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Traditioneel rondtrekken met vee moet van
overheidswege stoppen vanwege landerosie

Tanzania

De Masai
Afrika

VeeteeltVlees bezocht afgelopen najaar Tanzania. Dit kwam tot stand met ondersteuning
van de IFAJ (Internationale Federatie van
Landbouwjournalisten) en Agriterra (Nederlandse groepering van plattelandsorganisaties
voor ontwikkelingshulp).

Ze zĳn wereldberoemd: de Masaiveehouders. Vanwege

Deel 1: Vee houden als 100 jaar geleden
Deel 2: Ode aan de Masaiveehouders

van een Masaiveehouder wordt afgemeten aan de grootte

hun bĳzondere springkunst, maar ook vanwege hun enorm
grote veestapels die rondtrekken in de savanne. Dat rondtrekken wordt door de overheid aan banden gelegd. De welvaart

van de kudde.
tekst Guy Nantier fotograﬁe Guy Nantier en Jürgen Schmücking

Foto boven: De kudde van enkele honderden dieren verhuist regelmatig over vele kilometers naar waar er regen valt en gras groeit
(pastoralisme). Maar omdat dit graasgedrag landerosie in de hand werkt, tracht de overheid de Masai te bewegen naar een meer sedentaire
veehouderĳ. In dit type veehouderĳ blĳven de dieren ter plaatse grazen in het regenseizoen en krĳgen ze hooi in het droge seizoen.
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Foto boven: In het Oost-Afrikaanse Tanzania
zĳn er meer dan 130 etnische groepen
(stammen). Desondanks heerst er geen
tribaal geweld tussen de stammen. Dit komt
doordat de grootste stam minder dan vĳftien
procent van de bevolking uitmaakt. Het
tribale eigenbelang speelt er dus geen
doorslaggevende rol.

Foto boven: Van alle stammen is de Masai de bekendste vanwege de vele televisiedocumentaires die erover zĳn gemaakt. Beelden van Masaikrĳgers die als geen ander hoog
ter plaatse in de lucht kunnen springen, zĳn de wereld rondgegaan.

Foto onder: De Masai zĳn nomadische
veehouders die leven in de savanne van
Kenia en Tanzania. De Masai geloven dat
elke koe op aarde hun door God is gegeven.
Een flinke veestapel staat voor de Masai
gelĳk aan welvaart.
Aangezien de koeien hun waarde verliezen
als ze dood zĳn, worden de dieren alleen
voor speciale gelegenheden geslacht.

Foto boven: Elke Masai heeft zĳn eigen ‘brandmerk’ om zĳn dieren te identificeren. Vrouwelĳke dieren leveren hun eerste kalf af op vier jaar ouderdom. Per twintig vrouwelĳke dieren
loopt één stier in de kudde. Bĳ een goed regenseizoen, is de productie een kalf per jaar.
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Foto boven: De veemarkt neemt een heel belangrĳke plaats in in het leven van de Masai. Op de markt wordt vee verhandeld als er geld nodig
is om bĳvoorbeeld het schoolgeld van de kinderen te betalen, gezondheidskosten te betalen of om een belangrĳke gebeurtenis, zoals een
huwelĳk, te financieren. De veemarkt is eveneens de plaats waar handel in hooi wordt gedreven.
Foto rechts en rechtsonder: Traditionele waarden blĳven
anno 2015 bepalend voor het dagelĳkse leven van de
Masai. Vrouwen en kinderen behoren toe aan de
gemeenschap.
Het vee blĳft het allerbelangrĳkste en het voedsel bestaat
voornamelĳk uit melk, vlees en gefermenteerd
koeienbloed. Van runderkarkassen wordt een bouillon
getrokken voor de krĳgers of jonge mannen. Ook het
gebruik van geneeskrachtige kruiden in de traditionele
medische zorg blĳft nog steeds overeind.

Foto onder: Stieren goed in het vlees brengen op de
veemarkt een miljoen Tanzaniaanse shilling op of zo’n
500 euro. Een graatmagere stier wordt verkocht voor
150.000 Tanzaniaanse shilling of 75 euro.
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