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Mijn vrouw Corrie en ik kregen in Zambia vier kinderen: 
meisje/jongen/meisje/jongen, die alle vier toen ze vol-
wassen waren wel een keer, of vaker, naar Afrika terug 
gegaan zijn, maar niet per se naar Zambia.  
    Enfin, ik rolde ik van de ene baan in de andere, en had 
tot aan mijn pensionering steeds wel iets of juist veel 
met Afrika te maken, en ook daarna nog wel.  
 

    Met mijn huidige, tweede vrouw Irene heb ik zowel in 
1992 als in 2008 een aantal landen van Zuidelijk Afrika 
bezocht, zoals we ook tweemaal naar Indonesië, haar ge-
boorteland, geweest zijn.  
 

    In  1960 verscheen AO-boekje nr. 799: 
‘AFRIKA wordt vrij’ van publicist Gerard van den 
Boomen. Deze maand, februari 2022, verscheen 
van mijn hand een soort opvolger, namelijk  
AO 3094: ‘AFRIKA, een groots continent. Ontwik-
kelingen sinds 1960’. ISBN 9789085872757 
 

Wij hebben een paar uitleenexemplaren in huis, 
dus wie het boekje wil doorbladeren kan het ons 
even laten weten, en we sturen je/jullie een 
exemplaar te leen. Je kunt het ook zelf bestellen. 
 

Met hartelijke groet, 
Ook van Irene, Tom 
 

P.S. Nr. 3094 kost €7,50 excl. BTW. Zèlf een los 
nummer uit de AO-serie bestellen? Ga dan naar 
de website: www.actueleonderwerpen.nl en het 
zou moeten lukken. Het is alleen al interessant te 
zien wat men sinds WOII wel niet allemaal gepu-
bliceerd heeft! Het is eigenlijk een steeds bijge-
werkte encyclopedie over bijna ‘ALLES’!  

 

Aan: enkele vrienden (v/m) en goede bekenden,  

Precies 60 jaar geleden, ik studeerde landmeetkunde 

aan de TU-Delft, moest ik voor m’n Kandidaats (nu 

heet het Bachelor) een half jaar op stage. Ik had ge-

luk, want ik vond een stage op Kamativi Tin Mines in 

wat toen nog Zuid-Rhodesië heette, het tegenwoordige 

Zimbabwe. Daar was heel wat aan landmeetkundig 

werk te doen, zowel bovengronds als ondergronds. Alle 

leidinggevende functies waren in blanke handen, het 

zware werk werd door zwarte trekarbeiders, van ver 

weg geronseld, verricht. Er heerste een soort Apart-

heid die maar weinig humaner was dan die in Zuid-

Afrika.  

    Sinds die tijd heeft Afrika me niet meer losgelaten. 
Na mijn studie werd ik leraar wiskunde in Zambia, 
voorheen bekend als Noord-Rhodesië. Na vijf jaar 
mocht ik vanuit Lusaka de Liberation Support Group 
Africa 2000 leiden, die internationale steun organiseer-
de voor de militante bevrijdingsbewegingen van vijf 
landen in Zuidelijk Afrika die nog zuchtten onder blank 
bestuur.  
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