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Samenvatting 

 

Dit onderzoek richt zich op de rol die terroristische activiteiten spelen in de ontwikkeling van de 

toerismesector in Kenia. Hierbij zijn de activiteiten van terreurorganisatie al-Shabaab in Kenia 

uitgediept en is er op lokaal niveau, op het toeristische eiland Lamu, onderzoek gedaan naar de 

betekenis van deze activiteiten voor de toerismesector van dit eiland en bijbehorende reacties op de 

gevolgen van deze activiteiten. De relatie tussen terrorisme en toerisme is in de literatuur al een 

aantal keren onderzocht, maar de etnografische manier die in dit onderzoek centraal staat, is nog 

nooit toegepast op de situatie in Kenia. Dit onderzoek geeft dan ook een aantal vernieuwende 

inzichten die in de relatie tussen toerisme en terrorisme in Kenia van toepassing zijn.  
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1. Introductie  

Op 21 september 2013 komen een aantal gewapende mannen schietend het Westgate 

winkelcentrum in Nairobi binnen zetten. Na een gijzeling van ongeveer vier dagen en een aantal 

mislukte pogingen om de gijzelaars te bevrijden komen uiteindelijk 68 mensen om het leven 

waaronder de neef van de huidige president van Kenia en een hoogzwangere Nederlandse vrouw. De 

terroristische aanslag wordt opgeëist door de Somalische terreurorganisatie Harakat al-Shabaab al 

Mujahideen, en zou de vergelding zijn op het besluit van de Keniaanse overheid om militair in te 

grijpen in Somalië(Huiskamp, 2013). Op 16 oktober 2011 steken Keniaanse militairen de grens over 

naar aanleiding van een aantal ontvoeringen in Kenia waar zij al-Shabaab verantwoordelijk voor 

houden. Het voornaamste doel van de militaire invasie is om de verantwoordelijk daders te vinden. 

Daarnaast is het volgens de Keniaanse overheid ook de bedoeling om al-Shabaab verder af te 

zwakken (Nicoll, 2013). Helaas stijgt na deze missie het aantal terreuractiviteiten in Kenia alleen maar 

en raakt de toerismesector van Kenia in verval. Niet alleen dit winkelcentrum wordt getroffen door 

de terroristische activiteiten van al-Shabaab. In verschillende toeristische kustplaatsen zijn zowel 

lokale bewoners als toeristen recent vaker slachtoffer van aanslagen opgeëist door terroristische 

organisatie al-Shabaab. Terroristische aanslagen in de kustprovincie Lamu, grenzend aan Somalië, 

hebben alleen in 2014 al zeker 90 mensen het leven gekost (Godfrey, 2014).  

Er bestaat in Kenia op dit moment een logische, problematische relatie tussen toerisme en 

terrorisme. Hoewel onderdelen van deze relatie al door verschillende wetenschappers zijn 

onderzocht, is een kwalitatieve analyse van deze relatie in een toeristische hotspot in Kenia nog 

nergens te vinden. Algemeen voor sub-Sahara Afrika toont Bichaka Fayissa (2007, pp. 12-13) aan dat 

de consumptie van internationale toeristen een positieve impact heeft op de economische groei van 

deze landen. De World Tourism Organisation (WTO) ziet ook mogelijkheden voor deze Sub-

Saharische landen, niet alleen voor strandtoerisme, maar ook voor ecotoerisme, cultureel toerisme, 

en ‘wild life’ toerisme. Ook in Kenia is toerisme enorm belangrijk; na de export van koffie en thee is 

toerisme de grootste economische contributiebron en was tot voor kort jarenlang de snelst 

groeiende sector (Valle & Yobesia, 2009, p. 402). Vanwege onder andere de internationale aandacht 

bij aanslagen op toeristen is de toerismesector helaas ook vaak belangrijk voor terroristen; toeristen 

vormen vaak een belangrijk doelwit voor terroristen om diens doelen te bereiken (Sonmez, 1998, p. 

426). In een periode van relatief stabiele economische groei zijn de activiteiten van terroristische 

organisatie al-Shabaab in Kenia zeer ongewenst. Het is daardoor van maatschappelijk belang om te 

onderzoeken op welke manier al-Shabaab precies actief is in Kenia en hoe er wordt gegaan met de 

aanwezigheid van deze terroristische organisatie.  
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De relatie tussen terrorisme en toerisme in Kenia staat centraal in dit onderzoek. Aan de hand van 

etnografisch onderzoek wordt uitgediept op welke manier de activiteiten van de eerder genoemde 

Somalische terreurorganisatie al-Shabaab een rol spelen in de ontwikkeling van de toerismesector in 

buurland Kenia. Hoewel er informatie is te vinden over al-Shabaab en de connectie met buurland 

Kenia, reikt de literatuur meestal niet verder dan omschrijvende, meestal tegensprekende 

journalistieke artikelen. Verder is de focus op de relatie tussen terrorisme en toerisme in Kenia op 

lokaal niveau nog niet specifiek onderzocht. Lokale kennis ten aanzien van de mogelijke gevolgen 

voor het toerisme dient dieper te worden bestudeerd. Wat gebeurt er precies in een toeristische 

hotspot wanneer bijvoorbeeld buitenlandse overheden een negatief reisadvies afgeven vanwege 

terroristische dreiging? Het verzamelen en analyseren van kwalitatief diepgaande en lokaal 

specifieke gegevens van al-Shabaab’s activiteiten in Kenia, en bijbehorende gevolgen voor de 

ontwikkeling van de toerismesector, zijn ook wetenschappelijk gezien dus zeer relevant. 

Het onderzoek voltrekt zich op de volgende wijze. Er wordt allereerst onderzocht waarom en op 

welke manier al-Shabaab precies aanwezig is in Kenia. In het tweede deel wordt vervolgens op lokaal 

niveau, op het toeristische eiland Lamu, onderzocht op welke manier deze terroristische organisatie 

het toerisme precies beïnvloedt. Wat betekenen al-Shabaab’s terroristische activiteiten voor de 

toerismesector van Lamu. Ten slotte worden ook reacties op dit terreurgeweld onderzocht en 

uitgediept. Hier wordt vooral gedoeld op het ontdekken van nationale en lokale acties/maatregelen 

met betrekking tot de recente terroristische dreiging van al-Shabaab. Bestaan er politieke 

maatregelen of initiatieven vanuit de toerismebranche die zorgen voor bescherming en 

wederopbouw van toeristische hotspot Lamu? 
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1. Theoretisch Kader 

Om de relatie tussen terrorisme en toerisme in Kenia te onderzoeken is het belangrijk om na te gaan 

wat er al is geschreven en onderzocht ten aanzien van deze concepten. Hoewel er al veel literatuur is 

geschreven over terrorisme blijf de interactie tussen terrorisme en toerisme achter. Sevil F. Sonmez 

beschrijft in haar artikel (Tourism, Terrorism and Political Instability, 1998, pp. 422-424) wel een 

aantal gevallen uit het verleden die de problematische aard van deze relatie aantonen. Een 

voorbeeld hiervan is Egypte, waar tussen 1992 en 1995 een radicaal islamitische groepering specifiek 

aanslagen uitvoerde op toeristen, wat zorgde voor een daling van 30% in het aantal overnachtingen 

in hotels en een daling van 43% in toerismegerelateerde opbrengsten. Naast het uitdiepen van 

bovenstaande relatie wordt de opkomst en ontwikkeling van terreurorganisatie al-Shabaab 

omschreven en gekoppeld aan bestaande literatuur.  

2.1 De ontwikkeling van terrorisme en de internationale veiligheidsagenda 

Er bestaan velen definities voor terrorisme omdat er ook verschillende soorten terrorisme zijn, maar 

de meest universele omschrijving is waarschijnlijk de door Verenigde Naties gebruikte definitie:’’ 

terrorism comprises criminal acts intended or calculated to provoke a state of terror in the general 

public, a group of persons or particular persons for political purposes’’ (Cilliers, 2014, p. 92). De angst 

voor terrorisme komt voornamelijk voort uit het feit dat aanslagen vaak gepleegd worden op een 

groep, persoon of symbool die misschien niet eens direct verbonden is aan het echte doelwit van een 

terroristische organisatie. De aanslag is meestal een potentiële boodschap, bedoelt voor een 

overheid, systeem of ideologie waarbij de slachtoffers van aanslagen voor terroristen fungeren als 

informatiekanaal. (Cilliers, 2014, p.93). 

Om de opkomst van Harakat al-Shabaab al Mujahideen te begrijpen is het allereerst belangrijk om te 

weten dat de ideologische terreuractiviteiten van de meeste hedendaagse terroristische organisaties 

grote verschillen vertonen ten opzichte van terroristische groeperingen in de jaren 80. In de jaren 80 

was terrorisme vooral georganiseerd in kleine hechte groepen van professionele terroristen met 

aanslagen gericht op het doorbreken/afzetten van bestaande regimes. Doordat deze groepen vaak 

gefinancierd werden door buitenlandse overheden wordt dit ook wel ‘state-sponsored terrorism’ 

genoemd. Terrorisme ontwikkelt continu en vanaf de jaren 90 zien we een verschuiving naar grotere 

groepen, die zich organiseren in kleine groepen op lokaal niveau en met elkaar verbonden zijn door 

middel van een gedeelde radicale geloofsovertuiging. (Cilliers, 2014, p. 94). Revolutionair terrorisme 

en staatsterreur waren de dominante trends, maar sinds begin jaren 90 zijn experts gaan 

waarschuwen voor internationaal terrorisme gebaseerd op radicale interpretaties van religie, 

voornamelijk de islam. De opkomst van deze radicaal islamitische bewegingen ontstaan voornamelijk 
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in niet Westerse staten zonder goed functionerende centrale overheid gecombineerd met armoede 

(Aalberts, 2009, p. 14).  

De gevolgen van, en reacties op staatsfalen geeft volgens Aalberts (2009, pp. 13 - 15) belangrijke 

ontwikkelingen op het wereldwijde politieke toneel weer. Vanaf het einde van de Koude Oorlog vindt 

een verschuiving plaats van interstatelijke conflicten naar intrastatelijke conflicten en geweld. In een 

wereld gekenmerkt door globalisering, zonder Oost-West spanning zorgt de verwevenheid van 

nationale economieën en het afnemende belang van landgrenzen namelijk voor een wereldwijde 

betrokkenheid. Sinds de jaren 90 staan deze intra-statelijke conflicten bovenaan de 

veiligheidsagenda. Een uitgebreid betoog omtrent de redenen voor de opkomst van deze nieuwe 

oorlogen is buiten het bereik van dit onderzoek, maar het is belangrijk om te weten dat onder andere 

9/11 en bijbehorende gevolgen en reacties een belangrijke vervullen in de ontwikkeling van falende 

staten en de identificatie van state failure als probleem voor de wereldpolitiek (Aalberts, 2009, p. 

15). Dit komt onder andere ook doordat falende staten vaak een broedplaats vormen voor de 

opkomst van radicaal islamitisch terrorisme (Ibrahim, 2010, p. 288). Volgens een rapport van de CIA 

zijn vooral Afrikaanse staten met een wanbestuur; etnische, culturele of religieuze spanningen; 

zwakke economie en poreuze grenzen vatbaar als een broeihaard voor extremistische groeperingen 

(Pauwels, 2011, p. 63).  

2.2 De opkomst van Harakat al-Shabaab al Mujahideen 

Somalië blijkt een toepasselijk voorbeeld van dit argument aangezien, sinds de val van het regime 

van Mohammed Siyaad Barre in 1991, eigenlijk geen werkende centrale overheid meer aanwezig is 

geweest. Als gevolg van dit staatsfalen werd Somalië een geschikte thuishaven voor terroristische 

organisaties vanwege de afwezigheid van enige controle (Pauwels, 2011, p. 62). Verschillende 

terroristische groeperingen kunnen hier jarenlang vrijuit wapens smokkelen en toekomstige 

terroristen rekruteren en trainen. Een ander gevolg van de afwezigheid van een werkende centrale 

overheid die de opkomst van islamitisch extremisme in Somalië heeft gestimuleerd is het uitbreken 

van een jarenlange burgeroorlog. Als reactie op de onveiligheid en wetteloosheid ontstonden er 

namelijk plaatselijke islamitische rechtbanken gebaseerd op de strenge leer van de Koran (Sharia). 

Uit deze rechtbanken wordt in 2000 uiteindelijk de Unie van Islamitische Rechtbanken (Islamic 

Courts Union) gevormd, die naast het naleven van de Sharia als idealistisch doel heeft om een 

islamitische staat te stichten. Ze strijden tegen Somalische krijgsheren en de slecht functionerende 

Transitional Federal Government (TFG).  Al-Shabaab, ofwel ‘de jeugd’, wordt hier geboren en vormt 

eerst nog de militaire tak van de Islamic Courts Union (ICU). Verschillende buitenlandse overheden 

zijn bang voor de groei van een antiwesters en een islamitische extremistisch gedachtegoed en 
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steunen de Transitional Federal Government van Somalië. Dit leidt in 2006 tot een offensief tegen de 

ICU in de vorm van een door Amerika gesteunde invasie door Ethiopië in Somalië (Ibrahim, 2010, pp. 

284 – 288).  

Hoewel de islamitische opstandelingen ernstig worden verzwakt blijft het na de Ethiopische invasie 

in 2006 onrustig in Somalië, aangezien er geen coherent plan is om het land te stabiliseren. Eind 

2007 zorgt een vergadering tussen alle rebellerende partijen voor het besluit om zich te laten 

vormen tot een eenheid genaamd de Alliance for the Reliberation of Somalia (ARS). Al-Shabaab, de 

voormalige militaire tak van de ICU, geleid door radicale jonge moslims, boycot deze vergadering en 

voert aanslagen uit op leiders van de ARS als straf voor het niet doorvoeren van een globale jihad 

(strijd) tegen de ongelovigen (Gartenstein-Ross, 2009). Al-Shabaab’s hoofddoel is het invoeren van 

een grensoverschrijdende islamitische staat met strenge islamitische wetgeving (sharia) (Bahadur, 

januari 2012). Aanslagen in de Oegandese hoofdstad Kampala in 2010 en eerdere aanslagen in Kenia 

en Tanzania illustreren de radicalisering van deze organisatie evenals het globale bereik van hun 

activiteiten (Perry, 2010). Wanneer er in 2009 een video opduikt met een boodschap van Al Qaida 

frontman Osama Bin Laden genaamd ‘Fight on Champions of Somalia’ wordt de eerdere angst voor 

connecties met Al Qaida bevestigd. De continuïteit van al-Shabaab is niet vanzelfsprekend. Er zijn 

binnenlandse conflicten met andere militante groeperingen en de TFG, en van buitenaf wordt de 

organisatie regelmatig aangevallen door de Afrikaanse Unie (AMISON), de Verenigde staten, Ethiopië 

en Kenia. Toch maken veel overheden zich ernstige zorgen met betrekking tot de internationale 

veiligheid (Gartenstein-Ross, 2009).  

2.3 Al-Shabaab en de link met Kenia 

Een van de landen die zich niet alleen al jarenlang zorgen maakt, maar al jaren last heeft van de 

terroristische activiteiten in Somalië, is buurland Kenia. Naast de stroom van vluchtelingen die sinds 

de val van het regime van Barre in 1991 in kampen bij de grens worden opgevangen, wordt het 

grensgebied van Kenia de laatste jaren geteisterd door terroristische aanslagen. In oktober 2011 

wordt dicht bij de grens met Somalië, in kustregio Lamu, eerst een Brits koppel doelwit van een 

aanslag, waarbij de man wordt doodgeschoten en de vrouw meegenomen naar Somalië. Niet lang 

daarna wordt vanaf een van de eilanden van de archipel van Lamu een Franse vrouw ontvoerd en 

meegenomen naar Somalië. Zij overlijdt onderweg door gebrek aan medicijnen. Twee weken later 

vind weer een ontvoering plaats, deze keer zijn het twee Spaanse hulpverleners werkzaam in een 

vluchtelingenkamp in Noord-Kenia (Xan Rice, 2011; Hayden Smith, 2011). Officieel is de grens tussen 

Kenia en Somalië dan al gesloten (sinds 2006), naar aanleiding van de dreigende onveiligheidsituatie 

als gevolg van de invasie van Ethiopische troepen in Somalië. Maar in realiteit is de 700 
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kilometerlange lijn niet meer dan een denkbeeldige lijn op een kaart, terwijl militanten en 

smokkelaars continu oversteken (Bahadur, 2014, p. 40).  

Als reactie op de toenemende terreuraanslagen in het grensgebied initieert de overheid op 16 

oktober 2011 ter bescherming van de toerismesector operatie Linda Nchi (operatie Verdedig het 

Land). De overheid houdt al-Shabaab verantwoordelijk voor de aanslagen, waardoor militairen over 

de grens met Somalië worden gestuurd om de verantwoordelijke daders te arresteren en al-Shabaab 

verder te verzwakken. Toch is betrokkenheid van al-Shabaab niet vanzelfsprekend en zijn er ook 

berichten over economische factoren die bij deze overheidsbeslissing meespelen. De bouw van een 

nieuwe haven in het grensgebied (in Lamu) zou daarbij volgens verschillende bronnen een rol 

kunnen spelen (Kabukuru, 2012, p. 34)(Bahadur, 2012, p. 41). Hoewel het Keniaanse leger erin slaagt 

al-Shabaab te verzwakken door het innemen van strategisch gelegen, al-Shabaab gecontroleerde 

steden, zijn er tot op de dag van vandaag geen verantwoordelijke daders gearresteerd. Om te 

begrijpen waarom en op welke manier Keniaanse troepen nog steeds actief zijn in het grensgebied, is 

het belangrijk om de karaktereigenschappen van grensgebieden in Afrika te omschrijven.  

2.4 Het bijzondere karakter van grensgebieden in Afrika 

Vooral in Afrika bestaan er in grensgebieden namelijk vaak netwerkeconomieën die kansen bieden, 

waardoor overheden politieke autoriteit hier vaker onderhandelen dan simpelweg opleggen. In het 

grensgebied van Kenia en Somalië is dat niet anders. Via Somalië komt illegale goedkopere houtskool 

en suiker de haven van Kismayo binnen en werd voorheen door ander andere organisaties als al-

Shabaab over de grens van Kenia gesmokkeld (Raeymaekers, 2009, p. 9)(Bahadur, 2014, p. 42). Deze 

producten zijn in Kenia relatief duur en er bestaan hoge importtarieven op deze producten waarmee 

de Keniaanse overheid haar eigen industrie wil beschermen. Het resultaat is dat illegale goedkopere 

houtskool en suiker via Somalië naar binnen worden gesmokkeld, verpakt als Keniaanse producten 

en nationaal en internationaal ook worden verkocht als Keniaanse suiker en houtkool. Hierbij 

worden hoge bedragen smeergeld betaald aan veiligheidsdiensten en overheidsambtenaren. 

Raeymaekers (2009) doet onderzoek naar economische activiteiten in het grensgebied van Oeganda-

Congo, maar herkent duidelijke trends in grensgebieden in heel Afrika en zegt hierover het volgende: 

‘’Unofficial transborder trade in Africa is by nature difficult to detect, and what is usually described as 

‘informal’, ‘hidden’, ‘parallel’, or ‘underground’ economic activity may indeed involve a wide range of 

degrees of formality and illegality’’ (Raeymaekers, 2009, p. 10). 

Bij de grensoverstekende smokkel vanuit Somalië komt systematische omkoping van Keniaanse 

beveiligingsdiensten en leden van de lokale administratie regelmatig voor, maar volgens 

Raeymaekers is dit type fraude niet alleen corruptie op het laagste niveau in verwaarlozing van 

10 
 



 

overheidsinstanties. ‘’This is rather in connivance with certain state agents and certain regelatory 

bodies in neglect or opposition to others’’ (Raeymaekers, 2009, p. 10). Hoewel Keniaanse troepen 

nog steeds actief zijn in Somalië in de ‘’fight against terror’’, is er in ieder geval een kans dat de uit 

smokkel gegenereerde inkomsten ook een rol speelt. Sinds de overwinning op al-Shabaab in 2012, in 

de meest zuidelijke regio van Somalië, verliest de terroristische organisatie de controle over de 

onwettige handel, terwijl de smokkelnetwerken nog steeds actief zijn (Bahadur, 2014, p. 43). Hoewel 

al-Shabaab financieel en militair in deze periode succesvol wordt afgezwakt ontstaat er ook een 

keerzijde aan het verhaal.  

2.5 De relatie tussen terrorisme en toerisme in Kenia 

Operatie Linda Nchi werd gestart naar aanleiding van terroristische aanslagen op de toerismesector 

van Kenia, maar heeft tegelijkertijd gezorgd voor een toename van terroristische aanslagen binnen 

het Keniaanse territorium. De grens tussen Kenia en Somalië is volgens Bahadur (2014, p. 40) ook te 

poreus voor efficiënte veiligheidsmaatregelen tegen een grote extremistische aanslag. Na een reeks 

kleinere aanslagen blijkt deze journalist absoluut gelijk te krijgen wanneer op 21 september 2013 

bijna 70 mensen omkomen bij een, door al-Shabaab opgeëiste aanslag op winkelcentrum Westgate 

in Nairobi. (Branch, 2011). Dit winkelcentrum is een strategisch gekozen doelwit. Vanwege het grote 

aantal overleden buitenlanders krijgt de aanslag veel media aandacht. Al-Shabaab stuurt vervolgens 

de boodschap dat deze aanslag vergelding is op de militaire aanwezigheid van Kenia in Somalië. Een 

woordvoerder van al-Shabaab vertelt het volgende: ‘’Westgate was not a fight, it was a message: get 

out of Somalia and stop your agression against Muslims. Else, the real fight is on the way’’ 

(Telegraph, 2013). Sonmez (1998, p. 426) legt uit dat toerisme voor terroristen verschillende functies 

kan vervullen: ‘’Tourism can be the message as well as the medium of communication initiated by 

terrorists. Also, tourism can inspire terrorist violence by fuelling political, religious, socioeconomic, or 

cultural resentment and be used as a cost effective instrument to deliver a broader message of 

ideological/political opposition. 

Voor terroristen is de symbolische- en nieuwswaarde van de internationale toerist vaak te waardevol 

om geen gebruik van te maken (Sonmez, 1998, p. 427). Naast internationale aandacht heeft de 

gegenereerde publiciteit van de Westgate aanslag gezorgd voor een negatief imago van Kenia ten 

aanzien van de veiligheid waardoor het toerisme in Kenia tijdelijk is afgenomen (Schenkel, 2013). 

Verder bewijst Sonmez dat terrorisme het toerisme op een negatieve manier beïnvloedt. Het 

potentiële risico beïnvloedt het gedrag van toeristen significant (Sonmez, 1998, p. 427). Niet alleen 

directe dreiging van terrorisme in een land heeft effect op het gedrag van toeristen, door een 

‘generalisatie-effect’ ondervinden toerismesectoren in veilige landen vaak ook de nodige gevolgen. 
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Wanneer buurlanden te kampen hebben met terroristisch geweld ervaren sommige toeristen hele 

regio’s als riskant waardoor toerisme daalt (Sonmez, 1998, p. 430). Indien het gaat om persoonlijke 

veiligheid kan onder andere media sensatie zorgen voor een overdreven perceptie van 

onveiligheidsituaties. Ongegronde percepties van risico zorgen voor serieuze gevolgen voor 

verschillende toeristische bestemmingen omdat, met uitzondering van zakentoeristen, er voor 

vakantiegangers altijd een element van keuze bestaat; toeristen zijn vrij om te kiezen welk land ze 

bezoeken en welke landen ze vermijden. Het is daarom niet verassend dat vakantiegangers zich 

gemakkelijk laten afschrikken door de dreiging van terroristische aanslagen (Sonmez & Graefe, 1998, 

137).  

Al-Shabaab lijkt in te spelen op deze gevoeligheid van de toerismesector. De radicaal islamitische 

groepering richt zich in juni 2014 nog specifiek tot de toeristen: ‘’To the tourists visiting Kenya we say 

this: Kenya is now officially a war zone and as such any tourists visiting the country do so at their own 

peril’’ (Omar, Flood & Smith, 2014). Deze boodschap en een aanslag als Westgate maakt duidelijk dat 

al-Shabaab door middel het creëren van angst invloed uit kan oefenen op de economie en politiek 

van Kenia. Het buitenlandse beleid van Kenia, met betrekking tot het bestrijden van 

terreurorganisatie al-Shabaab in Somalië, riskeert dan ook de stabiliteit van de belangrijke 

toerismesector en riskeert daarmee bovendien de economische groei van het land (Branch, 2011). 

De negatieve publiciteit zorgt, zoals eerder aangegeven, voor in ieder geval een tijdelijke afname van 

toeristen; de op een na belangrijkste economische contributiebron van Kenia (Valle & Yobesia, 2009, 

402). Ook zorgt de groeiende haat en verdeeldheid onder de Keniaanse bevolking voor de nodige 

reacties. Operatie Usalama Watch werd direct na Westgate geïnitieerd, wat inhield dat in Somalische 

wijken in Nairobi razzia’s werden uitgevoerd. Volgens Human Rights Watch werden honderden 

Somaliërs gearresteerd en gedeporteerd (Bahadur, 2014, p. 40).  
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2. Probleemstelling 

In het hierboven geschetste kader wordt duidelijk dat er in Kenia in de praktijk een relatie bestaat 

tussen toerisme en terrorisme. Het doel van dit onderzoek is om deze relatie uit te diepen aan de 

hand van een analyse van een Keniaanse toeristische hotspot. Zoals eerder vermeldt dreigen 

terreuractiviteiten van radicaal islamitische organisatie al-Shabaab een periode van relatieve stabiele 

economische groei in Kenia te beëindigen. Daar komt bij dat islamitisch extremisme op dit moment 

wereldwijd in de schijnwerpers staat, door de recente terreuractiviteiten van Boko Haram en de 

Islamitische Staat, maar voornamelijk vanwege de aanslag op redactie Charlie Hebdo in Parijs. Dit 

betekent dat verschillende landen recent waarschijnlijk last hebben van de opmars van terrorisme, 

waardoor de in dit onderzoek vergaarde kennis niet alleen inzichten kan opleveren van belang voor 

toeristische hot spots binnen Kenia, maar ook voor andere landen die te maken hebben met de 

problematische relatie tussen terrorisme en toerisme.  

In dit onderzoek wordt ten eerste onderzocht waarom en op welke manier deze organisatie precies 

actief is in Kenia. Vervolgens wordt op lokaal niveau, in dit geval op het toeristische eiland Lamu, 

onderzocht wat de verschillende terreuractiviteiten betekenen voor de ontwikkeling van deze 

toeristische hotspot. Al-Shabaab is in Kenia de belichaamde vorm van het terrorisme en hun 

aanwezigheid beïnvloedt de toerismesector van Kenia. In dit onderzoek staat de rol van de 

activiteiten van deze terroristische organisatie dus centraal. Deze activiteiten worden vervolgens 

gekoppeld aan de ontwikkeling van het toerisme op Lamu waardoor de hoofdvraag luidt als volgt: 

Welke rol spelen de terroristische activiteiten van Somalische terreurorganisatie al-Shabaab 

in de ontwikkeling van het toerisme op het eiland Lamu, in buurland Kenia? 

Om te begrijpen welke rol terroristische activiteiten spelen in de ontwikkeling van het toerisme op 

Lamu is het allereerst nodig om de verschillende terroristische activiteiten van al-Shabaab in Kenia te 

ontdekken en onderzoeken. De eerste deelvraag luidt daarom als volgt: 

1. Op welke manier is terreurorganisatie al-Shabaab actief in Kenia? 

Deze deelvraag zal worden uitgediept door middel van informatie verkregen van experts ten aanzien 

van deze kwestie, voornamelijk journalisten en overheidsambtenaren. Naast het ontdekken en 

onderzoeken van verschillende aanslagen wordt hierbij ook getracht de specifieke beweegredenen 

achter al-Shabaab’s activiteiten te doorgronden. Hierna is het de bedoeling om de terroristische 

activiteiten te koppelen aan de ontwikkeling van de toerismesector van Lamu. Deze toeristische 

hotspot heeft direct en indirect al veel te maken gehad met al-Shabaab’s terroristische activiteiten. 
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De gevolgen van onder andere aanslagen, ontvoeringen en andere terroristische acties worden in dit 

onderzoek daarom gekoppeld aan de toerismesector van Lamu wat leidt tot de tweede deelvraag: 

2. Wat betekenen de terroristische activiteiten van al-Shabaab voor de toerismesector op 

Lamu, Kenia? 

Onderzoekstechnisch is het natuurlijk niet mogelijk om Kenia in het geheel te onderzoeken en de 

gevolgen voor alle verschillende vormen van toerisme specifiek uit te diepen. Daarom is er gekozen 

voor een kustbestemming met een hoge concentratie aan toerisme als onderzoeksgebied. Naast het 

onderzoeken van de gevolgen van terreuractiviteiten van al-Shabaab voor de toerismesector van 

Lamu is het ook de bedoeling om reacties op deze gevolgen uit te diepen. Als er sprake is van een 

enorme afname van toeristen na een aanslag, hoe wordt daar op Lamu dan precies mee omgegaan? 

Het is de bedoeling om te achterhalen of er lokale praktische en nationale politieke acties en 

initiatieven bestaan ter bescherming en behoud van toeristische hot spots, aangezien toerisme tot 

voor kort de snelst groeiende sector was en nog steeds een belangrijke economische contributiebron 

van Kenia is (Valle & Yobesia, 2009, p. 402). De derde en laatste deelvraag luidt als volgt: 

3. Wat zijn de nationale en lokale reacties op de gevolgen van het terreurgeweld van al-

Shabaab met betrekking tot de toerismesector op Lamu?  

De laatste deelvraag heeft alles te maken met de bijbehorende reacties op de gevolgen van 

terreuractiviteiten, bijvoorbeeld in de vorm van innovatieve manieren van promotie. Naast 

initiatieven vanuit de toerismebranche wordt onderzocht op welke manier de nationale en lokale 

overheid helpen. Verder staat ook de mate van samenwerking tussen lokale betrokkenen en de 

nationale overheid centraal. Nationale reacties ten opzichte van de nationale dreiging van 

terreuractiviteiten worden hierbij buiten beschouwing gelaten, het is de bedoeling om te 

onderzoeken wat voor reacties worden ontwikkeld voor de case van Lamu. Samenvattend zullen de 

bovenstaande deelvragen allemaal een onderdeel van de hoofdvraag beantwoorden.  
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4. Methode 

4.1 Interdisciplinariteit  

Op dit moment leven we in complexe tijden. Politieke, sociale en economische leefwerelden zijn 

meer dan ooit op wereldwijd niveau met elkaar verweven via de snel groeiende technologie. Dit 

zorgt voor een trend van toenemende globalisering.’’ Globalization is a process of interaction and 

integration among the people, companies, and governments of different nations, a process driven by 

international trade and investment and aided by information technology’’ (Levin Institute, 2014). De 

ontwikkeling van het terrorisme, omschreven in het theoretisch kader, illustreert dit proces. De 

toenemende interactie en integratie zorgen namelijk ook voor een toenemende verbondenheid 

tussen terroristische groepen met een gedeelde radicale geloofsovertuiging. (Cilliers, 2014, p.94). 

Globalisering brengt naast nieuwe mogelijkheden, ook relatief nieuwe complexe problemen die vaak 

letterlijk en figuurlijk grensoverschrijdend zijn. Voor het analyseren en oplossen van deze complexe 

problemen is het dan ook van essentieel belang dat grenzen in de verschillende wetenschappelijke 

disciplines worden overschreden en kennis wordt geïntegreerd (Rutting et al., 2014, p. 24-25).  

Om een juiste analyse te geven van de complexe relatie tussen terrorisme en toerisme in Kenia is het 

in dit onderzoek ook nodig om grenzen te overschrijden en op een interdisciplinaire manier te werk 

te gaan. De acties van terreurorganisaties zijn vaak gebaseerd op een ideologie of religie en hebben 

verder vaak een maatschappelijk ontwrichtend karakter. Deze vooral sociologische kenmerken van 

terrorisme raken verweven met de economische en politieke discipline wanneer de relatie met het 

toerisme word onderzocht. Toerisme wordt ten eerste door terroristen vaak gebruikt als politiek 

gereedschap om wereldwijd aandacht te krijgen en is daarnaast als belangrijk onderdeel van een 

economie een handige sector om invloed uit te oefenen. Negatieve beeldvorming kan een 

toerismesector en wellicht een gehele maatschappij ontwrichten (Sonmez, 1998, p. 426). 

Concluderend kan gezegd worden dat alleen al het bestaan van een relatie tussen toerisme en 

terrorisme de interdisciplinariteit van deze relatie, en dus van dit onderzoek, aantoont.  

4.2 Onderzoeksstrategie en design 

Voor de uitvoering van dit onderzoek is er gekozen voor een kwalitatieve onderzoeksstrategie. 

Letterlijk gezien betekent dit alleen dat er in dit onderzoek niet gebruik wordt gemaakt van 

metingen, in tegenstelling tot kwantitatief onderzoek waarin het gebruik van metingen en 

kwantificeerbaarheid centraal staat (Bryman, 2008, p. 22). Een betekenisvol kwantitatief onderzoek 

naar de rol van de recente terroristische activiteiten in de ontwikkeling van de toerismesector van 

Lamu is ten eerste binnen de tijd en grenzen van dit onderzoek simpelweg ontoereikend. Bovendien 
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is het in dit onderzoek niet de bedoeling om een meting te doen van de materiële gevolgen voor de 

toerismesector van Lamu. Het is de bedoeling om een diepgaande analyse uit te voeren naar de 

betekenis en bijbehorende gevolgen en reacties van verschillende terroristische aanslagen door 

vanuit verschillende perspectieven naar dit onderzoeksonderwerp te kijken. Om op deze manier dit 

onderzoek uit te voeren is informatie verzameld door middel van kwalitatieve onderzoeksmethoden 

zoals interviewen en participerende observatie. De vergaarde data zal herhaaldelijk worden 

bestudeerd, geanalyseerd en vergeleken met de literatuur om een zo objectief mogelijk beeld van de 

situatie te schetsen.  

In dit onderzoek wordt zoals eerder vermeld de relatie tussen terrorisme en toerisme onderzocht. De 

terroristische activiteiten van al-Shabaab worden gekoppeld aan de ontwikkeling van de 

toerismesector op Lamu, Kenia. Dit betekent dat een theoretische relatie wordt onderzocht en 

uitgediept aan de hand van een case (zaak) in de praktijk. Dit zorgt logischerwijs voor een onderzoek 

met een casestudy design, hoewel een nog specifieker design van toepassing is. De exemplifying case 

study is het design van dit onderzoek en is gekozen omdat deze specifieke case onderzoekbaar is en 

een bredere categorie van cases illustreert (Bryman, 2008 p. 56). De eigenschappen van dit 

onderzoeksdesign zijn voor de kwalitatieve onderzoeksstrategie ideaal. Dit komt doordat, hoewel 

niet generaliseerbaar, de diepgaande analyse naast beschrijvend, ook evaluerend van aard is. 

Nieuwe inzichten zouden kunnen leiden tot initiatieven of tot de omvorming/ontwikkeling van 

bestaand beleid. Daarnaast zouden nieuwe wetenschappelijke inzichten kunnen worden gecreëerd 

met betrekking tot de relatie tussen toerisme en terrorisme (Bryman, 2008, p. 57).  

4.3 Onderzoeksmethoden 

In dit onderzoek worden drie verschillende onderzoeksmethoden gebruikt. De grootste bron van 

informatie wordt vergaard aan de hand semi – en ongestructureerde diepte-interviews. Deze 

interviews zullen worden afgenomen in Nairobi en Lamu. Nairobi is de hoofdstad van Kenia en 

tevens het belangrijkste zakendistrict van Oost-Afrika. Lamu is een toeristisch eiland voor de kust van 

Kenia en met Nairobi en Mombasa tevens een van de belangrijke toeristische centra in Kenia. Om 

erachter te komen op welke manier al-Shabaab actief is in Kenia zijn in Nairobi interviews afgenomen 

met een aantal journalisten, overheidsambtenaren en andere experts met betrekking tot deze zaak. 

Hierna is het onderzoek verplaatst naar Lamu en zijn er semigestructureerde diepte-interviews 

afgenomen met personen werkzaam in de toerismesector. Daarnaast zijn er ook een aantal 

ongestructureerde diepte-interviews afgelegd met personen binnen de lokale politie en politiek. De 

semi- en ongestructureerde manier van interviewen is noodzakelijk omdat de vragen verschillen per 

deelonderwerp en/of per respondent.  
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Naast de interviews wordt op Lamu gebruik gemaakt van de methode participerende observatie. 

Deze methode is behulpzaam op verschillende manieren. Uit eigen ervaring weet ik bijvoorbeeld dat 

in de toeristische kustplaatsen van Kenia veel verkopers en kleine ondernemers afhankelijk zijn van 

het toerisme. Door middel van participerende observatie kan ik ontdekken op welke manier 

terrorisme een rol speelt in het leven van deze mensen en wat de recente terroristische activiteiten 

voor hen betekenen. Ook voor het onderzoeken van de lokale reacties is het belangrijk om als 

onderzoeker een tijdje in een sociale setting te verblijven om op deze manier het vertrouwen van de 

lokale populatiegroep te winnen. Het verblijf van de onderzoeker in de sociale setting zorgt verder 

ook voor het opbouwen van een belangrijk netwerk. Uiteindelijk staat de combinatie van diepte-

interviews en participerende observatie als methodes in dit onderzoek centraal en is kenmerkend 

voor kwalitatief, etnografisch onderzoek (Bryman, 2008, pp. 403 - 406).  

4.4 Populatie, setting en sampling 

Dit onderzoek vindt voornamelijk plaats op toeristische hotspot Lamu. Toch is het, zoals eerder 

vermeld, allereerst belangrijk om erachter te onderzoeken op welke manier al-Shabaab precies actief 

is in Kenia en waarom. Het onderzoek start op 4 november 2014 in Nairobi, waar diepte-interviews 

met experts op dit gebied zijn afgenomen. Naast het interviewen van twee binnenlandse en twee 

buitenlandse journalisten, is er in Nairobi een ongestructureerd interview afgenomen met een 

overheidsambtenaar van het ministerie van toerisme. Verder is er nog een interview afgenomen met 

een dame werkzaam bij de Kenyan Association of Tour Operators (KATO) die op de Universiteit van 

Nairobi voor haar Master ook de relatie tussen terrorisme en toerisme onderzoekt. Nadat 

theoretisch saturatie is bereikt ten aanzien van de manier waarop al-Shabaab actief is in Kenia 

verplaatst het onderzoek zich naar Lamu. Binnen een tijdsperiode van 13 tot en met 24 november is 

onderzocht wat al-Shabaab’s terreuractiviteiten betekenen voor de toerismesector op dit eiland.  

Voor het bepalen van deze setting zijn er een aantal criteria waaraan Lamu voldoet. Ten eerste is er 

op Lamu een groot en divers aanbod van toeristische activiteiten in de buurt en ten tweede is er een 

hoge concentratie van hotels, gasthuizen, appartementen en andere slaapmogelijkheden voor 

toeristen. Daarnaast is het van belang dat de aanwezigheid van terroristische activiteiten recent 

merkbaar is geweest in de regio. De, in het theoretisch kader omschreven ontvoeringen, en een serie 

aanslagen op het vaste land in de gelijknamige provincie Lamu in juni 2014, bevestigen dit beeld. 

Naast deze belangrijkste criteria is Lamu eiland onderzoekstechnisch een goede plek om onderzoek 

te doen. Alle hotels zitten op loopafstand van elkaar en bijna iedereen kent elkaar op het eiland 

waardoor informatiewinning binnen korte tijd goed mogelijk is. 
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De basis van de onderzoekspopulatie wordt gevormd door zes eigenaren en twee managers van 

hotels, guesthouses en appartementen op het eiland. Deze populatie is ten eerste als basis gekozen 

omdat het aantal hotelovernachtingen een objectief beeld geeft van de ontwikkelingen in het aantal 

toeristen. Ten tweede is deze doelgroep gemakkelijk te bereiken en staat over het algemeen open 

voor het afnemen van een interview. Deze populatie staat ten derde in contact met een groot 

netwerk aan relevante personen met betrekking tot dit onderzoek doordat de meeste van hen al 

jarenlang op het eiland wonen. In dit onderzoek zijn dan ook de meeste respondenten door middel 

van snowball- en convenience sampling bereikt. Het kleine opgebouwde netwerk op Lamu is gebruikt 

voor het bewerkstelligen van nieuwe respondenten. Daarnaast zorgt de fysieke nabijheid van de 

onderzoeker in de sociale setting ervoor dat de beschikbaarheid van, en toegankelijkheid tot, 

respondenten volledig wordt benut (Bryman, 2009, pp. 183 - 184).  

Voor het schrijven van een objectieve analyse is het verder nodig om vanuit verschillende 

invalshoeken tegen het vraagstuk aan te kijken. Er zijn daarom ook diepte-interviews afgenomen met 

de lokale politiecommandant; de Officer Commander of the Police Department (O.C.P.D.) en met 

iemand werkzaam bij het lokale bureau voor toerisme; de County Director of Tourism. Verder wordt 

door middel van participerende observatie gelet op de ervaringen van de lokale ondernemers zoals 

eigenaren van restaurants, winkels, massagesalons, en verkopers van sieraden, kunst, vis en 

verschillende soorten reisjes (snorkelen, vissen, stadsrondleiding). Uiteindelijk wordt alle gewonnen 

informatie van de hoteleigenaren/managers vergeleken met, en gecontroleerd door, de ervaringen 

en kennis van de anderen respondenten. Dit betekent dat er gebruikt wordt gemaakt van 

triangulatie, het vergelijken van informatie met minstens twee andere bronnen. Het doel hiervan is 

om overeenstemming te vinden tussen de uitkomsten van verschillende onderzoeksmethoden en 

respondenten (Bryman, 2009, p. 379). Hieronder als laatst een kaart van Kenia ter verduidelijking van 

de onderzoeksgebieden.  

 

 

Kaart van Kenia.  
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4.5 Operationalisering van concepten 

4.5.1 Terrorisme 

In dit onderzoek worden allereerst de activiteiten van terreurorganisatie al-Shabaab uitgediept. 

Hoewel terroristische activiteiten in Somalië al invloed kunnen hebben op de toerismesector in 

Kenia, wordt er voornamelijk geconcentreerd op de aanwezigheid van al-Shabaab in Kenia. Somalië is 

de laatste 25 jaar al onstabiel terwijl de toerismesector van Kenia juist in deze periode sterk groeit. 

Al-Shabaab is een terroristische organisatie verbonden aan een radicaal religieus ideaal. De 

organisatie streeft naar het stichten van een grensoverschrijdende islamitische staat waarbij de 

sharia moet worden ingevoerd (Gartenstein-Ross, 2009). Deze kenmerken van al-Shabaab zorgen 

voor één logische dimensie van terrorisme toepasselijk in dit onderzoek: het radicaal islamitisch 

terrorisme. Indicatoren van islamitisch terrorisme worden opgemaakt aan de hand van de 

verschillende activiteiten. Activiteiten van aanhangers van deze vorm van terrorisme zijn onder 

andere zelfmoordaanslagen, onthoofdingen en ontvoeringen. Op welke manier en waarom 

verschillende aanslagen zich precies in Kenia manifesteren zal worden onderzocht aan de hand van 

interviews met experts op dit gebied. Verder is het van belang om te weten dat Kenia bestaat uit 

voornamelijk christenen (78%) en moslims (10%). Waarbij de moslims voornamelijk in de 

kustgebieden wonen (Chlopak, Leonard, Schechter & Associaties, 2010).  

4.5.2 Toerisme 

Vervolgens worden de terroristische activiteiten van al-Shabaab gekoppeld aan de ontwikkeling van 

de toerismesector van Lamu, Kenia. Om deze relatie te onderzoeken is het van belang om de 

verschillende dimensies van het toerisme op Lamu te traceren. Het onderscheid in dimensies van 

toerisme wordt in eerste instantie gemaakt naar aanleiding van het doel van het bezoek van een 

toerist. Een toerist kan worden gedefinieerd als: ‘’A person making a discretionary, temporary tour 

which involves at least one overnight stay away from the normal place of residence, excepting tours 

made for the primary purpose of earning remuneration’’ (Leiper, 1979, p. 396). Bij het doel van de 

toerist kan onderscheid worden gemaakt tussen vrije tijd (leisure) en zaken (business). Dit onderzoek 

zal plaatsvinden op het toeristische eiland Lamu, en er wordt verondersteld dat het voornaamste 

doel van de grootste groep toeristen die afkomt op deze kustplaatsen gekoppeld is aan vrije tijd. Een 

verdere scheiding wordt gemaakt naar aanleiding van de activiteiten die gepaard gaan met vrije tijd 

toerisme. Op Lamu is er een groot aanbod aan activiteiten. Er zijn parelwitte stranden, culture 

trekpleisters en ook verschillende nationale parken in de buurt. Om verschillende categorieën van 

toeristen te herkennen is er daarom gebruikt gemaakt van de ervaring en kennis van de 

19 
 



 

geïnterviewde eigenaren en managers van de guesthouses/villa’s/hotels op Lamu. Een omschrijving 

van Lamu en de toeristen die Lamu bezoeken zal daarom later nog aan bod komen.  

4.5.3 Reacties 

Nadat de gevolgen van terroristische activiteiten met betrekking tot de ontwikkeling van de 

toerismesector op Lamu zijn uitgediept, worden de reacties hierop onderzocht. Het is de bedoeling 

om te onderzoeken of er voor Lamu bepaalde initiatieven zijn ontstaan als reactie op de 

dreiging/aanwezigheid/gevolgen van terroristische activiteiten. Dit betekent dat er wordt gekeken 

op welke manier op Lamu beleid wordt vormgegeven ten aanzien van het behoud - en wederopbouw 

van de toerismesector na terroristische aanslagen. Hierbij wordt voornamelijk gekeken naar 

initiatieven van mensen werkzaam in de toerismesector op Lamu evenals lokaal en nationaal politiek 

beleid dat op Lamu zichtbaar is. De politieke dimensie van reacties wordt vormgegeven door 

nationale en lokale overheidsmaatregelen en kan worden onderverdeeld in communicatieve, 

juridische en financieel-economische instrumenten. Voorbeelden van communicatieve instrumenten 

zijn toespraken, folders of televisiespots terwijl juridische maatregelen allerlei soorten wettelijke 

bepalingen betreffen. Financieel-economische instrumenten zijn gebaseerd op het wijzigen van de 

voor- en nadelen van bepaalde keuzemogelijkheden door de financiële consequenties van deze 

alternatieven te veranderen (Akkers & Fenger, 2005, pp. 55 – 57). Bij de initiatieven vanuit de 

toerismebranche wordt voornamelijk gelet op vernieuwende manieren van promotie en innovatie op 

het gebied van toeristische activiteiten. 

4.6 Ethische verantwoording 

In dit onderzoek zal ik op zoek gaan naar verschillende experts, journalisten, mensen van de 

overheid, mensen werkzaam in de toerismebranche en andere mogelijke betrokkenen bij dit 

onderwerp. Ik zal deze personen ervan moeten overtuigen om een interview met mij af te nemen en 

zal daarbij geen valse voorstelling van zaken geven. De belangen van de respondenten zullen verder 

worden behartigd door het waarborgen van de anonimiteit indien gewenst. Als de respondenten 

mee willen werken is er sprake van vrijwilligheid en dus ook sprake van ethische verantwoording. 

Verder zal in het onderzoek een eerlijke en objectieve werkwijze gehanteerd worden en zullen geen 

gegevens aan derden worden verstrekt. 
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5. Resultaten  

Om dit onderzoek duidelijk en overzichtelijk te maken worden de resultaten per deelvraag 

uitgewerkt. Voordat op lokaal niveau wordt onderzocht welke rol terroristische activiteiten spelen in 

de ontwikkeling van de toerismesector, wordt de link tussen al-Shabaab en Kenia op nationaal niveau 

uitgediept. Deze resultaten worden aan de hand van een tijdsframe van de belangrijkste 

gebeurtenissen uitgelegd. Hierdoor wordt duidelijk waarom en op welke manier al-Shabaab actief is 

in Kenia. Daarnaast zorgt het analyseren van de belangrijkste aanslagen voor het achterhalen van de 

tactieken en technieken van deze terroristische organisatie. Om een tastbaar idee te geven van waar 

verschillende terroristische activiteiten plaatsvinden in relatie tot de toeristische hotspots zal er ook 

gebruik worden gemaakt van een aantal visuele beschrijvingen. De verkregen informatie over al-

Shabaab en de nationale ontwikkelingen is voornamelijk achterhaald via diepte-interviews met twee 

lokale en twee buitenlandse onderzoekers/ journalisten.  

5.1 De activiteiten van al-Shabaab 

5.1.1 Het begin van de relatie tussen al-Shabaab en Kenia 

Respondent Jay Bahadur1, een journalist gestationeerd in Nairobi die veel onafhankelijk onderzoek 

heeft gedaan naar al-Shabaab, vertelt dat veel leden van al-Shabaab al betrokken waren bij de al-

Qaida opgeëiste aanslag op de ambassade van de Verenigde Staten in Nairobi in 1998. Bij deze 

aanslag kwamen meer dan 200 mensen om het leven en veel terroristen betrokken bij deze massale 

aanslag gebruikten daarna Somalië als ‘safehaven’. Dit komt overeen met het in het theoretisch 

kader geschetste beeld van Somalië rond deze tijd. Vanwege een ontbrekende centrale overheid 

wordt Somalië vanaf de jaren 90 namelijk een broedplaats voor terroristische organisaties als al-

Shabaab (Ibrahim, 2010, p. 284). Veel van de terroristen betrokken bij de aanslag in 1998 hebben 

zich volgens Bahadur2 bij al-Shabaab aangesloten toen deze organisatie rond 2005-2006 vorm begon 

te krijgen. Verschillende al-Shabaab strijders zijn dus, hoewel niet onder de naam al-Shabaab, al sinds 

1998 actief in Kenia. Een groot verschil met deze aanslag en de recente activiteiten van al-Shabaab is 

het doelwit. De ambassade aanslagen waren gericht op de Verenigde Staten terwijl al-Shabaab’s 

recente terroristische activiteiten bedoeld zijn voor de Keniaanse overheid.  

Toch blijft het lastig om informatie te vinden over de eerste activiteiten van de organisatie in Kenia. 

Op het internationale toneel komt al-Shabaab boven water in oktober 2011. Volgens de Keniaanse 

overheid is de terroristische organisatie betrokken bij twee ontvoeringen in de kustregio Lamu, 

1 Canadees journalist, 10 november 2014, Nairobi 
2 Canadees journalist, 10 november 2014, Nairobi 
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grenzend aan Somalië (Ross, 2011)(Rice, 2011). Verschillende respondenten spreken de 

betrokkenheid van al-Shabaab tegen en ook eerdere rapporten suggereren dat de twee 

achtereenvolgende ontvoeringen het werk was van Somalische piraten of een groep lokale 

bandieten vanwege de manier van handelen (Kisiel, 2011). Jay Bahadur3 vertelt het volgende: ‘’The 

people kidnapped in Lamu were actually not al-Shabaab but a group operating in the Somali Kenya 

border region and they actually wanted to sell these tourists to pirates. They were just a criminal 

gang for money. Een aantal weken later worden twee Spaanse hulpverleners van Artsen zonder 

Grenzen ontvoerd vanuit Dadaab, ‘s werelds grootste vluchtelingenkamp in het noorden van Kenia. 

De regering van Kenia start hierna, met wijde steun van de bevolking (82 procent), op 16 oktober 

2011, operatie Linda Nchi (Daily Nation, 2012). 

 

Kidnappings in Kenia: chronologisch naar datum genummerd 

Ook de andere geïnterviewde respondenten twijfelen op zijn minst aan de betrokkenheid van al-

Shabaab bij deze ontvoeringen. Al-Shabaab eist de verantwoordelijkheid niet op, terwijl een 

respondent4 uitlegt dat het opeisen van aanslagen in lokale geweldsconflicten juist een tactiek van 

al-Shabaab is. Dat komt bijvoorbeeld door de gevoeligheid van de toerismesector voor terroristische 

incidenten en bijbehorende nadelige gevolgen. Indien er in de media wordt gesproken over 

mogelijke terroristische betrokkenheid kan dit zorgen voor een overdreven perceptie van 

onveiligheidsituaties (Sonmez & Graefe, 1998, p. 137). De betrokkenheid van al-Shabaab blijft 

onduidelijk, maar de operatie begint en zou ten eerste moeten zorgen voor het terechtbrengen van 

3 Canadees journalist, 10 november 2014, Nairobi  
4 Binnenlands journalist, 6 november 2014, Nairobi 
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de verantwoordelijke daders. Verder staat het verzwakken van terreurorganisatie al-Shabaab 

centraal, onder andere ter bescherming van de Keniaanse toeristenindustrie (Nicoll, 2013).  

5.1.2 Verschillende belangen bij operatie Linda Nchi  

Hoewel er voor de verantwoordelijkheid van de ontvoeringen nog in het duister wordt getast is er 

bewijs dat de daders telkens richting Somalië vluchtten. De Keniaanse overheid steekt al binnen een 

aantal dagen na de laatste ontvoering met een leger de grens van Somalië over en is daar tot op de 

dag van vandaag aanwezig. Er lijkt meer op het spel te staan voor de Keniaanse overheid, maar ik 

kom er via mijn respondenten5 achter dat bewijs verzamelen in Kenia ontzettend moeilijk is. ‘’It is 

very hard here to collect hard evidence. As much as you must never trust al-Shabaab in a way, you 

should also be very suspicious of the Kenyan government’. Vanwege de ontwikkelingen in het aantal 

terreuractiviteiten na de start van deze missie probeer ik er toch achter te komen welke andere 

belangen er bij deze missie nog meer kunnen spelen. Dit resulteerde in een aantal bevindingen.  

Bij drie van de vier respondenten komt een project, genaamd ‘Jubaland Initiative’ ter sprake. Dit plan 

bestaat uit het creëren van een semiautonome staat in de meest zuidelijke provincie van Somalië. Dit 

zou voor Kenia kunnen dienen als een soort bufferzone om al-Shabaab strijders op veilige afstand te 

houden. Ik concludeer hieruit dat de ontvoeringen inderdaad zouden kunnen zijn gebruikt als 

aanleiding voor de start van dit project. Meerdere internationale artikelen berichten over dit project, 

maar hard bewijs is er niet. Verder kom ik erachter dat het ‘Jubaland Initative’ waarschijnlijk niet 

puur voortkomt uit veiligheidsoverwegingen ten aanzien van de toerismesector. Een theorie die door 

Bahadur6 en twee lokale journalisten7 wordt aangehaald is dat de Keniaanse overheid Zuid Somalië 

wil controleren zodat zij over verloop van tijd Somalische vluchtelingen in Kenia terug kunnen sturen 

naar hun eigen land. Al langere tijd wordt volgens de respondenten de grote groep Somalische 

vluchtelingen gezien als ernstig veiligheidsprobleem en grote financiële last. Verder wordt de bouw 

van de grootste haven van Oost-Afrika in Lamu door alle respondenten aangehaald als mogelijke 

oorzaak van de militaire aanwezigheid van Kenia in Somalië. Dit project is opgenomen in het ‘Vision 

2030’ plan van de Keniaanse overheid. ‘Vision 2030’ is volgens de website een blauwdruk van de 

nationale lange termijn ontwikkelingen van Kenia (Grand Coalition Government, 2011).  

Naast bovenstaande theorieën die het belang voor de start van deze missie aantonen, wordt ook een 

mogelijke oorzaak voor de aanhoudende militaire aanwezigheid in Somalië zichtbaar. Verschillende 

respondenten geven bijvoorbeeld aan dat de, in het theoretisch kader genoemde illegale smokkel 

5 Oost-Afrika deskundige, 9 november 2014, Nairobi 
6 Canadees journalist, 10 november 2014, Nairobi 
7 Binnenlandse journalisten, 6 november 2014, Nairobi 
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van houtskool, suiker en andere goederen vanuit Somalië sinds de invasie nog niet is gestopt. Deze 

grenshandel; een van de voormalige financiële inkomstenbronnen van al-Shabaab, is volgens een 

respondent8 zo winstgevend dat de grenspolitie soms de goederen in eigen officiële politieauto’s 

verstopt en meehelpt bij het oversteken van de grens. Deze buitenlandse journalist en Oost-Afrika 

deskundige9 vertellen dat verschillende overheidsambtenaren en veiligheidsdiensten veel geld 

verdienen met de illegale smokkel: ‘’ So would they like to leave Somalia? No, because they are 

making good money out of the trade’’. Deze journalist en Oost-Afrika deskundige concludeert (9 

november) dat zolang de veiligheidsdiensten van Kenia beveiliging zien als een manier om snel geld 

te verdienen de veiligheidssituatie nooit kan verbeteren. 

 

5.1.3 Na Linda Nchi: de ontwikkelingen en kenmerken van terrorisme in Kenia  

 

Wat gebeurde er dan precies na de start van deze operatie? Ik stel mijn respondenten de vraag hoe 

de veiligheidssituatie in Kenia zich ontwikkelde vanaf het moment van de aanwezigheid van 

Keniaanse militairen in Somalië. Hoewel de respondenten overwegend positief zijn ten aanzien van 

de uitvoering van de militaire missie (het verzwakken van al-Shabaab) is iedereen het eens met de 

stelling dat er na de start van de operatie een stijging te zien is in het aantal terroristische activiteiten 

in Kenia. Bahadur10 geeft duidelijk aan wat operatie Linda Nchi heeft teweeggebracht: ‘’This gave al-

Shabaab the ideological purpose to attack Kenya, this is when most of the trouble for Kenya started’’. 

Na de invasie van de KDF (Kenya Defence Forces) in Somalië vinden vooral in Mombasa en Nairobi 

veel ‘kleine’ aanslagen plaats. Een voorbeeld van een kleine aanslag na de start van operatie Linda 

Nchi is de ontploffing van een granaat in een lokale bar in Nairobi waar 13 mensen bij gewond raken 

(Reuters, 24 oktober 2011). Meer soortgelijke aanslagen vinden plaats, maar worden niet allemaal 

opgeëist door al-Shabaab. Ik vraag de respondenten of er bewijs is voor de betrokkenheid van al-

Shabaab bij dit soort kwesties en naar aanleiding van deze antwoorden kom ik achter een aantal 

interessante nieuwe bevindingen omtrent terreuractiviteiten in Kenia. 

 

 

 

 

 

 

8Canadees journalist, 10 november 2014, Nairobi 
9 Oost-Afrika deskundige, 9 november 2014, Nairobi 
10 Canadees journalist, 10 november 2014, Nairobi 
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De belangrijkste bevinding is dat terrorisme in Kenia niet inherent is verbonden aan al-Shabaab. Dat 

komt onder andere door de organisatiestructuur, deze is anders dan aanvankelijk gedacht. Er is geen 

sprake van één groep al-Shabaab, de ervaren Oost-Afrika deskundige11 vertelt dat er in Kenia 

onderscheidt kan worden gemaakt tussen verschillende organisaties. Allereerst is er de 

oorspronkelijke al-Shabaab die is gevestigd in Somalië. Vervolgens zijn er ook al-Shabaab franchise 

groepen; geradicaliseerde groepen in Kenia die in contact staan met al-Shabaab. Er zijn ten slotte ook 

nog twee of drie onafhankelijk opererende terroristische organisaties in Kenia. Het gevolg van deze 

verschillen in organisaties is dat de directe betrokkenheid van al-Shabaab bij aanslagen lastig is te 

bewijzen. Toch zitten volgens respondent Jay Bahadur12 de vingerafdrukken van al-Shabaab op bijna 

elke aanslag recent gepleegd in Kenia, vooral in termen van wapens, training en ideologie. Al-

Shabaab voedt volgens hem al jaren de extremistische gedachtegang in Kenia via islamitische 

jeugdcentra. Ook zorgt de wetteloosheid in Somalië ervoor dat verschillende terroristische groepen, 

verenigd door de radicale opvatting van de islam, worden getraind en in wapens worden voorzien 

door al-Shabaab in Somalië. 

 

11 Oost-Afrika deskundige, 9 november 2014, Nairobi 
12 Canadees journalist, 10 november 2014, Nairobi 
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Een tweede bevinding is dat de meeste respondenten die ik spreek aangeven dat de gevoerde oorlog 

tegen al-Shabaab niet zo groot is als tegen andere terroristische organisaties in de wereld. 

Verschillende respondenten maken duidelijk dat, hoewel er verschillende georganiseerde aanslagen 

zijn gepleegd, de oorlogsvoering van deze organisatie niet alleen asymmetrisch is, maar ook 

onregelmatig. Een vergelijking met bijvoorbeeld Boko Haram of de Islamitische Staat kan volgens hen 

niet gemaakt worden, in ieder geval niet kwa strijdkracht. ‘’Compared to Nigeria (Boko Haram) this is 

secondary boys school’’13. Dit zou kunnen betekenen dat de strijd tegen terrorisme in Somalië 

succesvol is, maar later zal duidelijk worden dat dit ook te maken heeft met verschillen tussen de 

doelen en visie van de verschillende radicaal islamitische organisaties.  

 

5.1.4 Tactieken, beweegredenen en doelen van al-Shabaab 

 

Na een periode van kleine aanslagen vindt op 21 september 2013 een grote georganiseerde aanslag 

plaats in Nairobi op het WestGate winkelcentrum. Beweegredenen lijken duidelijk, al kort na de 

aanslag verschijnt er een statement waarin al-Shabaab de aanslag opeist met als reden vergelding op 

de militaire aanwezigheid van Kenia in Somalië. Er zijn nooit arrestaties verricht dus hard bewijs voor 

de betrokkenheid van al-Shabaab is er niet, maar er is wijd geloof onder de respondenten dat al-

Shabaab hierachter zat. Jay Bahadur vertelt dat de terroristische organisatie in deze periode veel 

terrein verliest in Somalië en leden waarschijnlijk het gevoel hadden dat ze iets moesten doen. ‘’They 

were facing military defeat and they needed to make a statement’’14. Als ik de respondenten hierna 

vraag waarom precies op dit moment, precies dit winkelcentrum het doelwit werd van al-Shabaab 

kom ik achter een aantal belangrijke bevindingen ten aanzien van de doelen en visie van al-Shabaab.  

 

Ten eerste lijkt al-Shabaab zich niet voornamelijk te richten op toeristen maar de nadruk legt op het 

doden van Keniaanse niet-moslims. Hoewel bij de Westgate aanslag verschillende buitenlanders 

omkwamen, waren dit geen toeristen. Westgate is een winkelcentrum waar vooral welgestelde 

Kenianen en buitenlanders wonend in Nairobi winkelen. De Oost-Afrika deskundige vertelt dat al-

Shabaab de toeristische industrie van Kenia natuurlijk wel willen beschadigen, maar dat de aanslagen 

voornamelijk gericht zijn op christelijke Kenianen. ‘’Al-Shabaab uses the tourist to deliver a message 

sometimes, but it’s primarily to bring economic destabilization to Kenya’’15. Hoewel aanslagen op 

toeristen geen veelgebruikte tactiek van al-Shabaab blijkt te zijn geeft hij verder wel aan dat de 

Westgate aanslag een andere tactiek illustreert. Bij deze aanslag en volgende georganiseerde 

13 Oost-Afrika deskundige, 9 november 2014, Nairobi 
14 Jay Bahadur, 10 november 2014, Nairobi 
15 Oost-Afrika deskundige, 9 november 2014, Nairobi 
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aanslagen spaart de terroristische organisatie namelijk moslims. Dit vergroot de spanning tussen de 

moslims en christenen in Kenia waardoor de islamitische gemeenschap steeds verder wordt 

gedistantieerd van de rest van de bevolking. 

 

Gezien het resultaat van de Westgate aanslag lijkt deze tactiek succesvol. Een van de reacties op de 

Westgate aanslag was namelijk een grootschalige politieactie waarbij de politie Somalische wijken in 

Nairobi binnenviel en honderden Somaliërs arresteerden (Operation Usalama Watch). 

Massadeportaties volgden en degenen die vrij werden gelaten hebben volgens een respondent16 

hoge bedragen smeergeld moeten betalen. Naast dat dit de rol corruptie in Kenia weer blootlegt en 

aangeeft dat beveiliging wordt gezien als een manier om snel geld te verdienen, bracht dit ook de 

nodige woede met zich mee binnen de Somalische (islamitische) gemeenschap. Hierdoor wordt de 

kloof tussen moslims en christenen in Kenia vergroot waardoor volgens sommige respondenten de 

kans op radicalisering onder islamitische, werkloze jongeren toeneemt. 

 

Bovenstaande informatie, gecombineerd met de stijging in terreuractiviteiten na de start van 

operatie Linda Nchi, geeft ook een duidelijk beeld van de beweegreden van al-Shabaab met 

betrekking tot de aanwezigheid in Kenia. Al-Shabaab is volgens Bahadur17 een internationale 

jihadistische organisatie met een buitenlands beleid gefocust op het uitvoeren van asymmetrische 

aanslagen op landen die op dit moment Somalië bezetten. Kenia is een van deze landen en wordt 

door de poreuze grens met Somalië en het grote aantal Somaliërs wonend in Kenia een belangrijk 

doelwit van al-Shabaab. Hoewel de organisatie dus internationaal georiënteerd is, worden nationale 

belangen nagestreefd en kan het grensoverschrijdende karakter niet worden vergeleken met dat van 

bijvoorbeeld de Islamitische Staat. ‘’I think al-Shabaab is not your global jihad organization and I 

doubt it will ever become one’’18.  

 

5.1.5 De ontwikkeling van al-Shabaab’s terroristische activiteiten na Westgate  

 

Na Westgate en andere aanslagen blijft het Keniaanse leger actief in Somalië en werkt mee aan de 

missie van de Afrikaanse Unie, AMISON (African Union Mission In Somalia). De aanslagen in Kenia 

blijven ook aanhouden en zorgen tussen 15 en 17 juni van dit jaar voor de dood van meer dan 60 

mensen bij een serie kleine aanslagen in Mpeketoni, een dorp in de kustprovincie Lamu. 

Verantwoordelijkheid wordt opgeëist door al-Shabaab, maar president Kenyatta spreekt dit tegen. 

16 Jay Bahadur, 10 november 2014, Nairobi 
17 Canadees journalist, 10 november 2014, Nairobi 
18 Oost-Afrika deskundige, 9 november 2014, Nairobi 
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Twee dagen na de aanslag al vertelt de president in zijn toespraak dat lokale en etnische conflicten 

hebben gezorgd voor dit bloedbad. Bewijs hiervoor is nooit gevonden en aan de manier van 

handelen, het scheiden van de moslims en niet moslims, en vervolgens elimineren van de niet-

moslims, lijkt ook hier al-Shabaab betrokken te zijn. Hard bewijs ontbreekt en er worden geen 

arrestaties verricht. Wel eist al-Shabaab de aanslag op met als boodschap wraak voor de militaire 

aanwezigheid van Kenia in Somalië en het doden van moslims. Ook groeit de frustratie en angst 

onder de burgers van Kenia. De regering blijkt er telkens niet in te slagen om de verantwoordelijke 

daders van aanslagen op te pakken of door middel van inlichtingen aanslagen te doen voorkomen. 

 

 
Demonstratie in Nairobi naar aanleiding van de dood van 28 Kenianen in Mandera. 
 

Op het moment dat het onderzoek plaatsvindt (november 2014) is de spanning tussen moslims en 

christenen aan de kust voelbaar en lijkt de tactiek van al-Shabaab, het opzetten van de moslims 

tegen de christenen, nog steeds succesvol. De spanning leidt op 18 november 2014 in Mombasa 

uiteindelijk tot een politieactie waarbij vier moskeeën worden binnengevallen en gesloten op 

verdenking van het verschuilen van al-Shabaab strijders. Hoewel wapens worden gevonden leidt 

deze politieactie weer tot een volgende grote aanslag op 22 november 2014. In de provincie 

Mandera, grensgebied met Somalië, wordt een bus gekaapt die van Nairobi richting Somalië rijdt. In 

totaal worden 36 mensen doodgeschoten, voornamelijk niet-moslims (moslims die protesteren 

worden ook gedood). Al-Shabaab eist de aanslag op als vergelding op de politieacties in Mombasa. 

Alweer lijkt er door de politie slecht gehandeld te zijn, want volgens de Senator van Mandera waren 

er voorafgaand inlichtingen over de mogelijkheid van deze aanslag beschikbaar. ‘’Intelligence had 

been forwarded to the police beforehand, but they failed to act’’ (Mosoku, 2014). Grote aanslagen 

28 
 



 

lijken zich steeds sneller achter elkaar op te volgen zonder oplossingen of verbeteringen met 

betrekking tot de openbare veiligheid. Een aantal dagen na mijn terugkomst in Nederland leidt een 

volgende grote aanslag op Keniaanse mijnwerkers in het grensgebied van Kenia en Somalië tot de 

dood van 36 christenen en verder tot het opstappen van het hoofd van de politie en het ontslag van 

de minister van Binnenlands zaken; Inspector General David Kimaiyo en Interior Minister Joseph ole 

Lenku (Goroweonline, 2014). 
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5.2 De relatie tussen terrorisme en toerisme op Lamu 

 

Nu de belangrijkste kenmerken en activiteiten van al-Shabaab hierboven zijn omschreven is het de 

bedoeling om de terroristische activiteiten te koppelen aan de ontwikkeling van de toerismesector 

van Lamu. De ontwikkelingen van de toerismesector (deelvraag 2) en de bijbehorende reacties 

(deelvraag 3) zijn in kaart gebracht door middel van interviews met hotel/guesthouse/villa eigenaren 

en managers. Deze respondenten wonen ook op Lamu en bieden verschillende accommodatie aan, 

van budget tot luxe. Verder zijn er, zoals eerder aangegeven, interviews afgenomen met de baas van 

de lokale politie en een ambtenaar werkzaam bij het lokale bureau van toerisme. In een periode van 

twee weken is daarnaast informatie vergaard van lokale verkopers en ondernemers. Tevens is er in 

deze periode een klein netwerk opgebouwd waardoor ik een vergadering van de Lamu Tourist 

Association (LTA) bij kon wonen en aanvullende kwantitatieve gegevens kon verzamelen. Ook ben ik 

door het opgebouwde netwerk in contact gebracht met twee mannen werkende bij de Nederlandse 

Ambassade en heb ik een informeel gesprek met hen kunnen voeren. Allereerst een korte 

omschrijving van de ontwikkelingen en karakteristieken van het toerisme op Lamu.  

 

5.2.1 Lamu’s toerisme  

 

Lamu is zowel een provincie (County), een eiland en een stad. Het gekozen onderzoeksgebied is 

afgebakend tot Lamu eiland. Dit eiland is onderdeel van een archipel die voor de kust van Kenia ligt 

niet ver van de grens met Somalië; ongeveer vier uur per speedboot 19. Op Lamu eiland bevindt zich 

vissersdorp Shela en de 

grootste stad van de provincie, 

Lamu Town. Deze stad is een 

belangrijk stukje cultureel 

erfgoed en staat sinds 2001 op 

de UNESCO werelderfgoedlijst.  

 

Lamu archipel: de eilandengroep 

met op Lamu eiland de hoofdstad 

van de provincie Lamu Town en 

toeristendorp Shela.  

 

19 Hotelmanager, 22 november 2014, Lamu 
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Hoewel de laatste 50 jaar ontzettend veel is gebouwd op het eiland en veel buitenlanders zich hier 

hebben gevestigd is de originele cultuur en levenswijze nauwelijks aangetast. De overheersende 

Islamitische gemeenschap leeft hier net als meer dan 100 jaar geleden nog steeds op rustig- en 

vreedzame wijze. Er zijn bijvoorbeeld nog steeds maar vier auto’s op het eiland; de auto van de 

gouverneur, een ambulance voor mensen, een ambulance voor ezels en een tractor. Vervoer gaat 

per boot, of per ezel. Van herkomst zijn de meeste lokale bewoners vissers en de traditionele boot 

(Dow) wordt nog steeds gebruikt voor het vissen. Met de opkomst van het toerisme vanaf ongeveer 

de jaren 60 wordt deze sector een belangrijke inkomstenbron voor de bewoners van het eiland. 

Lamu begint vanaf dat moment als toeristische bestemming voor backpackers en budget reizigers 

met voornamelijk low budget guesthouses in Lamu Town.  

 

Het karakter van Lamu, maar voornamelijk van vissersdorp Shela, als rustig onontdekt stukje eiland 

trekt volgens een hoteleigenaar· vanaf de jaren 80 steeds meer mensen uit de hogere klasse, 

voornamelijk beroemdheden. Beroemdheden als Sting en Mick Jagger genieten van de rust en 

afwezigheid van de paparazzi. Toch komt volgens de meeste hoteleigenaren de grootste groeispurt 

in de toerismesector pas later, vanaf het millennium. Deze groei is volgens enkele respondenten af te 

leiden aan de komt van Prins Ernst van Hannover (Duitsland) begin jaren 90. De prins begint een 

bedrijf wat zorgt voor de bouw en verhuur van verschillende vakantievilla’s in vissersdorp Shela. Een 

hoteleigenaar vertelt dat zijn komst toch een bepaalde groep mensen heeft aangetrokken. In ieder 

geval is duidelijk dat de komst van welgestelde en beroemde mensen naar Lamu ervoor heeft 

gezorgd dat er een groeiende interesse ontstond voor het eiland, zowel in de vorm van toeristen, 

buitenlanders die zich hier permanent willen vestigen en mensen op zoek naar een baan.  

 

5.2.2 Lamu: toeristen en het belang van toerisme. 

 

‘’Lamu is een unieke plek met een unieke relatie tussen natuur en cultuur’’20. Het is volgens alle 

gesproken eigenaren en managers absoluut niet te vergelijken met de twee andere populaire 

kustbestemmingen in Kenia; Mombasa en Malindi. ‘’Er zijn hier geen massahotels of privéstranden, 

geen groepsreizen of massatoerisme’’21. Toeristen bezoeken Lamu Town vanwege de culturele en 

architecturale geschiedenis, terwijl vissersdorp Shela en Manda eiland worden bezocht vanwege de 

rust en de prachtige stranden. De lokale bevolking omarmt het toerisme en de buitenlandse 

inwoners doen er ook veel aan om de traditionele cultuur te behouden. Dit zorgt ten eerste voor een 

verwevenheid van verschillende mensen en culturen. Ten tweede zorgt het voor een bijzondere 

20 Hoteleigenaar, 19 november 2014, Lamu 
21 Hoteleigenaar, 19 november 2014, Lamu 
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openhartigheid van de lokale bevolking, wat bijvoorbeeld kan leiden tot een spontaan traditioneel 

etentje bij de familie. Een hoteleigenaar22 omschrijft dat voor veel buitenlandse toeristen het eerste 

bezoek aan Lamu niet alleen een vakantie is, maar vooral ook een ervaring. Mensen komen volgens 

haar regelmatig terug vanwege de prachtige natuur, ‘relaxte’ atmosfeer, en rustige levensstijl. Deze 

eigenschappen zorgen er volgens een andere respondent23 ook voor dat Lamu gezien kan worden als 

‘wellness destination’ van Afrika.  

 

Wat voor toeristen komen er precies af op dit ‘unieke’ stukje Afrika? Ik vraag aan mijn respondenten, 

de eigenaren/managers van de guesthouses en hotels, of zij de toeristen die bij hen verblijven 

kunnen categoriseren. Na doorvragen worden verschillende groepen toeristen zichtbaar, meestal 

afhankelijk van het seizoen. Europeaanse en Amerikaanse toeristen zijn de belangrijkste bron van 

inkomsten. Deze groep gaat voornamelijk naar Kenia voor een ‘bush-beach’ vakantie. Dit betekent 

dat zij eerst op safari gaan in de buurt van Nairobi, waarna ze een aantal dagen tot rust willen komen 

aan de kust. Ten tweede zijn volgens de respondenten de buitenlanders wonend in Nairobi voor hen 

een zeer belangrijke groep vakantiegangers. Veel buitenlanders werkend bij de U.N. (United 

Nations), N.G.O.’s (Non Governmental Organizations) en andere, in Nairobi gestationeerde 

zakenmensen die wat te besteden hebben, komen regelmatig om een weekendje te ontspannen aan 

de kust. Ten slotte is er volgens veel respondenten recent een groei in het aantal (middenklasse) 

Keniaanse vakantiegangers evenals een groei in het aantal Aziatische toeristen.  

 

Ik vraag de respondenten vervolgens naar het economische belang van de toerismesector voor het 

eiland. Hier wordt duidelijk hoe belangrijk het toerisme is geworden voor iedereen op het eiland. 

‘’Het toerisme is essentieel, zonder toerisme is er geen inkomen op Lamu’’24. Zij vertelt dat de groei 

van het toerisme de levensstandaard van de lokale bevolking over de jaren heen heeft verhoogd. De 

van oorsprong vissende en houtbewerkende bevolking is veelal gaan werken in de toeristische 

industrie als tour guide, captain, verkoper of een andere redelijk zelfstandige functie. Volgens een 

respondent25 gaan vooral de lokale jongeren in de toerismesector werken, omdat ze geen educatie 

hebben en de scholen in de regio zeer slecht zijn. De staf in dienst van de hotels met de meer 

‘dienaarfuncties’ komen bijna nooit uit Lamu. Deze functies worden over het algemeen niet bekleed 

door de lokale islamitisch bevolking en zijn bijna altijd ingevuld door christelijke Kenianen uit de rest 

van de kuststreek, meestal uit Malindi. Naast toerisme is de visserij een belangrijke sector evenals de 

22 Hoteleigenaar, 21 november 2014, Lamu 
23 Hoteleigenaar, 19 november 2014, Lamu 
24 Hoteleigenaar, 19 november 2014, Lamu 
25 Hoteleigenaar, 23 november 2014, Lamu 
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bouw. Ook is er volgens een respondent26 een kleine sector mangrove-export en wordt er hout 

traditioneel bewerkt en verkocht. 

 

Toch is bijna alles en iedereen afhankelijk geworden van het toerisme. De vis wordt verkocht aan de 

velen toeristische restaurants, de bouw bepaald door de groei van het toerisme en het bewerkte 

hout wordt voornamelijk verkocht aan de toeristen. Een respondent zegt: ‘’Tourism completely 

funded the standard of living here”27, en een andere hoteleigenaar28 geeft aan dat Lamu voor 90 

procent uit toerisme bestaat. Daarnaast brengt toerisme niet alleen economische groei op het 

eiland, maar ook educatie in de vorm van schoolbeurzen en speciale programma’s voor degenen die 

dit niet kunnen betalen. Verder heeft de groei van het toerisme ook gezorgd voor de groei van 

allerlei bijbehorende economische activiteiten zoals souvenirshops, massagesalons, restaurants en 

bars. Toerisme is volledig verweven met het leven van de mensen op Lamu, later zal duidelijk worden 

dat deze afhankelijkheid het leven van de inwoners van Lamu ook kwetsbaar maakt. Hoewel de groei 

van het toerisme namelijk heeft gezorgd voor een opwaardering van de standaard zorgt recent de 

komst van al-Shabaab voor een periode van zeer negatieve toerismeontwikkelingen en verdergaande 

negatieve gevolgen voor Lamu.  

 

 
Een 

overzicht 

van een 

aantal 

populaire 

bestemmi

ngen op 

Lamu 

 

 

 

 

 

 

26 Hoteleigenaar, 19 november 2014, Lamu 
27 Hoteleigenaar, 23 november 2014, Lamu 
28 Hoteleigenaar, 19 november 2014, Lamu 
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5.2.3 Voor het eerst het vizier op Somalië 

 

Na een periode van relatief stabiele groei van de nationale toerismesector ontstaat er een eerste dip 

in 2007 vanwege geweld rondom de uitslag van de verkiezingen. Volgens enkele respondenten is op 

Lamu niets te merken van het geweld en was de impact op de toerismesector van Lamu klein. Wel 

was dit de start van een periode waarin het imago van Kenia als populaire toeristenbestemming zal 

afbrokkelen vanwege aanhoudende negatieve persaandacht. Een goed voorbeeld hiervan is wanneer 

de veiligheidssituatie in Kenia in 2011 wordt aangetast door een aantal vermeende terroristische 

activiteiten in de vorm van ontvoeringen. Twee van de drie ontvoeringen in 2011 vonden plaats in de 

provincie Lamu. Een aantal respondenten vertellen dat de gevolgen van de ontvoeringen moeilijk los 

van elkaar te zien zijn aangezien ze twee weken na elkaar plaatsvonden en het op dat moment, in 

september, over het algemeen heel rustig is op Lamu. Dit betekent dat de toerismesector van Lamu 

direct niet veel merkte van de vermoedelijke terroristische acties, maar de lange termijn gevolgen 

bleken desastreus. Hoewel nooit is opgelost wie verantwoordelijk is voor de verschillende 

ontvoeringen zijn de daders iedere keer gevlucht richting Somalië. Een respondent geeft aan dat de 

mensen op Lamu vanaf het moment van de ontvoeringen pas echt naar Somalië gingen kijken: 

‘’Somalia was always close by but also far away. This really put Somalia on the map’’·.  

 

Volgens Sonmez (1998) kan een vakantie naar een land al worden afgezegd wanneer er sprake is van 

terreurdreiging in de buurlanden. Op toeristische hotspot Lamu wordt er in 2011 een vrouw 

ontvoerd van een van de populairste stranden van het eiland en in 2014 worden er in Mpeketoni, 

een dorp op 15 kilometer afstand, meer dan 60 mensen gedood bij een serie terroristische 

aanslagen. De gevoeligheid van de toerismesector voor terreurdreiging omschreven door Sevil 

Sonmez (1998) zorgt voor een ernstig beeld van de situatie van Lamu. Een hoteleigenaar29 geeft 

bijvoorbeeld aan dat na de ontvoeringen iedereen die een boeking had staan annuleerde: ‘’98 

procent denk ik’’. Een andere respondent30 geeft aan dat het zeker anderhalf jaar heeft geduurd 

voordat er weer wat boekingen binnenkwamen. De gevolgen van de serie aanslagen in 2014 was 

volgens de respondenten nog velen malen erger en heeft volgens hen alles overtroffen. ‘’Kijk om je 

heen, er is niemand. Zelfs mijn vrienden komen ook niet meer, die denken dat het hier totaal onveilig 

is’’31. De komst van toeristen naar het eiland hangt dus voor een groot gedeelte af van de percepties 

van toeristen ten aanzien van risico en veiligheid. Er zijn verschillende factoren en processen die deze 

29 Hoteleigenaar, 19 november 2014, Lamu 
30 Hoteleigenaar, 17 november 2014, Lamu 
31 Hoteleigenaar, 19 november 2014, Lamu 
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perceptie beïnvloeden. Verschillende gevolgen van terroristische aanslagen spelen daarbij een 

belangrijke rol.  

 

5.2.4 Diepgaande gevolgen: media-aandacht en reiswaarschuwingen 

 

 Allereerst zorgt de persaandacht van binnenlandse en buitenlandse media na een aanslag 

logischerwijs voor het afschrikken van toeristen. Volgens een hoteleigenaar32 is vooral de nationale 

respons na een terreuractiviteit groot vanwege de extra aandacht van de buitenlandse media. ‘’Na 

de ontvoering van de Franse vrouw, Marie Dedieu, kwamen de Fransen in ieder geval een tijd lang 

niet meer’’, aldus de hoteleigenaar. Een belangrijke bevinding die hierbij naar boven kwam is dat 

volgens de hoteleigenaren de berichtgeving vaak helemaal niet accuraat is en journalisten het 

verhaal verheerlijken: ‘’They twist and make up stories to sell their paper’’33. Een andere 

hoteleigenaar wijst me op de berichtgeving van de tweede ontvoering waarbij in de krant staat dat 

de vrouw was ontvoerd uit haar villa. ‘’This is not a villa, this was a local Makuti House, a house on 

the beach made from wood without doors and windows’’34. De foto’s van haar huis komen overeen 

met het beeld dat de hoteleigenaresse schetst. De boosheid en onbegrip met betrekking tot de 

journalistiek komt in de interviews vaak tot uiting. ‘’You don’t need the terrorists anymore, we have 

the journalists. It’s all sensationalizing and very destructive’’35. Een andere respondent geeft vrij 

duidelijk aan: ‘’We hate them’’36.  

 

 
Het voormalige huis van Marie Dedieu.  

32 Hoteleigenaar, 17 november 2014, Lamu 
33 Hoteleigenaar, 21 november 2014, Lamu 
34 Hoteleigenaar, 17 november 2014, Lamu 
35 Hoteleigenaar, 17 november 2014, Lamu 
36 Hoteleigenaar, 21 november 2014, Lamu 

35 
 

                                                 



 

 

Niet alleen de media speelt in rol in de veiligheidsperceptie van toeristen. Toerisme op Lamu is nog 

steeds zeer afhankelijk van de komst van Westerse toeristen die meestal geen ervaring en kennis 

bezitten van de lokale omstandigheden. Hierdoor vervult het reisadvies voor hen een belangrijke rol 

in het beslissingsproces om Lamu te bezoeken. Het land van herkomst van toeristen geeft een 

reisadvies af gebaseerd op de kennis van de ambassade ten aanzien van de veiligheidssituatie in een 

land. Volgens een bron binnen de Nederlandse ambassade in Kenia (persoonlijke communicatie, 13 

november, 2014, Lamu) wordt dit advies ten eerste bepaald door de mate van onveiligheid in een 

regio met betrekking tot misdaad, terrorisme of andere praktijken die de veiligheid aantasten. Ten 

tweede speelt het handelen van de overheid een belangrijke rol. In hoeverre is de overheid 

bijvoorbeeld in staat is om veiligheidsproblemen in eigen land te voorkomen en op te lossen? Hierbij 

speelt ook de mate van samenwerking van de (in dit geval) Keniaanse overheid met de Nederlandse 

overheid een rol. Het delen van inlichtingen, kennis en informatie zijn belangrijke factoren die 

meewegen in het reisadvies. Ter illustratie is in bijlage 1 een kaart toegevoegd met daarop het 

huidige reisadvies van Kenia.  

 

Na de ontvoeringen in 2011 en de serie aanslagen in juni 2014 werden door verschillende 

buitenlandse overheden voor de gehele provincie Lamu negatieve reisadviezen afgegeven. Deze 

negatieve reisadviezen komen bovenop de negatieve mediapubliciteit waardoor de impact op de 

toerismesector enorm is. Volgens alle hoteleigenaren betekent een negatief reisadvies voor de regio 

dat er op korte termijn vrijwel geen buitenlandse toeristen naar Lamu komen. Hierdoor verliest de 

toerismesector van Lamu niet alleen de toeristen die in het buitenland wonen en voornamelijk 

gebruik maken van het bush-beach pakket. Ook de belangrijke buitenlanders wonend en werkend in 

Nairobi worden door hun overheden geadviseerd om niet richting Lamu te reizen. Door hun ervaring 

en kennis op het gebied van de lokale omstandigheden waren zij minder afhankelijk van de media, 

maar luisteren volgens de hoteleigenaren logischerwijs wel goed naar het advies van hun overheid. 

‘’Ik snap ook dat de Nederlandse regering het advies moet afgeven en de mensen hier naar luisteren, 

of ik het ermee eens ben is denk ik een heel ander verhaal. De kans dat jou iets overkomt op Lamu is 

denk ik zoveel kleiner dan waar dan ook in de wereld’’37. Ook alle andere respondenten en mensen 

die ik spreek zijn het erover eens dat ondanks de ontvoeringen in 2011 en de aanslagen in Mpeketoni 

in 2014 op het vaste land van het district Lamu, op dit moment Lamu eiland een van de veiligste 

plekken op aarde is. 

 

37 Hoteleigenaar, 19 november 2014, Lamu 
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5.2.5 Westgate: ’’Een algemene afname van de internationale evaluatie van de veiligheidssituatie in 

Kenia.’’ 

 

Na de ontvoeringen eind 2011 is het zoals eerder aangegeven een tijd lang rustig op Lamu, weinig 

toeristen maar ook geen terroristische activiteiten. De meeste hoteleigenaren vertellen dat zij in de 

voorgaande zeer goede jaren van toerisme in ieder geval een buffer op hebben kunnen bouwen 

waarmee ze de lange rustige periode na de ontvoeringen konden overbruggen. Hoewel in Lamu al-

Shabaab onzichtbaar is in deze periode en het toerisme weer begint aan te trekken, slaat de 

terroristische groepering op nationaal niveau steeds vaker toe, naar eigen zeggen naar aanleiding 

van de start van operatie Linda Nchi. Dit leidt op 21 september 2013 tot de aanslag op het Westgate 

winkelcentrum in Nairobi. Al-Shabaab wordt door de velen buitenlandse doden bij de aanslag in één 

klap wereldnieuws. Ik vraag de respondenten naar de impact van deze aanslag, want anders dan de 

ontvoeringen is deze aanslag niet in de buurt waardoor ook geen negatieve reisadviezen worden 

afgegeven voor de regio Lamu.  

 

Het resultaat van Westgate was dat er absoluut negatieve gevolgen waren met betrekking tot de 

toerismesector op Lamu, maar deze gevolgen waren aanzienlijk kleiner dan de aanslagen in de regio. 

Dit komt logischerwijs voornamelijk doordat de aanslag in Nairobi plaatsvond, ver verwijdert van 

Lamu. De mensen die Lamu regelmatig bezoeken, lokale toeristen en de groep buitenlanders 

wonend in Nairobi bleven na Westgate volgens de hoteleigenaren en managers gewoon. De eerder 

geschetste bewering dat zij de regionale verschillen van de veiligheidssituatie in Kenia beter in 

kunnen schatten wordt hierbij bevestigd. Deze buitenlanders weten dat een aanslag in Nairobi niet 

direct betekent dat het op Lamu net zo gevaarlijk is. De perceptie van deze groep mensen is 

uiteraard verschillend van de perceptie van bijvoorbeeld een Westerse toerist die nog nooit in Afrika 

is geweest. Een hoteleigenaar schetst de gedachtegang van een Westerse toerist: ‘’Waarom ga je 

naar een land waar iets slechts gebeurt, dan kan je toch net zo goed naar Tanzania of naar Zuid-

Afrika? Afrika is in zijn totaliteit al heel negatief: Afrika is arm, gevaarlijk, oorlog, corruptie. Als er dan 

ook nog een terroristische aanslag is waarom zou je er dan in godsnaam naartoe gaan’’38? De aanslag 

in Nairobi zorgde uiteindelijk voor een tijdelijke afname van toeristen naar Lamu en kan als volgt 

getypeerd worden: ‘’The general decline in the international appraisal of the situation of Kenya, 

going down and down’’, aldus de Oost-Afrika deskundige39.  

 

5.2.6 De avondklok: een vicieuze cirkel van ellende 

38 Hoteleigenaar, 19 november 2014, Lamu 
39 Oost-Afrika deskundige, 9 november 2014, Nairobi 
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De korte serie aanslagen in Mpeketoni (juni 2014) is de enige, door al-Shabaab opgeëiste aanslag in 

de omgeving van Lamu. Het is volgens alle respondenten tevens de meest de meest destructieve 

aanslag ten aanzien van de toerismesector van het eiland. Dit komt niet alleen door de locatie of de 

besproken gevolgen van terroristische aanslagen zoals de reiswaarschuwingen en negatieve media-

aandacht. Na de aanslagen in Mpeketoni besluit de nationale overheid vanuit veiligheidsredenen om 

een avondklok in te stellen in de gehele provincie Lamu. Deze avondklok houdt in dat inwoners zich 

alleen tussen 06.30 in de morgen en 06.30 in de avond buitenshuis mogen bevinden. De ‘Officer 

Commander of the Police Department’ (O.C.P.D.) van Lamu-West40 vertelt dat de avondklok een 

maand zou gelden, maar tot nu toe elke maand is verlengd. Hoewel op het moment van het 

interview al vier maanden zijn verstreken, zijn er geen arrestaties verricht en dit is volgens hem dan 

ook de grootste reden voor de constante verlenging van de avondklok. ‘’They could still be 

somewhere’’41.  

 

Verder vertelt het hoofd van de politie; aangewezen door de nationale overheid, dat de avondklok in 

eerste instantie is ingesteld vanwege inlichtingen dat al-Shabaab voornamelijk toeslaat in de nacht. 

‘’With the curfew it will be much easier to detect and catch them’’42. Hij vertelt ook dat de avondklok 

goed werkt aangezien er in deze regio sindsdien geen incidenten geweest met betrekking tot 

terrorisme. Een andere reden voor het instellen van de avondklok is dat er inlichtingen beschikbaar 

zijn dat al-Shabaab financieel wordt ondersteund door mensen uit deze regio. Ook is educatie in deze 

regio zeer slecht en de O.C.P.D. vertelt dat dit de dreiging van radicalisering onder the islamitische 

jeugd vergroot aangezien zij niet op school zitten en vaak werkloos zijn. ‘’Al-Shabaab can give them 

opportunities to make some money when they become Muslim and fight for them’’43.  

 

Toch zitten er twee kanten aan een avondklok, en deze scheiding is een belangrijke bevinding in dit 

onderzoek. Hoewel de avondklok aan de ene kant mensen veilig houdt voor verdere aanslagen heeft 

het aan de andere kant de lokale toeristische economie hard beschadigd. Dit komt doordat een 

avondklok ook automatisch zorgt voor de instandhouding van reiswaarschuwingen en verdere 

percepties van onveiligheid. De aanslagen zorgden voor een onveilige situatie, de avondklok maakt 

de situatie volgens de overheid veilig, maar houdt tevens percepties van onveiligheid in stand. Deze 

vicieuze cirkel zorgt nu al vier maanden voor een bijna totale afwezigheid van toeristen waardoor 

40 O.C.P.D., 23 november 2014, Lamu 
41 O.C.P.D., 23 november 2014, Lamu 
42 O.C.P.D., 23 november 2014, Lamu 
43 O.C.P.D., 23 november 2014, Lamu 
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lokale mensen nu letterlijk moeite hebben om eten op tafel te krijgen44. Hoewel de nationale 

overheid de beslissing verantwoordt door het argument dat de avondklok bestaat om de mensen 

veilig te houden, hebben de inwoners van Lamu eiland het gevoel dat het al veilig was. In een 

bijgewoonde vergadering van de Lamu Tourist Accosciation wordt dit contrast verwoord: ‘’Lamu is 

safe, and the cufew makes people think it is not!’’45. Sinds de ontvoering in 2011 is er nooit meer 

sprake geweest van terroristische dreiging op het eiland. De serie aanslagen in Mpeketoni waren 

daarnaast niet op het eiland en niet gericht op toeristen. De avondklok maakt herstel van de 

toerismesector van Lamu onmogelijk en door de verwevenheid van deze sector met het leven van 

alle mensen op het eiland lijdt bijna iedereen hieronder.  

 

5.2.7 Concrete gevolgen voor de toerismesector van Lamu  

 

Tijdens het onderzoek zijn er slechts enkele toeristen te bekennen op het eiland. Om de impact van 

de recente aanslagen, met bijbehorende gevolgen als negatieve reisadviezen en de avondklok verder 

uit te diepen zijn er op Lamu ook kwantitatieve gegevens verzameld. Hoewel in eerste instantie is 

getracht kwantitatieve gegevens per respondent te verzamelen, ben ik later via mijn netwerk aan 

een net afgerond enquêteonderzoek gekomen genaamd: Analysis of impact of rising insecurity on 

tourism in Lamu (Lamu County Department of Tourism and Lamu Tourism Association, 2014). De 

resultaten van dit onderzoek geven een beeld van de concrete verliezen die de toerismesector heeft 

geleden. Hoewel in dit onderzoek de groeiende onveiligheidsituatie centraal staat en niet specifiek 

terreuractiviteiten van al-Shabaab worden onderzocht overlappen deze onderzoeksonderwerpen 

elkaar in dit geval volledig, aangezien de onveiligheidsituatie wordt toegedragen aan de serie 

terroristische aanslagen rond Mpeketoni. De onderzoekspopulatie bestaat uit 70 respondenten 

werkzaam in de toeristenindustrie op Lamu en Manda. Er zijn een tiental vragen gesteld over de 

huidige gang van hun zaken. In bijlage twee is het gehele onderzoek te vinden, de belangrijkste 

resultaten zijn als volgt.  

 

Van de 70 respondenten (response rate 47%) heeft 19 procent de deuren al moeten sluiten. Als de 

zaken niet verbeteren voor Nieuwjaar (2014-2015) zullen nog 23% van de respondenten hun zaken 

moeten sluiten. Aangezien de avondklok nog steeds geldt, is de situatie nog niet verbeterd. De 

faciliteiten bij elkaar hebben werk voor 556 stafleden, maar 61 procent van de respondenten vertelt 

dat zij al staf hebben moeten laten gaan wat resulteert in het verlies van 253 banen tot dusver. Dit 

zal verder oplopen als de situatie niet verbetert. Tussen juni en december in 2013 waren er 12.362 

44 Hotelmanager, 22 november 2014, Lamu 
45 LTA vergadering, 18 november 2014, Lamu 
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bedovernachtingen op Lamu en Manda eiland. Door de onveiligheidsituatie sinds juni 2014 zijn de 

overnachtingen tot dusver ongeveer gehalveerd (51%). Van de overgebleven bedovernachtingen 

voor 2014 is 57 procent geannuleerd na de aanslagen in Mpeketoni. De winkeleigenaren die 

gereageerd hebben op de enquête vertellen dat zij in totaal ongeveer 85 procent minder opbrengst 

hebben tussen juni en december 2014 dan dezelfde periode het jaar daarvoor. Deze resultaten 

versterken de observaties en interviews in dit onderzoek. In de twee weken op Lamu ben ik maar 

vier toeristen tegengekomen die hier voor het eerst kwamen en het guesthouse waarin ik verbleef 

was compleet leeg, net als veel andere hotels en guesthouses in de buurt. Tijdens het onderzoek op 

Lamu is er letterlijk één persoon die positief reageert op de vraag hoe de zaken er voor staan. Op het 

moment van het onderzoek staat toerisme bijna helemaal stil, maar ook verdergaande gevolgen van 

de terroristische activiteiten worden zichtbaar.  

 

Veel hotelpersoneel is gedwongen teruggekeerd naar hun familie, niet alleen vanwege het gebrek 

aan werk maar ook vaak vanwege angst. Een hotelmanager46 vertelt dat na de aanslagen in 

Mpeketoni de eerste weken overheidsinstanties problemen hadden met openen omdat alle staf was 

gevlucht. Dit komt doordat bij de serie aanslagen in Mpeketoni alleen de Christenen werden gedood 

en zoals ik eerder al heb verteld werken er in de dienstensector van Lamu voornamelijk christenen 

uit andere gebieden. De angst bij deze groep mensen slaat helemaal toe wanneer vlak na de aanslag 

ook nog brochures worden verspreid over het eiland waarin dreigementen worden geplaatst jegens 

christenen en de Keniaanse overheid. Veel mensen besluiten terug te keren naar hun families. Op de 

poster staat een gewapende man en de volgende tekst: 

’’Peace upon you and the blessings of the profete 
Mohamed to be with you. To all Christians and the Kenyan 
government: We are not asking anyone politely, we are 
only asking Allah the most sufficient and the one, the right 
one to be worshiped. We are warning all Christians and 
the government, which is doing injustice to Muslims. We 
are al Shabaab Mujahedeen fighters and will not accept 
the injustice to our brothers in Somalia and all Muslim 
Leaders. We will not accept the situation and when the 
government of Kenya kills one people we will exterminate 
thousands of people and everything they own. We started 
in Eastleigh, Nairobi, Mombasa, Mpeketoni Hindi and now 
we are in Lamu.  
 
And we will not accept, we will not accept, we will not 
accept, any Muslim to be exploited in any way, or injustice 
done to any Muslim. We are warning the government of 
Kenya to stop corruption and remove corrupt officers in 
Somalia. We are going to make sure we will introduce 
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Islamic Law in all the world, Inshallah. With the help of God we will fight, we will fight, we will fight, 
until we raise the Islamic flag. There is no god but Allah and Mohamed is his messenger.  
 
Ook spreek ik op Lamu twee leraren van basisscholen (persoonlijke communicatie, 24 november 

2014) die beiden aangeven dat veel kinderen van school zijn gehaald. Een basisschoolklas in 

vissersdorp Shela ging van 36 naar 17 kinderen. Dit komt doordat de ouders zijn vertrokken of omdat 

de ouders het schoolgeld niet meer konden betalen. De lerares vertelt ook dat het salaris van de 

schoolmedewerkers op dit moment is gehalveerd. Verder geeft een hoteleigenaresse47 aan dat ze 

altijd een speciaal programma aanbood dat ervoor zorgde dat de kinderen van haar staf naar school 

konden gaan. De kosten werden verdeeld over de hoteleigenaresse zelf, de gasten van het hotel, en 

de ouders van het kind. Dit soort programma’s stoppen na de aanslagen in Mpeketoni direct want er 

zijn geen gasten, de hoteleigenaresse heeft geen inkomen en wellicht de ouders van het kind ook 

niet, oftewel deze kinderen kunnen niet meer naar school. Dit voorbeeld geeft aan dat de impact van 

terroristische activiteiten verder gaan dan gevolgen voor de toerismesector. Hoewel deze sector over 

de jaren heen de levensomstandigheden van velen individuen op het eiland heeft verbeterd, zorgt 

voor veel mensen de toegenomen afhankelijkheid van deze sector op dit moment weer voor een 

afname van de kwaliteit van leven. 

 

5.3 Reacties op de impact van toenemende terroristische activiteiten 

 

5.3.1 De politieke agenda van de nationale overheid 

 

In eerste instantie probeer ik te ontdekken in hoeverre de nationale overheid zich betrekt bij de 

situatie op Lamu. Er kan gesteld worden dat het instellen van een avondklok zowel een gevolg van, 

als een reactie is op de toenemende terreuractiviteiten in de regio. Naarmate de tijd verstrijkt en 

geen arrestaties worden verricht zorgt deze juridisch bindende maatregel voor frustratie onder de 

inwoners van het, volgens hen, veilige Lamu eiland. Er is dan ook na een tijd een demonstratie op 

Lamu waarin de inwoners eisen dat de avondklok op het eiland wordt opgeheven aangezien zij niet 

doelwit waren van de bloedige aanslagen op het vasteland. De nationale overheid geeft een harde 

boodschap af door de avondklok met twee uur te vervroegen (van 08.30 naar 06.30). Ik vraag al de 

respondenten of de nationale overheid hen verder op enige manier probeert te helpen in deze 

moeilijke tijden, bijvoorbeeld in de vorm van financiële middelen ter compensatie van de avondklok. 

Alle respondenten beweren dat hulp van de overheid onzichtbaar is, veel mensen voelen zich in de 

steek gelaten, hebben het gevoel dat toerisme niet meer op de politieke agenda staat, of dat zij in 

47 Hoteleigenaar, 19 november 2014, Lamu 
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ieder geval het slachtoffer zijn van politieke spelletjes. Dit heeft volgens de meeste respondenten 

vooral te maken met de plannen voor de bouw van een nieuwe haven in Lamu. Volgens veel lokale 

inwoners probeert de overheid meer invloed in de regio uit te oefenen vanwege gericht op de komst 

van groot kapitaal en zakentoerisme, zich niet bekommerend om de bestaande toerismesector in de 

kustregio.  

 

In het theoretisch kader is beschreven hoe belangrijk toerisme is voor Kenia en worden in eerste 

instantie vraagtekens bij deze theorie geplaatst. Toch kom ik er na een aantal interviews achter dat 

het belang van de opbrengsten van de toerismesector van Lamu op nationaal niveau niet significant 

groot is. Dit komt voornamelijk door het omschreven unieke karakter van Lamu. Er zijn geen 

massahotels: ‘’als hier vierhonderd man zitten is dat top, waar heb je het dan over, wat verdienen ze 

op Lamu?’’48. Deze informatie bekrachtigt het argument van een nationale overheid die economische 

prioriteiten heeft verschoven. Een andere respondent49 denkt dat kusttoerisme überhaupt niet meer 

van belang is doordat de overheid zich in slaap heeft laten wiegen door het grote kapitaal: ‘’Politici in 

Nairobi kijken helemaal niet om naar toerisme aan de kust, maar focussen zich alleen op de handel 

van witte zakenmannen die naar Kenia komen’’. Vlakbij Lamu is olie gevonden en er zijn plannen om 

met behulp van China de grootste haven van Oost-Afrika te bouwen. ‘’We worden aan de kant 

geschoven voor de zogenaamde komst van ‘goud geld’ ’’50.  

 

In 2010 is ingestemd met een nieuwe grondwet die van kracht is vanaf 2013. Bij deze doorvoering 

zijn de districten in Kenia herverdeeld tot 37 nieuwe county’s (provincies/districten). Deze county’s 

krijgen vanaf nu meer inspraak en verantwoordelijkheid over hen eigen territorium. Verschillende 

lokale inwoners hebben dan ook het gevoel dat de avondklok een straf is van de nationale overheid, 

omdat zij de regio niet onder controle krijgt vanwege de doorvoering van de nieuwe constitutie en 

de daarbij behorende komst van de Governor of Lamu, Issa Timamy, die het volgens de 

respondenten opneemt voor de lokale bevolking. Hoewel dit ononderbouwde en ononderzochte 

theorieën zijn, kan ik me in ieder geval voorstellen dat vanwege de (nu al bijna half jaar durende) 

avondklok, op een eiland waar iedereen leeft op toerisme, zorgt voor frustratie en groeiende 

verdenkingen ten opzichte van de totaal onzichtbare nationale overheid. County Director van het 

Bureau voor Toerisme, Ali Joho, geeft ook aan dat er weinig sprake is van samenwerking tussen 

lokale en nationale overheid. Gebaseerd op de acties van de nationale overheid hebben ze de 

48 Hoteleigenaar, 19 november 2014, Lamu 
49 Hoteleigenaar, 17 november 2014, Lamu 
50 Hoteleigenaar, 17 november 2014, Lamu 
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situatie in de regio juist verslechterd. Hij denkt dat ook dat de nationale overheid de lokale overheid 

eerder ziet als probleem of vijand, dan als partner of oplossing51.  

 

Dit komt volgens een respondent ook doordat deze kustregio bijna volledig islamitisch is en de 

meeste lokale overheidsbekleders moslim zijn: ‘’I think they see them as part of the enemy for the 

government’’52. In het gesprek met het (door de nationale overheid aangewezen) hoofd van de 

politie kwam ook al enige afkeer en wantrouwen richting de mensen en overheid van Lamu naar 

voren. Volgens de O.C.P.D.53 is het een groot probleem dat de mensen hier geen inlichtingen delen: 

‘’People will not say if they know there is going to be some people crossing the border’’. Wanneer ik 

vraag naar de samenwerking tussen hem en de lokale overheid antwoordt het hoofd van de politie 

dat er samenwerking is, maar dat hij officieel geen informatie met hen hoeft te delen en dit ook 

absoluut niet doet, omdat hij ze (moslims) niet vertrouwt. Er lijkt dus een wederzijds wantrouwen te 

bestaan gebaseerd op verschillen in cultuur, religie en afkomst.  

 

5.3.2 Hulp lokale overheid en de activiteiten van de Lamu Tourist Association 

 

Vervolgens vraag ik me af op welke manier de lokale overheid hulp biedt en voorzien is van een 

reactie op de gevolgen van de aanwezigheid van al-Shabaab. Heeft het lokale Bureau voor Toerisme 

na Mpeketoni bijvoorbeeld acties en initiatieven ondernomen ter promotie van het toerisme? Naast 

de eerder genoemde moeilijkheden met betrekking tot de nieuwe constitutie legt de lokale County 

Director of Tourism54 uit dat er ook verschillende nieuwe, goede initiatieven zijn geboren. Zo zijn er 

verschillende tentoonstellingen in Nairobi geweest ter promotie van Lamu als toeristenbestemming 

en het vinden van investeerders. Daarnaast traint het bureau voor toerisme op Lamu bootpersoneel 

en lokale toeristengidsen om ook door middel van het internet te promoten. Ook organiseren ze 

verschillende evenementen zoals de ‘’music for peace’’ competitie, waarin verschillende stammen 

liederen over vrede zingen en samen optreden. Toch geeft ook Joho toe dat dit soort 

communicatieve en financieel-economische initiatieven niet effectief genoeg voor de wederopbouw 

van het beeld van Lamu als veilige toeristenbestemming. Wel wordt er veel samengewerkt met de 

Lamu Tourist Association (LTA), wat onder andere leidt tot meer directe innovatieve ideeën als 

reactie op de huidige crisissituatie.  

 

51Ali Joho, 17 november 2014, Lamu 
52 Hoteleigenaar, 17 november 2014, Lamu 
53 O.C.P.D., 23 november 2014, Lamu 
54 Ali Joho, 17 november 2014, Lamu 
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De LTA werd opgericht vlak na de ontvoeringen in 2011 en wordt gevormd door verschillende 

personen werkzaam in de toeristenindustrie. Volgens de LTA facebookpagina zijn ze: ’’an umbrella 

association of Lamu's independent tourism businesses - from hotel owners to dhow captains to 

fishermen’’(https://www.facebook.com/lamutourism?fref=ts). De oprichting van deze organisatie 

was op aanraden van de toenmalige minister van toerisme Najib Balala en is op zichzelf al een reactie 

op de gevolgen van terroristische activiteiten. Vanwege de afname van toerisme komen 

verschillende mensen werkzaam in de toerismesector van Lamu bij elkaar om ideeën op te doen en 

oplossingen te bedenken. Een van de ideeën die samen met het Bureau van Toerisme wordt 

besproken in de vergadering die ik bijwoon is het aantrekken van een nieuwe doelgroep. Er is op 

Lamu een hechte moslimsgemeenschap met veel historische moskeeën en een gunstige vredige 

omgeving. Het aantrekken van de islamitische bevolking, een focus op de Arabische landen, is iets 

dat op nationaal niveau absoluut niet wordt gedaan, maar zou voor Lamu een nieuwe 

complementaire vorm van toerisme kunnen zijn: ‘’islamitisch toerisme’’55. 

 

In de vergadering wordt verder vooral gesproken over verschillende manieren van promotie en 

verschillende veiligheidszaken. Daarnaast staat de komst van het Lamu Cultural Festival (LCF), dat 

ieder jaar wordt georganiseerd, centraal. Dit festival zou twee weken na de vergadering plaats 

moeten vinden, maar niemand weet nog of de avondklok dan nog geldt. Een mogelijke verlenging 

van de avondklok wordt een paar dagen voor het culturele festival bekendgemaakt, en mogelijke 

uitzonderingen voor het festival wil de overheid ook niet prijs geven. Bij het Cultural Festival zijn er 

zeilbootraces en ezelsraces, maar is er ook een belangrijk avondprogramma dat normaal veel 

bezoekers trekt. De meeste respondenten zijn het erover eens dat een succesvol cultureel festival, 

met avondprogramma, zeer belangrijk is voor het herstel van het toerisme op Lamu. De organisator 

van het Lamu Cultural Festival geeft in de vergadering een toespraak waarin hij duidelijk maakt dat 

het festival hoe dan ook doorgaat, maar dat de vorm nog niet helemaal duidelijk is. Ook geeft hij aan 

dat de organisatie dit jaar extra moeilijk is, omdat de 

avondklok heeft gezorgd voor het afschrikken van 

sponsoren. Veel buitenlandse ambassades doneerden 

geld, of stuurden journalisten naar het festival, maar 

houden zich tot nu toe veilig opgesteld. Er wordt aan de 

buitenlandse leden van de LTA dan ook gevraagd om hun 

best te doen de ambassades over te halen om tijdens dit 

festival te komen kijken.                                    Bootrace op LCF 

55 LTA vergadering, 18 november 2014, Lamu 
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Naast de beschreven zaken staat in de vergadering zoals eerder vermeld ook promotie centraal. Op 

landelijk niveau zorgt de Kenyan Tourism Board (KTB) voor de promotie van toerisme, maar de KTB 

promoot toerisme in Kenia niet onder deze naam. Bij alles wat met promotie te maken heeft 

gebruiken zij de naam ’Magical Kenya’. Op lokaal niveau is voornamelijk de LTA belangrijk voor de 

promotie en de volgende unaniem aangenomen maatregel is goed afgekeken van het landelijk 

beleid: 

 
Lamu Tourism Association 
9 januari om 15:56  
 
From now on LTA will be doing it's promotions under the Discover Lamu brand ... it was not 
possible to change the name of our page so we have had to set up a new page. This page will be 
phased out, so please Like the new Discover Lamu page. Thank you (statusupdate Facebook, 9 
januari 2015). 
 
 
De facebookpagina en website worden veranderd in ‘Discover Lamu’ en www.discoverlamu.com. 

Verder wordt duidelijk dat de LTA zich inzet voor de komst van een internationaal vliegveld, 

waardoor buitenlandse toeristen niet via Nairobi hoeven te vliegen en de komst van grotere 

vliegtuigen en meerdere vliegtuigmaatschappijen de reis naar Lamu goedkoper zouden maken. Dit 

soort maatregelen vormen tevens onderdeel van een groter geheel: het creëren van een 

commercieel en strategisch plan voor Lamu.  

 

5.3.3 Initiatieven en perspectieven van hoteleigenaren 

 

De LTA is belangrijk voor de promotie en wederopbouw van de toerismesector van Lamu, maar 

proberen de eigenaren en managers van de verschillende accommodatie op Lamu zelf ook nog 

nieuwe manieren te verzinnen om mensen aan te trekken? Ik kom erachter dat op dit moment 

voornamelijk de mogelijkheden van sociale media door veel hoteleigenaren worden verkend en dat 

er door een aantal hoteleigenaren wordt geëxperimenteerd met verschillende manieren van 

adverteren. Er wordt door een hoteleigenaar56 bijvoorbeeld op nieuwe plaatsen geadverteerd. ‘’Tot 

dusver heeft dit me twee nieuwe boekingen opgeleverd, beter iets dan niets’’. Ook wordt er door 

dezelfde hoteleigenaar geprobeerd om Lamu als bestemming op een andere manier te promoten. Ze 

vertelt dat toen zij in de jaren 90 zich op het eiland vestigde het al voelde als een eiland waar je kon 

onthaasten en ontstressen. Ze legt uit dat dit soort woorden toen pas net opkwamen toen, eigenlijk 

had men het hier nog echt over. Dit is een eiland waar je relaxt van wordt en daar past gezond leven 

helemaal bij. ‘’In de 21e eeuw is wellbeing een van de meest gebruikte woorden en een van de 

56 Hoteleigenaar, 19 november 2014, Lamu 

45 
 

                                                 

https://www.facebook.com/lamutourism?fref=nf
https://www.facebook.com/lamutourism?fref=nf
https://www.facebook.com/lamutourism/posts/1058103914216158
http://www.discoverlamu.com/


 

grootst groeiende markten binnen toerisme en dat hebben we nooit in Lamu gebruikt’’57. In 2014 

organiseert de hoteleigenaresse daarom het Lamu Yoga Festival en vanwege het succes zal het 

festival ook in 2015 weer plaatsvinden, waarschijnlijk met financiële ondersteuning van de Lamu 

County Government.  

 

Toch zijn lang niet alle respondenten werkzaam in de toeristische industrie bezig met het vernieuwen 

van promotiestrategieën of uitwerken van allerlei innovatieve ideeën. Dit komt vooral door het 

Afrikaanse karakter van de toerismesector op Lamu. ‘’If you live here you have to understand that 

there is no routine life like in Europe’’58. Deze buitenlandse hoteleigenaresse woont al meer dan 20 

jaar in Kenia en legt uit dat ze een ontzettend interessant leven heeft, maar dat er hier geen 

stabiliteit is zoals in Europa. Door de jaren heen is haar mentaliteit daardoor veranderd en is ze beter 

geworden in het omgaan met crisis en ook meer gewend geraakt aan het leven van dag tot dag. ‘’The 

European thought would drive you crazy’’. Meerdere respondenten die al lange tijd op het eiland 

wonen vertellen dat over de jaren heen er in Kenia wel meer problemen zijn geweest. Hoewel de 

komst van het internet zorgde voor een toenemende gevoeligheid voor terroristische aanslagen, 

aangezien elk probleem of incident zichtbaar is, heeft de toerismesector van Lamu zich tot nu toe 

altijd hersteld. Een respondent59 vertelt dat na het herstel van de ontvoeringen en Westgate, 2013 

zelfs het beste jaar was dat ze ooit hadden gedraaid.  

 

De kalme ‘dag tot dag’ mentaliteit is vooral goed terug te zien bij de lokale vissers, verkopers en 

ondernemers die ik spreek. Hoewel sommige buitenlandse hoteleigenaren in de diepte-interviews 

erg gefrustreerd raken en zich kunnen opwinden over de gang van zaken met betrekking tot 

bijvoorbeeld reisadviezen, journalisten of nationale overheidsbeslissingen, zijn de meeste lokale 

inwoners meer gelaten. De crisis in de toerismesector op het moment van het onderzoek is enorm, 

er zijn al maandenlang amper toeristen te bekennen en mensen geven aan dat ze soms moeite 

hebben om voor hun gezin te zorgen. Toch geven juist deze lokale inwoners aan dat ze hoop hebben 

en wachten op betere tijden. De meeste respondenten zijn positief wanneer gevraagd wordt naar 

een toekomstperspectief, al is dat wellicht omdat de situatie nu zo slecht is. ‘’We can hardly schrink 

more than now’’60. De grootse plannen voor de haven in Lamu zouden bijvoorbeeld kunnen zorgen 

voor diversificatie van de economie op Lamu, waardoor lokale inwoners minder afhankelijk worden 

van het toerisme. Bovendien zou de komst van de haven kunnen zorgen voor een stijging in 

toeristen, vanwege de komst van mensen die zich in de regio gaan vestigen door havenverbonden 

57 Hoteleigenaar, 19 november 2014, Lamu 
58 Hoteleigenaar, 17 november 2014, Lamu 
59 Hoteleigenaar, 22 november 2014, Lamu 
60 Hoteleigenaar, 18 november 2014, Lamu 
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werkactiviteiten. Toch zou het volgens een respondent61 ook kunnen gebeuren dat aan de ene kant 

de lokale inwoners vanwege gebrek aan opleidingen alleen slecht betaald werk kunnen doen, en aan 

de andere kant door de komst van velen andere groepen mensen, het unieke karakter van Lamu 

verloren raakt. Er lijkt op Lamu in ieder geval een sterke drang naar duidelijkheid te bestaan die 

wellicht de spanning weg zou kunnen halen. ‘’Onduidelijkheid heeft de situatie gecreëerd waar we 

nu in zitten’’62. 

 

  

  

61 Hoteleigenaar, 22 november 2014, Lamu 
62 Hoteleigenaar, 19 november 2014, Lamu 
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6. Conclusie: 

 

In dit laatste hoofdstuk staan de conclusies van dit onderzoek centraal. Hiermee wordt getracht 

antwoordt te geven op de hoofdvraag: ‘’Welke rol spelen de terroristische activiteiten van Somalische 

terreurorganisatie al-Shabaab in de ontwikkeling van het toerisme op het eiland Lamu, in buurland 

Kenia?’’. Verder is dit hoofdstuk ook voorzien van een discussie waarin de meerwaarde van het 

onderzoek wordt uitgelegd en ten slotte volgt een evaluatie van het onderzoeksproces.  

6.1 Conclusie 

De omschreven terroristische aanwezigheid van al-Shabaab in Kenia heeft geleid tot een aantal 

belangrijke conclusies. Allereerst is er sprake van een complex begin van de relatie tussen Kenia en 

al-Shabaab. Hoewel de overheid in 2011 een missie start om al-Shabaab in Somalië aan te pakken 

vanwege een aantal ontvoeringen waar zij de organisatie verantwoordelijk voor houden, spreekt al-

Shabaab de betrokkenheid tegen en bewijs is er niet. Toch start de Keniaanse overheid de oorlog 

tegen terreur in Somalië, terwijl de missie uiteindelijk juist een explosieve stijging in het aantal 

terroristisch activiteiten in Kenia oplevert. Deze missie gaf al-Shabaab het ideologische doel om de 

oorlog naar Kenia te brengen. De boodschap die zij dan ook na de georganiseerde Westgate aanslag 

verkondigen is vergelding van de militaire aanwezigheid van Kenia in Somalië. De ‘war on terror’ die 

de start van operatie Linda Nchi verantwoordde, werkt voor Kenia uiteindelijk geheel averechts. De 

beperkte bewijzen voor al-Shabaab’s betrokkenheid leiden dan ook tot een aantal ontdekte andere 

potentiële factoren die bij deze overheidsbeslissing meespeelden. Het creëren van een 

semiautonome staat in Zuid-Somalië (Jubaland Initiative) en de door Raeymaekers (2009) benoemde 

opbrengsten uit de illegale economische activiteiten in het grensgebied (smokkel) zouden hierbij een 

rol kunnen spelen.  

 

De groei van aanslagen, na de aanwezigheid van het Keniaanse leger in Somalië, leidt ook tot een 

volgende conclusie. Anders dan andere terroristische jihad organisaties wordt duidelijk dat al-

Shabaab voornamelijk nationale doeleinden nastreeft. De terroristische organisatie wil Kenia (en 

andere landen) wegwerken uit Somalië door het land te destabiliseren. Voor het bereiken van dit 

doel maakt de organisatie weinig gebruik van de, internationale symbolische- en nieuwswaarde van 

toeristen zoals Sonmez (1998) dat beschrijft. Al-Shabaab’s tactiek bestaat voornamelijk uit het 

verbreden van de kloof tussen de islamitische en christelijke gemeenschap door de moslims bij 

aanslagen te sparen. De corrupte veiligheidsdiensten helpen hier vaak een handje bij door hun 

onbekwaamheid om aanslagen te doen voorkomen en repressieve maatregelen, zoals het uitvoeren 

van razzia’s in Somalische buurten, gericht op het verkrijgen van smeergeld. Ten slotte zijn 
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terroristische activiteiten in Kenia niet altijd direct te verbinden aan al-Shabaab, er bestaan ook al-

Shabaab franchisebewegingen en onafhankelijke terroristische organisaties. Toch zitten de 

vingerafdrukken van al-Shabaab, in termen van ideologie, wapens en training op bijna elke recent 

uitgevoerde aanslag in Kenia.  

 

Hoewel iedere terroristische aanslag van al-Shabaab in Kenia een ander effect had op de 

toerismesector van Lamu, vooral afhankelijk van de locatie, zijn er in dit onderzoek een aantal 

algemene trends zichtbaar geworden. Ten eerste ontstaan er na aanslagen een aantal logische 

gevolgen die de ontwikkeling van de toerismesector van Lamu negatief beïnvloeden. Er is ten eerste 

sprake van negatieve media-aandacht die de risicoperceptie van toeristen beïnvloedt. Hierbij speelt 

de sensatie in de media een belangrijke rol. Buitenlandse toeristen zijn volgens Sonmez en Graefe 

(1998) vanwege hun keuzevrijheid voor een vakantie namelijk zeer gevoelig op het gebied van 

persoonlijke veiligheid. Daarnaast zijn de gevolgen van de reiswaarschuwingen die buitenlandse 

ambassades afgeven enorm. Hoewel de buitenlanders wonend in Nairobi door hun lokale kennis 

minder vatbaar zijn voor de media-aandacht en na Westgate gewoon blijven komen, kunnen ook zij 

de, door hun overheid afgegeven reiswaarschuwingen, niet negeren. Na de ontvoeringen in 2011 

duurt het dan ook minstens anderhalf jaar voordat de toerismesector van Lamu er weer bovenop is. 

Maar in juli 2014, na de serie aanslagen op het vaste land van Lamu, is er helaas nog een gevolg die 

alle dieptepunten van de recente terreuractiviteiten overtreft; de overheid stelt een avondklok in. 

Deze avondklok is voor de toerismesector een cirkel van ellende. Hoewel bedoelt om de veiligheid 

van mensen te garanderen houdt de avondklok de perceptie van onveiligheid van toeristen in stand. 

Dit zorgt al een half jaar voor een bijna volledige stilstand van de toeristische economie op Lamu. 

 

Observaties, interviews en ondersteunend kwantitatief onderzoek bevestigen deze stelling, maar de 

gevolgen van terreurdreiging op Lamu beperken zich niet alleen tot de toerismesector. Christelijke 

hotelmedewerkers op Lamu moeten gedwongen terug naar hun familie vanwege gebrek aan werk of 

vertrekken uit angst voor een aanslag na de verspreiding van haatposters. Kinderen worden van 

scholen gehaald en leraren krijgen amper betaald. Jonge inwoners schakelen weer over naar de 

oorspronkelijke economische inkomstenbron, de visserij, maar hebben het moeilijk omdat de 

avondklok ze verbiedt om ’s nachts te vissen. Eigenaren van winkels en massagesalons, kappers, 

kapiteins, kunstenaars, mensen in de bouw, iedereen heeft het zwaar. Toerisme houdt alle andere 

vormen van economische activiteiten in stand en nu deze sector tijdelijk wegvalt, is de extreme 

verwevenheid van het toerisme op het eiland ineens pijnlijk zichtbaar. 
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De nationale overheid lijkt zich niet erg te bekommeren om de situatie van Lamu en lijkt zich meer te 

richten op de groei van het zakentoerisme. De start van de terroristische aanwezigheid in Kenia en 

het begin van de problemen voor de toerismesector zouden hier een rol in gespeeld kunnen hebben, 

aangezien er waarschijnlijk meer factoren meespeelden bij de start van operatie Linda Nchi. De bouw 

van een grote haven, olie in de grond en gesprekken met Chinese investeerders; de meeste 

respondenten voelen zich klein, het slachtoffer van politieke spelletjes en in de steek gelaten door de 

nationale overheid. De lokale overheid probeert de toerismesector op Lamu wel te helpen door 

middel van verschillende communicatieve en financieel economische acties, maar erkent dat de 

huidige avondklok deze acties overschaduwt. De vorming van de Lamu Tourist Association is een 

duidelijke reactie op de gevolgen van terreuractiviteiten. De LTA werkt samen met de lokale overheid 

aan een commercieel strategisch plan voor de toerismesector van Lamu. Belangrijke ideeën in de 

maak zijn de focus op een nieuwe vorm van toerisme (islamitisch terrorisme) en innovatieve 

manieren van promotie. Ook verschillende leden van de LTA zijn individueel bezig met promotie, 

maar lang niet iedereen.  

 

Op Lamu, waar iedereen afhankelijk is geworden van de toerismesector, zorgt de gevoeligheid van 

het toerisme voor terreuractiviteiten uiteindelijk voor desastreuze gevolgen op dit eiland. Toch zorgt 

de diversiteit in het aantal toeristen die afkomen op het unieke karakter van Lamu ervoor dat een 

‘generalisatie-effect’, zoals omschreven in het theoretisch kader (Sonmez, 1998), niet voorkomt op 

Lamu. Regionale verschillen worden herkend, voornamelijk door de groep buitenlanders wonend in 

Nairobi. Het is eigenlijk ook nog te vroeg om de hoofdvraag te beantwoorden. Er is nog steeds een 

avondklok aanwezig en de lange termijn gevolgen van de laatste aanslag zijn dus nog niet helemaal 

duidelijk. Welke rol de terroristische activiteiten van al-Shabaab precies spelen in de ontwikkeling 

van de toerismesector van Lamu, is dus moeilijk te achterhalen. De ontwikkeling van het toerisme na 

de ontvoeringen in 2011 heeft wel aangetoond dat een toerismesector na terroristische activiteiten 

weer kan herstellen en toeristen de negatieve media aandacht uiteindelijk vergeten. Ik ben er 

daarom van overtuigd dat hoewel bijna iedereen op Lamu nog steeds lijdt onder alle gevolgen van al-

Shabaab’s terroristische activiteiten, op lange termijn, indien er geen nieuwe aanslagen in de buurt 

plaatsvinden, herstel en positieve ontwikkelingen zullen volgen.  

 

6.2 Discussie  

  

Dit onderzoek heeft een redelijk beeld gegeven van de rol die terroristische activiteiten spelen in de 

ontwikkeling van de toerismesector van Lamu. Het effect van verschillende gevolgen van 

terroristische aanslagen is op Lamu zichtbaar geworden en heeft de problematische aard van de 
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relatie tussen toerisme en terrorisme blootgelegd. Een eerste beperking van dit onderzoek is alleen 

dat het uitzonderlijke karakter van Lamu niet representatief is voor toerisme aan de kust in Kenia. De 

uitvoering van vergelijkend onderzoek in kuststeden Mombasa en Malindi zou bijvoorbeeld kunnen 

bewijzen of de resultaten van Lamu verder kunnen worden gegeneraliseerd. Ten tweede is dit 

onderzoek van maatschappelijk belang vanwege de recent hoge graad van terroristische activiteiten 

in Kenia, maar geeft dit ook aan dat het onderzoek is uitgevoerd te midden in een actieve strijd. Dit 

zorgt ervoor dat de resultaten ten aanzien van de ontwikkeling van de toerismesector nog volledig 

kunnen veranderen, naarmate de tijd verstrijkt. Het herhaaldelijk uitvoeren van dit onderzoek op een 

aantal tijdstippen in de toekomst zou daarom relevante conclusies op kunnen brengen.  

 

Verder heeft een diepere analyse van de terroristische activiteiten van al-Shabaab aangetoond dat 

radicaal islamitische terreurorganisaties in visie en doelen zeer van elkaar kunnen verschillen, zelfs 

binnen al-Shabaab is de organisatie complex, met veel interne verschillen. Dit geeft aan dat een 

overheidsrespons op terreuractiviteiten lastig is en berust zou moeten worden op wetenschappelijke 

en contextspecifieke kennis. In dit onderzoek is bijvoorbeeld al aangetoond dat een repressieve 

houding van een overheid de doelen van terroristen ook in de hand kan werken. Deze bevindingen 

zijn belangrijk nu radicaal islamitische terrorisme, na een aantal verschrikkelijke aanslagen in Parijs, 

weer bovenaan de politieke agenda staat en voor veel ophef zorgt. De laatste beperking die 

gaandeweg in het onderzoek zichtbaar werd, is dat de relatie tussen terrorisme en toerisme in Kenia 

eigenlijk nog maar het puntje van de ijsberg is. Hoewel het nodig was om het onderzoeksgebied af te 

bakenen, is er ook kennis vergaard omtrent nationaal overheidsbeleid en ontwikkelingen op 

nationaal niveau. Dit zorgde voor het ontdekken van samenhang tussen al-Shabaab’s terroristische 

activiteiten, politieke doelen en corruptie binnen de Keniaanse overheid. Vervolgonderzoek naar de 

relatie tussen deze concepten kan interessante en relevante nieuwe bevindingen opleveren.  

    

6.3 Evaluatie 

 

Laat ik beginnen door aan te geven wat een fantastisch avontuur dit onderzoek was. Hoewel ik 

eerder in delen van Kenia ben geweest, was dit de eerste keer in de rol van onderzoeker. Het was 

daarom van te voren moeilijk te bepalen of het ging lukken om mijn onderzoekspopulatie te 

bereiken. In Nairobi verliep het onderzoeksproces stroef omdat ik niet had gedacht dat het 

interviewen van personen werkzaam bij officiële instanties zo lastig was. Veel personen vonden mij 

verdacht, omdat ik overal opeens op de stoep stond zonder officiële toestemmingsdocumenten, 

waardoor ze een interview vaak weigerden. Daarbij heb ik wel geleerd om het vertrouwen van 

mensen te winnen door, voornamelijk door rustig, zelfverzekerd en aangenaam over te komen. 
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Verder hielp de beperkte tijd die ik in Nairobi had om data te verzamelen ook niet mee, aangezien 

afspraken vaak werden verzet of vooruitgeschoven. Het chaotische verkeer zorgde af en toe voor het 

missen van afspraken en het Afrikaanse accent voor de nodige moeite bij het meeschrijven van de 

interviews, maar uiteindelijk is het toch gelukt om zes interessante interviews af te nemen.  

 

Het verschil met Lamu kon niet groter zijn. Naast het overduidelijke verschil van de rust en 

schoonheid van het eiland ten opzichte van de chaos en drukte in Nairobi verliep in Lamu het 

onderzoek ook velen malen beter. Alle respondenten waren gemakkelijk te bereiken en doordat 

iedereen elkaar kende werd ik alsmaar doorgestuurd naar andere relevante actoren in dit onderzoek. 

Een groot voordeel van mijn identiteit als student was ook dat de hoteleigenaren het meestal leuk 

vonden om met mij te praten, terwijl zij het vertrouwen in journalisten allang hadden opgegeven en 

niet meer met hen praatten. De vele jonge ‘beach boys’ lagen over het algemeen op het strand en 

probeerden mij elke dag weer van alles te verkopen. Toch raakten zij na een tijdje ook 

geïnteresseerd in mij en mijn onderzoek, waardoor zij openhartiger werden en mij lieten praten met 

vrienden, familie en andere mensen in de toerismesector die hard waren geraakt door de gevolgen 

van terreuractiviteiten. Hoewel het niet is gelukt om binnen de tijd iedereen te spreken die ik wilde, 

heb ik in ieder geval alles geprobeerd en daar heb ik uiteraard veel van geleerd. Ook was het af en 

toe moeilijk om de algemene lijn van het onderzoek te blijven volgen, omdat veel mensen 

onderwerpen aankaartten die ook interessant waren, maar niet relevant voor mijn onderzoek. Dit 

heeft mij wel doen denken om verder onderzoek in Kenia te verrichten.  
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8.2 Onderzoek impact van terroristische activitieten op toerismesector van Lamu 

 

 

Table 1: Summary of Results 
QUESTION # Yes No % 

     

Closed down business  - 19% 79% - 

JOB LOSS     

What is your usual number of employees? 556  -  - -  

Laid off employees 253 61% 39% 46% 

Will be laid off or sent on unpaid leave if 

not improved 

194 38% 62% 35% 

REVENUE LOSS        

Bed nights June-Dec 2013 12,363  - -   - 

Bed nights June-Dec 2014 6,005  - -  -  

Cancelled Bed nights June-Dec 2014 3,402 87% 13% 57% 

Remaining Bed nights June-Dec 2014 2,603 65% 35% 43% 

Shop revenue loss - - - 85%  

AIRLINE TRAVELERS      

Passengers in 219 - - - 

Passengers out 355 - - - 
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8.3 Semigestructureerde interviewopzet journalisten 
 
Introductie 
 
Can you explain a little bit about who you are and your profession? 
 
Before operation Linda Nchi and about Al Shabaab. 
 
Can you tell me your vision of al-Shabaab, i mean what kind of organization is al-Shabaab? 
 
When was the first time this Somalia radical Islamite organization was active in Kenya? Also 
where, what, and why? 
 
How do members of al-Shabaab enter Kenya? Has al-Shabaab also a Kenyan base? Somalia 
refugees? 
 
How do they recruit new people? How does this process works? 
 
In Western media al-Shabaab is characterized as a terrorist organization with its terrorist 
activities like kidnappings and attacks. Is this also like this portrayed in Kenya?  
 
And/or are they also active in other fields of activities (politics)(economics: how do they get 
their money?). 
 
Before operation Linda Nchi, what was the reason(s) for al-Shabaab’s activities in Kenya? 
 
As a result of an increase of terrorist activities operation Linda Nchi was initiated. 
There was the kidnapping which resulted in to death of a French woman, two Spanish 
humanitarian workers were kidnapped and an English couple whereby the husband 
died. The government blamed al-Shabaab, but is there any hard evidence? 
 
Also, are the terrorist activities the only reason for the government to initiate this mission?  
 
Was there really an increase?, economic activities: LAPSSET? 
 
What was the general opinion concerning operation Linda Nchi?  
 
 (After invasion) 16 – 10 - 2010  Westgate attack  21- 10 – 2013 
 
How did the activities of al-Shabaab in Kenya develop after operation Linda Nchi. 
(increase/decrease) 
 
Was the threat of terrorist activities growing? Or was the Kenyan army defeating them? 
 
In the period after the invasion until the Westgate attack, what was the impact of the terrorist 
activities on the tourist industry? (Increase/decrease) 
 
*Was there some sort of media coverage? 
 
Westgate 21-10-2013 
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On October 21, 2013, Westgate shopping mall was attacked by al-Shabaab terrorists.  
 
Why this attack was launched, what where the main reasons for al-Shabaab to attack this 
shopping mall at this particular moment? (Purely as revenge? Or also still ideological, global 
jihad?) 
 
What was the impact of the Westgate attack on the tourist industry of Kenya? Drop? And 
compared to right now, still low? 
 
What kind of political measures have been undertaken after the Westgate attack (dimensies, 
juridical, economic, communication)? Crisis management? Has there been a change in 
policy? 
 
What was the public opinion on fighting al-Shabaab after the Westgate attack?  
 
*Was there also an international political reaction concerning this attack? Obama? 
 
What was the role of the media? Did the newspapers exactly tell what happened? Media 
coverage? 
 
After Westgate there were more attacks especially in Lamu, how is the situation now, is 
there still a big threat? And is tourism recovered from the after the Westgate attack, or 
is tourism still low?  
 
*Later geschrapt 
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8.4 Semigestructureerde interviewopzet hoteleigenaren 
 
Introducing/background 
 
I: Can you explain to me who you are, what it is your doing in Lamu/Shela en when you came 
to Lamu to do what you do here? Also Why here? 
 
I: Can you tell me something about your guesthouse/hotel. Capacity, facilities? 
 
I: How did Lamu look when you first came here, can you describe that? (Was there already 
lot of tourists/hotels?) 
 
I: How is Lamu developed throughout the years? Changes? And how has your 
hotel/guesthouse developed since then?  
 
I: Can you tell me how important the tourist industry is for Lamu, and also how important do 
you think the tourist industry is to Kenya as a country? 
 
I: What kinds of tourists come here? Where do they come from and what kind of activities 
can they do here? (Also for how long usually) 
 
I: What is the difference between Lamu Town and Shella? (Number of Hotels, different types 
of guesthouses/hotels) 
 
I: Is there recently been a decline in tourism? If so, since when exactly has there been a 
decline in tourist coming to Lamu, and how is this possible? 
 
I: (In case of decline) Has business been so good previously, that you have you have had the 
chance to build up a buffer for times like now? What do you think about other hotels? 
 
Measures and local perception 
 
I: I think the kidnapping of the French tourist in 2011 had a big impact on tourism. Can 
you tell me how this event affected your business? 
 
I: (in case of decline) What did you have to do so far to cope with the decline of tourism in 
Lamu? (Fire people, other income/ borrow money)? 
 
I: On the other hand, what can you do to cope with the decline of tourism? (Promotion, other 
activities) 
 
I: (in case of decline) how is the local population handling the decline of tourism, because 
almost everybody in Lamu has business depending on tourists?  
 
I: Do you have local people in your staff? How Much? Fire some, reduction of salary? 
 
I: Where do most of these people live, where do they come from and where do they go if you 
let them go? 
 
Connection with national politics and important events 
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I: After different so called terrorist attacks and kidnappings, the government decided in 
October 2011 to initiate operation Linda Nchi and fight al-Shabaab in Somalia. Do you 
think this mission is successful so far considering the safety in Kenya/Lamu? (or other way 
around, more attacks/security losses).  
 
I: What has been the impact of this mission on the tourist industry of Lamu/Kenya? 
 
I: Do you have the feeling that the national government is trying to protect Kenya’s tourist 
industry?  
 
I: Does the local Lamu County government work together with the national government? 
 
I: Two years later, the Westgate Shopping Mall was attacked and responsibility was 
claimed by terrorist organization al-Shabaab as a response to the presence of the 
Kenyan Army in Somalia. What was the impact of this event on tourism in Lamu? 
 
Curfew, political games and travel warnings 
 
I: Also earlier this year, there was a big attack in Lamu County in Mpeketoni. Could you 
tell me what happened here on Lamu Island after the Mpeketoni attack? (Curfew, people 
leave the island?) 
 
I: A reaction that followed after this attack was that the government initiated a curfew 
that until today is here. What does this curfew mean for tourism in Lamu? Does this affect 
the tourist coming to your hotel/guesthouse? 
 
I: Many local people I speak feel they have been the victim of political games. They say 
that the Kikuyu government is trying to steal Lamu from them because of the 
developments considering the new Lamu Port? How do you feel about this? 
 
I: A consequence of the terrorist activities and malfunctioning government is the ‘travel 
warnings’ initiated by foreign governments for Lamu County. What kind of impact do 
these travel warnings have on the arrival of new tourists in Lamu? 
 
I: Do you think the travel warnings are correct? In other words, how safe is Lamu County and 
how safe is Lamu Island?  
 
Afsluitend, andere factoren 
 
I: Are there any other causes that influenced the (negative) development of tourism in Lamu? 
(Ebola) 
 
I: There are plans to build a big port in Lamu, if they continue with these plans, how do you 
think this will affect tourism in Lamu? 
 
I: How do you see the future of tourism in Lamu? Do you think it will recover on short 
notice? Maybe we will see this culture festival? This high season better than last one? 
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 8.5 Transcripten interviews (1 ter voorbeeld) 

Verwijderd in deze publieke versie. 
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