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Op zoek naar de bonte boer in Burkino Faso 

Door  Toos en Ben Zwetsloot 
 
Geschiedenis 
Tot het einde van de 19e eeuw is de geschiedenis van Burkina Faso 
gedomineerd door de Mossi. De Mossi probeerden vanaf de 11e 
eeuw een groot imperium te maken van Noordwest-Afrika. Na de 
komst van de Fransen in 1896 werd het een Franse kolonie. Op 5 
augustus 1960 is het toenmalige Opper-Volta (of Boven-Volta, van 
het Franse "Haute-Volta") onafhankelijk geworden van Frankrijk. 
Op 4 augustus 1984, precies een jaar nadat de marxist-leninist Thomas Sankara middels een 
staatsgreep aan de macht kwam, werd de naam van het land veranderd van "Haute Volta" 
(Opper-Volta) in "Burkina Faso". Tussen 4 en 15 augustus 1984 was de correcte schrijfwijze 
overigens 'Bourkina-Fasso'. "Burkina Faso" betekent zoiets als het 'land van de oprechte 
mensen'. De inwoners worden Burkinabé (oprechte mensen) genoemd, in het Nederlands 
Burkinabezen. 
De geschiedenis van het land is zeer vreedzaam te noemen in vergelijking met andere 
landen. De verscheidene staatsgrepen zijn zonder bloedvergieten verlopen en het land 
heeft, behalve met Frankrijk tijdens de kolonisatie, in moderne tijden geen oorlog gekend. 
Het land is ondanks de armoede redelijk zelfvoorzienend en hongersnood is er vrijwel 
onbekend. Tijdens de burgeroorlog in Ivoorkust dreigde wel hongersnood in het zuiden van 
Burkina Faso door de toestroom van Ivoriaanse vluchtelingen maar door internationale hulp 
is deze bezworen. 
Het noorden van Ivoorkust behoorde vroeger ook toe tot Burkina Faso. Dit zorgt ook nu nog 
wel eens voor politieke fricties tussen de twee landen. Tijdens de laatste Ivoriaanse 
burgeroorlog werd Burkina Faso ook door de Ivoriaanse regering ervan beticht de 
noordelijke rebellen te steunen, hoewel hiervoor nooit formeel bewijs is geweest. 
 
Economie 
Burkina Faso is een van de armste landen van de wereld. 80% van de bevolking is afhankelijk 
van de landbouw die gesubsidieerd wordt door de VN. Droogte en slechte bodem (vooral in 
de noordelijke Sahel-regio's) en slechte infrastructuur, opleiding en gezondheidszorg (in het 
gehele land) zijn de voornaamste problemen. Het land is sterk afhankelijk van steun van 
westerse landen, waarbij Nederland een belangrijke donateur is, en van multilaterale 
instellingen als de VN. Ondanks deze problemen kan het land echter zichzelf van voldoende 
voedsel voorzien, mede door de economische impuls die gegeven is door de vorige 
president, Thomas Sankara. Zijn slogan "Consommons Burkinabé" (Consumeer Burkinabees) 
zette de Burkinabezen aan om in eerste instantie producten uit eigen land te kopen, 
waardoor geld binnen het land blijft en niet naar buiten wegvloeit. 

De campagne van Broederlijk Delen van 2007 focust onder meer op dit land. In de 
campagnefilm kun je zien dat er op de plaatselijke markt Nederlandse uien en 
aardappelen verkocht worden. Dat is echter geen steun aan, maar eerder een 
ontwrichting van de plaatselijke economie. De plaatselijke boeren kunnen hun uien 
niet meer verkopen door de dumpprijzen van de Nederlandse goederen. 

De exportproducten van het land zijn vooral sperziebonen en katoen. Het noorden van 
Ivoorkust verwelkomt veel gastarbeiders uit het zuiden van Burkina Faso, die daar op 
bananen- en cacaoplantages werken. Meestal gaan deze gastarbeiders uit vrije wil naar 
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Ivoorkust, maar het komt ook voor dat Burkinabese kinderen en jonge mannen door 
Ivorianen geronseld worden met een goed salaris in het verschiet, maar eenmaal in 
Ivoorkust worden ze gedwongen om onder aan slavernij gelijkende omstandigheden te 
werken. 
 
Geografie 
Burkina Faso (= land van de eerlijke mensen) is een 
republiek in West-Afrika. Voorheen heette het Opper-
Volta. Het land grenst aan Benin, Ivoorkust, Ghana, Mali, 
Niger en Togo. De hoofdstad is Ouagadougou. Burkina 
Faso is volledig door land omsloten en heeft derhalve 
geen zeehavens. Het behoort tot de Sahel-landen. Burkina 
Faso heeft ook een regio met de naam Sahel. De hoogste 
berg is Tena Kourou (749 meter). Er is veel natuurschoon 
te bewonderen, vooral in het zuiden, zoals de watervallen 
van Banfora, de pieken van Sindou, en het meer van Tengrela. 
 
Steden 
De grootste steden, na de hoofdstad Ouagadougou met ruim 1 miljoen inwoners, zijn Bobo-
Dioulasso (vertaling: Het Land van de Bobo en de Dioula) met 360.000 inwoners, Koudougou 
met bijna 90.000 inwoners, Ouahigouya met 61.000 inwoners en Banfora met 60.000 
inwoners. 
 
Kort verslag reis Burkino Faso. 
I.v.m. een ontwikkelings (scholen) project waren 
we op werkbezoek bij een school in Burkino Faso.  
Dit land is volgens een documentaire op de 
televisie een van de armste landen van Afrika. Nu 
wij er geweest zijn kan ik mij dat goed voorstellen. 
Delfstoffen heeft het land haast niet. Alles moet 
ingevoerd worden.  
De mensen leven hoofdzakelijk van de landbouw 
en veeteelt. In het regenseizoen zaait men en 
voordat deze voorbij is heeft men alweer geoogst. 
Maar dan begint de droogte de mensen hebben 
dan geen werk en moeten toch hun kostje bij 
elkaar vinden. Bij waterbronnen zie je dat men 
probeert ook in deze tijd groente te kweken die men dan op de markten kan verkopen.  

 
Wij hebben daar 17 dagen rondgereisd en 
waren al blij als we weer op een bitumen 
weg reden, want daar zijn er niet zo veel 
van. 
Naast de scholen die we bezocht hebben en 
de plaatselijke kliniek die we aan licht 
geholpen hebben, zijn we ook de bush 
ingegaan. Ik had namelijk een foto 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Sahel_(landstreek)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sahel_(Burkina_Faso)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sindou
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Tengrela&action=edit&redlink=1
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meegenomen van een Bonte Boer, Youyou genoemd bij de 
plaatselijke bevolking. De eerste Bonte boer die we aantroffen 
was een tekening op een ‘vogelkaart’ die in een school was 
opgehangen. Arno vroeg aan mij of ik foto’s van het leefgebied 
van deze vogels wilde maken. Makkelijker gezegd dan gedaan 
moet ik zeggen. Een boer vertelde ons dat op zijn land deze 
vogels leefden, maar moesten we er wel 200 kilometer voor 
reizen. Zo gezegd zo gedaan. In een landrover zijn we op reis 
gegaan. Van Bobo-Dioulasso (in het zuidwesten) naar Banfaro 
circa 100. Dan nog 100 km zuidoostwaarts.(zie kaartje bovenin 
artikel) Dit was niet in het reservaat De Bontioli, maar op het 

platte land in het gebied er nog een stukje 
boven.  De helft van de route was onverhard 
redelijk te berijden maar de andere helft leek 
meer op een Marlboro rallytoer dwars door het 
landschap. Met hier en daar een aantal hutjes 
wat dan een dorpje moest voorstellen, waar 
dan 15 tot 50 mensen wonen. 
Eindelijk aangekomen zochten we onze ‘prooi’ . 
In een laag bebost gebied vonden we de akkers 
van de boer. Hij nam ons mee naar een 
drooggevallen beek. Daar stonden tientallen 
hoge bomen. Door het geluid van ons vlogen 
tientallen oranje bonte boeren verschrikt weg 
om een eindje verder weer in de bomen te 
landen.  Met zijn geweer in aanslag vroeg de 
boer mij of hij er een moest schieten. Dat vond 
ik niet nodig om een foto te maken. Hij vertelde 
ons ook dat hij veel last had van deze vogels. 
Als zijn gewas rijp is, duiken ze met zijn allen in 
het gewas. Zij vernielen meer dan zij eten. 
(papegaaien eigen) Fotograferen met mijn 
toestel had geen zin, daar was het te ver voor. 
Wel heb ik van de omgeving een aantal foto’s 
gemaakt.  

 
Midden op zijn akker stond een 
verbrande boomstam. In de holte bij 
de vertakkingen van de boom was 
een groot gat. Hij vertelde ons dat de 
Bonte Boeren, soms wel 30-35 
vogels, daar ‘s nachts in slapen, 
midden in het gewas. Ik vertelde 
hem wat bij ons een Bonte Boer kost 
(circa 225 euro), net zo veel als bij 
hem een koe. Daar schrok hij wel 
van. Ondanks het feit dat hij er 
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zoveel last van zegt te hebben, doet hij weinig aan bestrijding ervan. Hij had bijvoorbeeld 
ook die slaapboom ook kunnen omhakken. 
 
Het landschap is veelal laag bebost, en natuurlijk zijn er ook de nodige tropische vogels. 
Alleen heb ik er geen grote aantallen voor mijn camera gehad. Wel 
een aantal gezien zoals de bonte kraai, veel duiven die het meest 
leken op diamantduiven, allen blauw-grijs van kleur. De kwartels 
zagen we als we door het bos reden en de gieren midden in het dorp 
zelfs. Er is altijd wel ergens een geit of schaap die onderweg aan zijn 
einde is gekomen. Kudden schapen, geiten, ezels en runderen kom je 

overal tegen, dus op de weg is het uitkijken geblazen. Halsbanden en Touraco’s  zouden er 
ook zitten maar daar hebben we er geen van waargenomen. 
Natuurlijk zijn we ook de witte reigers tegen gekomen bij de meren die men op verschillende 
plaatsen heeft aangelegd. De drinkplaatsen voor alle kudden die daar passeren, een 
schitterend gezicht als je dat van nabij mag bekijken.  
Toos en ik zijn er geweest voor de goede doelen, hebben het echte Afrika gezien en zijn een 
hele ervaring rijker teruggekomen. We hadden het niet willen missen. 
 

Burkino Faso ligt qua bonte boeren gebied tegen Senegalus en 
versterie aan. Volgens waarnemingen van Ben waren alle vogels diep 
oranje. Hij heeft dit goed kunnen waarnemen omdat de vogels zich 
in de bomen ophielden en als je dan naderbij kwam (om een foto te 
maken) vlogen ze als groep naar een volgende boom. Dat herhaalde 
zich steeds weer. U 
herkent dit vast wel van 
de groepen halsbanden 
in de Nederlandse 
stadsparken. Als je ze 
benaderd vliegen ze 

massaal op en kan je ze redelijk goed bekijken. 
Het betrof hier een groep van tientallen vogels, 
die daar zijn vaste verblijfplaats had. Alle vogels 
waren gelijk gekleurd. Een vogelboekje 
uitgegeven door Burkino Faso in samenwerking 
met Luxemburg, laat alleen een oranje vogel zien en wordt de vogel alleen Poicephalus 
senegalus genoemd zonder 3e naam. Het is wel een tekening, maar behoorlijk 
natuurgetrouw. Als de tekening is gemaakt naar een levend voorbeeld en de kleuren 
kloppen, kijkend naar de donkere kop en ook het vrij donkere groen, dan zou het een P.s. 
versterie moeten zijn, maar die beoordeling is eigenlijk alleen te maken op basis van een 
goede  foto.  
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