
Verloren paradijs

S
teenrijke westerlingen bou-
wen er hun vakantiehui-
zen, straatarme Mozambi-
kanen profiteren voorals-
nog volop mee van de be-
drijvigheid. Het enige wat

ontbreekt in het even paradijselijke als
achtergebleven Machangulo zijn de
onbekommerd vrolijke kreten van drie
blonde prinsesjes uit Wassenaar en
hun koninklijke ouders. „Maar wij
hebben prins Willem-Alexander al
meer dan een jaar niet gezien. Nie-
mand hier snapt waarom!”

Regenwulpen scheren langs
en een koppeltje vale strand-
plevieren pendelt energiek
tussen branding en duinen aan
de westkust van het Mozambi-
kaanse schiereiland Machan-
gulo. Paul David Hewson (52)
logeerde hier onlangs in de
strandvilla die prins Willem-
Alexander liet bouwen. De
walvissen en zeeschildpadden
liep hij mis, maar daar was het
hem ook niet om te doen. Net
als de prins en een select gezel-
schap rijkaards hunkert de
Ierse artiest af en toe naar een
zonovergoten stek in Verweg-
gistan ’where the streets have
no name’. En waar niemand
hem herkent als U2-zanger Bo-
no.

Teruggekeerd
Enkele kilometers verderop

geeft de lokale ondernemer
Antonio Chivambo (41) hoog
op over het rijkeluisproject
van Machangulo SA. Net als
veel jongeren is hij de afgelo-
pen jaren teruggekeerd naar
zijn geboortegrond omdat er
plotseling banen en kansen
voor het oprapen liggen. Chi-
vambo begon een camping
voor avontuurlijk ingestelde
natuur- en visliefhebbers met
vierwielaangedreven ’bak-
kies’. Van recente streekbe-
zoekers als Bono of Roger Wa-
ters (Pink Floyd) heeft hij nog
nooit gehoord. Wel van prins
Alexander, zoals hij hier be-
kendstaat.

Ruim tweeënhalf jaar na het
eerste bezoek van De Tele-
graaf reisden we opnieuw door
het mulle zand van het beeld-
schoneMaputoolifantenreser-
vaat naar Santa Maria, het
dorpje op de punt van land-
tong Machangulo. Veel is het-
zelfde gebleven voor de bevol-
king, zo blijkt tijdens de laatste
twintig kilometer dwars door

de zes arme gemeenschappen
van het schiereiland. Maar er
is ook vooruitgang tussen de
simpele hutjes en schrale ak-
kertjes: meer waterpompen,
vrolijke muziek dankzij aan-
sluiting op elektriciteit, meer
winkeltjes en bescheiden
bouwactiviteiten van dorpe-
lingen die plotseling geld zijn
gaan verdienen.

Chivambo staart ons met
een ongelovige blik aan. Dat
Willem-Alexander zijn
droomhuis onder politieke en
publicitaire druk heeft opge-
geven, gaat er bij de gewiekste
ondernemer – tevens specia-
list in koelkasten en aircondi-
tioning – niet in. Na aanvanke-
lijk wijdverbreid onbegrip
hadden de inwoners van Santa

Maria juist begrepen dat Ma-
changulo een ideale plek is
voor de ’rijke blanken” om
zich ongestoord terug te trek-
ken. „Alsdeprinshethiernaar
zijn zin heeft, dan moet hij
toch zelf weten of hij hier
komt?”

Afscheidsbrief
De kroonprins schreef in no-

vember 2009 aan toenmalig
minister-president Balkenen-
de uit het project te stappen
omdat door de ’voortgaande
publiciteit’ de goede ontwik-
kelingen in Machangulo ’bui-
ten beeld’ raakten en het pro-
jectwerdbenadeeldomdat ’el-
ke misslag wordt uitvergroot’.
In een bittere afscheidsbrief
aan de andere huis- en grond-
eigenaren, die De Telegraaf
exclusief onder ogen kreeg,
noemt Willem-Alexander de
verkoop van zijn ’droomhuis’
in september 2010 het ’trieste
resultaat’ van een ’strijd die
we nooit konden winnen’.

Op een steenworp afstand
van de camping schieten hon-
derdenkrabbetjes –vankleine
rode tot reusachtige bleke – in

hun holen als een tractor door
het mangrovebos ploegt en
dan door de blubber van het
drooggevallen wad richting
een dhow vol bouwmateriaal.
„Kijk”, wijst Chivambo naar
de werklui die het zeilbootje
beginnen uit te laden. „De
bouw van die vakantiehuizen
levert heel veel banen op.”

Hoewel het Machangulo-
project aanvankelijk een be-
schamend spoor van dubieuze
financiële constructies, ge-
sjoemel met materiaal en loze
beloftes naliet, keerde het tij
toen een groep superrijke
vrienden vier jaar geleden het
heft in handen nam.

Zeggenschap
Machangulo SA is een Ver-

eniging van Eigenaren, maar
ook een bedrijf waarin inves-
teerders een aandeel kunnen
kopen, waarvoor ze zeggen-
schap krijgen en het recht om
een huis te bouwen. Topfigu-
ren in het bestuur zijn de Ar-
gentijnse voorzitter Alejan-
dro Tawil en de jeugdvriend
van de prins, Harold Fentener
van Vlissingen, wiens vermo-
gen door Quote op 365 miljoen
euro wordt geschat. Een hand-
jevol aanvankelijke investeer-
ders in Panorama Investimen-
tos kwam overigens in de pro-
blemen toen Europese ban-
kiers en blauw bloed in het
project stapten en de woonhef-
fingen opschroefden.

Datwasdestijdsnodig omde
beloofde banen, waterpom-
pen, nieuwe scholen, een zie-

kenhuis en landbouwprojec-
ten voor de lokale bevolking te
betalen. Huiseigenaren moes-
ten lappen en wanbetalers, zo-
als de ondernemer die een ho-
tel zou bouwen, werden zon-
der pardon uit het bedrijf ge-
kegeld. In Nederland vonden
parlementariërs als Alexander
Pechtold (D66) dat het „mo-
reel” dubieus was om „in zo’n
land” een vakantiehuis te bou-
wen, maar Willem-Alexander
c.s. beschouwen het project
juist als eenuniekekansomals
rijke westerlingen bij te dra-
gen aan de ontwikkeling van
een arme regio.

Chivambo werkte in het
Zuid-Afrikaanse Durban en
was niet in Santa Maria toen
De Telegraaf in 2009 zijn broer
Filamon interviewde in zijn
winkeltje. Filamon overleed
twee maanden na dat vraagge-
sprek aan een onbekende ziek-
te. „Hij kreeg last van zijn
maag en binnen een week was
hij dood”, aldus Chivambo.
Hoewel de leefomstandighe-
den op Machangulo nog steeds
primitief zijn, komen veel lo-
kale jongeren terug uit Zuid-
Afrika en de Mozambikaanse
hoofdstad Maputo, merkt ook
Jaco Steyn, die samen met de
Zimbabwaan Knowlegde
Mandiuraya een werkplaats
en bakstenenbakkerij overziet

voor bouwbedrijf Vilanculos
Madeira (VM).

„Wij hebben ongeveer 45
mensen in dienst hier”, aldus
Steyn, die in een vorig leven
als duikinstructeur prins Wil-
lem-Alexander nog eens uit
snorkelen nam in het zeereser-
vaat bij het eiland Inhaca (pal
tegenover Santa Maria). „VM
werkt momenteel op vier
bouwplaatsen van Machangu-
lo SA en we hebben net twee
huizen opgeleverd.”

Olifantenreservaat
Met een halve glimlach en

een halve zucht omschrijft
Steyn de werkomstandighe-
den in Santa Maria als „een
uitdaging”. Machangulo
heeft een landingsbaan voor
kleine vliegtuigjes en de vier
uur durende tocht van zestig
kilometer door het olifanten-
reservaat is oogverblindend
mooi, maar geen optie voor
bouwmateriaal. De urenlange
overtocht is niet zonder ge-
vaar en Mozambikanen ver-
tellenelkaargraag smakelijke
verhalen over luxezwemba-
den die van boord tuimelen en
naar de bodem van de Indi-
sche Oceaan zinken.

Hoewel de percelen langs de
binnenmeren maar moeilijk
verkopen, zijn er inmiddels
acht van de geplande 67 kust-
huizen helemaal klaar. Sinds
vorig jaar worden die bevoor-
raad door de winkel van Ga-
briella Dulobu, waar we on-
derweg naar het kantoor van
Machangulo SA even binnen
wippen. „Als de Europeanen
hierheen komen, slaat mijn
schoonzusje alle boodschap-
pen in Maputo in. Dat stuurt ze
dan per dhow deze kant op.”

In het kantoor van Machan-
gulo SA worden we aanvanke-
lijk ijzig ontvangen, maar als
de kersverse general manager
Gavin Hulett ons opmerkt,
blijkt hij bereid te praten – een
unicum. De organisatie heeft
deafgelopen jaren talrijkepro-
jectleiders versleten, omdat
Tawil en co er maar niet in sla-
gen iemand te vinden die met
de vermogende aandeelhou-
ders én de plaatselijke bevol-
king overweg kan. Hulett deelt
Chivambo’s zorgen over de

werkgelegenheid na de bouw-
fase. Door het Machangulo-
project wonen er nu zo’n 6000
mensen op Machangulo, even-
veel als in1980.Vijftien jaar ge-
leden was dat aantal teruggelo-
pen naar 2895 inwoners, nadat
de Renamo-rebellen tijdens de
burgeroorlog huishielden.
Mannen op Machangulo van-
gen vooral vis, vrouwen ver-
bouwen cassave, zoete aardap-
pelen, cashewnoten, mafurra-
zaden (voor olie) en wat maïs.
Die landbouw bedreigt de vo-
gelrijke bossen en graslanden.
„We willen daarom de boeren
leren dat ze compost kunnen
gebruiken en lapjes grond om
de drie jaar braak kunnen la-
ten liggen om de bodem niet
uit te putten. Wie hier koopt,
tekent niet alleen voor een
huis aan het strand. Dit is één
van de armste delen van één
van de armste landen ter we-
reld.”

Minister-president Rutte
schreef in januari dat de prins
de ’woning, de aandelen (…)
en het bouwrecht op de over-
ige percelen’ voor een symbo-
lisch bedrag aan Machangulo
SA heeft overgedaan. Het be-
drijf heeft huisnummer 46 nu
in de etalage staan, ’waarbij
het financiële risico bij de
prins en prinses ligt’. Volgens
bronnen rond het project wil
de prins tussen 6 en 8 miljoen
euro voor zijn aandeel en zijn
droomhuis vangen.

De terugweg gaat weer door
het olifantenreservaat, dat
met donaties van onder meer
de Postcode Loterij en het Ne-
derlandse Wereld Natuur
Fonds de komende jaren aan
het Tembe olifantenpark in
Zuid-Afrika zal worden ver-
bonden. Die twee parken vor-
men dan de basis voor de ont-
wikkeling van het grensover-
schrijdende park Lubombo,
een initiatief van Peace Parks
– waarvan de opa van Willem-
Alexander, prins Bernhard,
één van de oprichters was.
Geen wonder dat Willem-
Alexander in zijn afscheids-
brief aangaf Machangulo
nooit te zullen vergeten: „Wat
er ook gebeurt, wij blijven be-
trokken en blijven onderdeel
van de Machangulo-gemeen-
schap.”

door JOËL ROERIG

MACHANGULO PROFITEERT OOK ZONDER PRINS VAN BOUW DROOMHUIZEN

Bouwbedrijf
Vilanculos
Madeira (VM)
biedt mo-
menteel werk
aan vele
honderden
inwoners van
Machangulo.

Foto links: luchtopname van het bouwproject op het
Mozambikaanse schiereiland Machangulo, waar prins
Willem-Alexander en prinses Máxima een omstreden
vakantievilla lieten bouwen. FOTO: ANP

’Hij moet
toch zelf
weten of
hij hier
komt?’
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Zonsondergang in Santa Maria.

De inwoners van Machangulo behoren tot de armsten
van Mozambique.

Een kuiftok. Machangulo is een
waar vogelparadijs.

Pas op voor overstekende olifan-
ten!

Gabriella Dulobu doet de boodschappen voor de rijke Europeanen.
FOTO’S: DIANNE TIPPING-WOODS

Antonio Chivambo’s camping
begint aardig te lopen door de
aandacht voor Machangulo.
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Het is een raar woord:
hotemetoot. En je komt het
ook op de raarste plaatsen
tegen.

Je kunt het de dokter
horen zeggen over de direc-
tie van zijn ziekenhuis,
maar ook de burger over de
minister. En natuurlijk de
voetballer over een bobo.
Woorden als ’reet’ en ’diag-
nose’ hebben niet zo’n alge-
mene verspreiding over
alle bevolkingsgroepen.

In zo’n geval wil Klare
Taal natuurlijk weten hoe
zo’n woord in onze taal is
terechtgekomen. Na enig
onderzoek wordt duidelijk,
dat je aan dat ’hotemetoot’
gemakkelijk je vingers
kunt branden. Er zijn na-
melijk twee versies. En de

etymologen
weten nog altijd
niet welke de
juiste is. De ene
verklaring
stond op een
kalender, de
andere in een
tijdschrift. En
de bronnen zijn
verschillend.

Een korte
verhandeling
op de Rotter-
damse Scheur-

mail-kalender van dit jaar
gaat ervan uit dat hoteme-
toot oorspronkelijk uit
Japan komt. Het werd vol-
gens die bron ’binnenge-
bracht’ in 1863 door een
leerling-smid, Matsu Toko,
die in Rotterdam arriveer-
de in het kielzog van een
delegatie hoge omes die
men in Japan hatamoto’s
noemt. Daarvan zou hote-
metoot zijn afgeleid.

De jeugdige leerling-smid
ging niet mee terug naar
Japan, maar bleef in Rot-
terdam hangen. Hij ging
werken bij Bart Wilton, de
grondlegger van wat zou
uitgroeien tot de scheeps-
werf Wilton-Fijenoord.

Overigens bleek Matsu
Toko een artistieke en pro-
ductieve jongeling. Volgens
de eerdergenoemde
Scheurmail-kalender
bracht hij ons niet alleen
het woord hotemetoot,
maar liet hij ons ook ken-
nismaken met de haiku.

Zijn eerste ’Nederlandse’
gedichtje ging uiteraard
over Rotterdam. Dat weten
we, omdat het werd gepu-
bliceerd in het literaire
blad De Gids, toen nog
onder leiding van Potgieter.
Bij het schrijven ervan
heeft de jongeman waar-
schijnlijk Nederlandse
assistentie genoten.

Dat het woord ’hoteme-
toot’ van Japanse herkomst
is, is ook de mening van
Nederlands gerenom-
meerdste etymologe Nicoli-
ne van der Sijs. In haar
Chronologisch Woorden-
boek meldt ze bovendien
dat het woord in 1896 voor
het eerst in een Nederland-

se geschreven bron voor-
kwam.

Maar of de oorsprong
écht Japans is… Het kon
wel eens veel eenvoudiger
zijn. In het tijdschrift Onze
Volkstaal van 1882 komt
een artikel voor, waarin het
woord ’otepatoter’ wordt
gebruikt voor iemand die in
verenigingen en commis-
sies allerhande baantjes en
postjes waarneemt. Het
werd gekoppeld aan
Zeeuws-Vlaanderen. De
uitspraak: ó-te-pa-tó-ter.

Het is logisch te veron-
derstellen dat als in 1882 op
schrift wordt gesteld wat
een ’otepatoter’ is, die be-
naming al veel langer in het
spraakgebruik moet heb-
ben bestaan. Het woord
was (waarschijnlijk) hier
dus al in gebruik, toen Mat-
su Toko in Rotterdam van
boord stapte.

’Otepatoter’ is ook opge-
nomen in het respectabele
Woordenboek der Neder-
landsche Taal (WNT), in de
betekenis ’iemand die in
zijn of haar kring de eerste
viool wil spelen’. Voor de
herkomst wordt verwezen
naar het artikel in Onze
Volkstaal. De redactie van
het WNT vond dat kenne-
lijk voldoende betrouw-
baar.

Het is vaak ingewikkeld
om de herkomst van woor-
den te herleiden. Ten aan-
zien van ’hotemetoot’ is de
keus in elk geval terugge-
bracht tot twee mogelijkhe-
den. Misschien wordt ooit
het verlossende woord
gesproken…

klaretaal@telegraaf.nl

Hotemetoot

Uit Japan
of toch uit
Zeeland?
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