niet aileen de zon wees 
me de weg, ook de telefoonpalen 
langs het zandspoor bleven altijd weI 
ergens in de verte de richting aanw ij
zen. Het was er me immers niet om 
te doe n te verdwalen, maar wel om 
de groo tsheid, de eenzaamheid en de 
stilte van die levensvijandige plek 
aan de lijve te ervare n. Zo reisden 
vroeger aile reizigers in de woestij n: 
te voe t - of op een kamee l, maar dat 
gaa t nauwelijks sneller - van oase 
naar waterput naar oase . Elke dag 
een dagrnars vel'. Het ontbreke n van 
een overdaad aan prikkels geeft je 
gees t de vrijheid als je een he le dag 
lang stapt in ee n nauwe lijks verande 
rend landschap. 

En 's avonds dan de vreugde van het 
thuiskomen op een gastvrije plek: 
een bel van zoet water in een zout en 
dor land. Aan de rand van Nefta 
wo nen Toearegs in een half afge
werkte bakstenen nederzetting. Van 
ver hebben ze de vreemde reiziger al 
zien aankornen, want di t gebeurt niet 
elke dag meer. Eeuwen lang hebben 
zij op precies deze lfde manier door 

de woes tij n gezw orven, maar nu zijn 
ze bezig zich aan te passen aan de 
nieuwe tijden. Hun tenten koesteren 
ze nog, i.e liggen opengespreid aan 
de rand van de nederzett ing. Een 
kleine delegatie komt me al tegemoet 
een kilometer ver de woes tijn in. Ze 
nodigen me uit bij hen te eten en te 
ove rnachten. Tegen ee n bescheiden 
vergoeding. Dat is norrnaal, want 
zeker voor hen is het leven hier niet 
gemakkelijk. 
Nergens ter wereld zo veel honden 
horen blaffen als 's nachts in Nefta, 

De volgende dag dool ik rond in de 
palmenplantage. In de irrigatieka
naaltjes kwaken groene kikkers, waar 
komen die vandaan? Even verder in 
het hoge, done gras staar een ezeltje 
vastgebonden. Een man is in de plan
tage aan het werk. Wij proberen te 
praten , maar hij spreekt geen gebene
dijd woord Frans , en ik ken nog geen 
tien woorde n Arabisch, laat staan 
Berbers. Op zij n blote voeten klimt 
hij een palm in, snijdt een grote rist 
dade ls los, komt weer naar beneden 
en biedt ze mij aan. Deze man wil 
helemaal gee n geld. Op dat moment 
vind ik een oero ud gebaar opnieu w 
uit: ik houd mijn hand op het hart, 
kijk hem aan en buig me heel lichtjes 
voorover. Hij beantwoord t mijn 
gebaar met gro te vanzelfsprekend
heid , en wij glimlachen naar e lkaar. 
Johan Heirman 
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