
Dei strijd tegen de woestijn
De enorme woestijngebieden die
in het Afro-Aziatische continent
en elders in de wereld voorkomen
hebben de mens altijd voor grote
problemen gesteld. De belang-
rijkste hinderpaal is ongetwijfeld
altijd het tekort aan water ge-
weest, wat een grote invloed op
de plantengroei uitoefent. Van
bij de aanvang van de geschiede-
nis der Egyptenaren (35oo vô6r
C.) werden irrigatiekanalen ge-
graven, die onder het beheer van
de farao stonden. Op die wijze
groeide langsheen de boorden van
de Nijl een administratieve orga-
nisatie, die lang v66r het begin van
onze tijdrekening tot bepaalde
verwezenlijkingen in staat was.
Dat neemt echter niet weg, dat
het hongerspook de volkeren van
Noord-Afrika voortdurend is blij-
ven bedreigen. Nog uit de periode
van de Egyptische oudheid is een
granieten hongermanifest over-
gebleven, waarop de koning in
hiërogliefenschrift zijn jammer-
klachten liet neerschrijven: de
ganse bevolking leed honger, om-
dat de overstroming van de Nijl
zeven jaar was weggebleven. Tot
op deze dag wordt een deel der
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Afrikaanse bevolking voortdurend
door de honger achtervolgd.
Hierin ligt voorzeker een der be-
langrijkste oorzaken van de ach-
terstand van dit continent en
van de trage evolutie en aangroei
van ztjn bevolking. Alle zware
arbeid ten spijt, won de woestijn
gedurende eeuwen steeds veld op
de vruchtbare grond. Dat was niet
alleen het geval in de Sahara ofin
de Negewwoestijn, maar hetzelfde
verschijnsel deed zich in de Ame-
rikaanse woestijngebieden voor.
De strijd tegen de woestijn is
ondertussen een wereldprobleem
geworden, waarbij een groot aan-
tal landen geïnteresseerd zijn.
De wereldbevolking neemt snel
toe; een groot deel hiervan lijdt in
een of andere vorm honger. En
al menen sommigen dat Afrika
weinig goede vooruitzichten in
verband met de landbouwexploi-
tatie biedt, toch geloven andere
technici, dat een degelijke aan-
pak van het probleem zou toe-
laten grote stukken land in cul-
tuur te brengen. De Braziliaanse
geleerde Josué de Castro is de
overtuiging toegedaan, dat de
eeuwenlange koloniale exploita-
tie rampzalige gevolgen voor de
voedselvoorziening van de Afri-
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kaanse bevolking heeft gehad. I)e
Romeinen zijn ermee begonnen
en hun uitspraak r, Carthago est
delenda " (Carthago moet ver-
woest r'vorden) is volgens de Cas-
tro het symbool ger'r'orden voor de
houding van de opeenvolgende
verovcraars. De Romeincn putten
de grond in de vaileien van de
Atlas uit om graan voor het moe-
derland te rvinnen.
De arme feliah heeft in Egypte
altijd moeten wroetcn om nicl
van honger te sterven, omdat de
NUI vaak zo r'vispelturig rvas.
Na constructie van de reusachtige
stuwdam bij Assoean en door de
continue irrigatie van de bodem
wcrd deze gedeeltelijk uitgeput:
inderdaad, lret rt'innen van uit-
voerteelten op grote schaal zonder
voldoende bemesting hceft geleid
tot een verarming van deze bij de
aanvang geschikte grond. In de eer-
ste helft van deze eeuw sroeide de
geproletariseerde Egyptische be-
volking van B tot rq miljoen aan I

Van al deze problemen is de r,ve-

reld zich na \\,'ereldoorlog II voor-
al belvust ger'vorden, misschien wel
wat te laat, rvant de ontvoogding
van dc Afrikaanse landen, die
sedert de laatste decennia aan
gang is, heeft wel eens aanlei-
ding tot bloedige botsingen ge-
geven. Sedert r95r heeft de Unes-
co (United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organi-
zation) het probleem van de
onvruchtbare zones in haar pro-
gramma ingelast. De vereniging
stelde zich voor de inspanningen
op dit gebied beter te coôrdineren,
de studie en het onderzoek van de
aride gebieden uit te breiden en
plaatselijke instituten te steu-
nen. In rg57 werd dit project
verder uitgewerkt. Bij het weten-
schappelijk onderzoek in de on-
vruchtbare gebieden waren reedg
16 landen betrokken. Voor een
periode van z jaar+ç{ed.ongeve€r
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2,1 miljoen BF voorzien. Dit be-
drag moest voor een gedeelte rvor-
den besteed aan het inrichten van
de \voes tij nondcrzoe kingsins t it u-
ten te Kaïro en te Beersjeba in
IsraëI. Ook andere gespeciali-
seerde organisaties van de Ver-
enigde Naties verlcnen hun me-
dewerking ter oplossine van dit
nijpende probleem, onder meer
de Voedings- en Landbourvor-
ganisatie en de Nleteorologische
Wereldorganisatie. Wat werd nu
tot op dit ogenblik gelealiseerd?
Er lverd in de eerste plaats voor
water gezorgd: men bour,vde in
Pakistan een stulvdarn waar-
door men in de toekomst go ooo
ha nieur.re landbour,vgrond zal
kunnen in gebruik nemen: in
\oord-India legde men artesische
putten aan en in de Neger,r,'r,voes-

tijn pijpleidingen, waardoor het
water van de Yarkon, die ten
noorden van Tel Aviv in de zee
uitmondt, naar de noordelijke
Negew kan gevoerd. Wetenschaps-
mensen bestuderen de mogelijk-
heid zeelvater te ontzouten en
kunstmatige regen voort te bren-
gen. Het vruchtbaar maken van
de r.voestijnachtige gebieden stelt
tevens het probleem van de ener-
gie, onmisbaar om de grote,

De steeds aangroeiende we-
reldbevoiking stelt het pro-
bleem van de voedselvoorzie-
ning op zeer scherpe wijze.
Vooral in de onvruchtbare
woestijngebieden, die altijd
door de honger werden be-
dreigd, zijn ingrijpencle maat-
regelen noodzakelijk gebleken.
Sedert enkele jaren houdt de
Unesco zich dank zij finan-
ciële hulp en wetenschappe-
ItJk onderzoek op doeltref-
fende wijze bezig met de ex-
ploitatie van deze gebieden.

moderne pompmachines in be-
r.veging te brengen. In de he te
gebieden u'ordt de zonneurarmte
opgevangen door middel van
parabolische spiegels en in ,,ovens"
geconcentreerd. Op die r,vijze kun-
nen tempcraturen van 3ooo,, C
worden ontr,vikkeld. Men zoekt
nu verder om deze uitzonderlijke
krachtbron rationee 1 te gebrr-ri-
ken. Ten slotte bestudeert men de
levensreacties van mensen cn die-
ren in de i,r'oestijnen. Zo l-ree ft
men vastgesteld, dat zekere scha-
pen het mits bijzondere voorzorgs-
maatregelen in de rvoestijnen best
kunnen uithouden.

*:rj ,:

-8.

/

,bt


