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Oog voor Afrika 
Een visie op Afrika is hoe dan ook gekleurd. Eén ding is zeker, als je er woont, ver
loopt het leven anders dan gepland, aldus 'Marianne Dourna. Zij gaf les in Zambiaanse 

" geschiedenis aan een middelbare kostschool voor het Cambridge Certificate. De 
school stond op een zanderige compound in een uitloper van de Kalahari woestijn in 
Zambia,. Toen Livingstone daar aankwàm vond hij het er te ongezond, trok verder en 
vestigde zich in het Noordoosten. Naast haar ervaringen in Afrika zelf, houdt 
Marianne Douma zich dagelijks bezig met ontwikkelingssamenwerking en internatio
nale betrekkingen. Vanuit deze achtergrond geeft zij tiaar visie op de problemen van 
dit continent. 

DOOR MARIANNE DOUMA 

In de peroide dat ik les gaf in Zambia vroeg ik eens "of i"emand meer wist te vertellen over de 
oude geschiedenis . Met een paar leerlingen maakte ik een voettocht over de uitgestrekte uiter
waarden van de Zambezi. Ik zag de oude begraafplaats waar de e~rste missionaris François 
Coillard, stichter van de school, was begraven. Ik herinner mij een houten kruis en de inge
brande tekst "died of malaria", Malaria is nog steeds een gevreesde doodsoorzaak. Uiteindelijk 
bereikten we een oude man," die vertelde dat hij in de mijnen had gewerkt, in de Copperbelt, 
in "Katanga, later ook in Johannesburg. Nu was hij oud, Hij klapte in zijn handen, Twee vrou
wen verschenen op hun hurken in de hutopening en rolden over de grond een paar filtersiga

"retjes naar hem toe. Dat gaf hem een werelds imago. Hij was immers 'overal' geweest, Hij 
kende de" koloniillen, Belgen, Portugezen, Fransen, Engelsen. De 'Dutch' stond bij hem voor 
Zuid-Afrikaans, dus dat was ik ook, Hij vertelde over onlusten in de Congo en Angola en 
onwaarschijnlijke wreedheid en moorden op vrouwen en kinderen. 

Koloniale tijd voorbij 
Beeldend vertelde hij over het oude Barotseland. Als de rivier de Zambezi buiten haar oevers 

treedt, vertrekt de Lozi-koning naar zijn winterverblijf, Een fascinerend ceremonieel; met roeiers 
in traditioneel tenue in smalle houten boten, begeleid door gemaskerde dansers en opzwepende 
drums. Iedereen loopt uit om dit schouwspel"mee te maken, De Lozi-koning heeft zijn "eigen 
getrouwen in dit gebied. Op zijn verzoek (uit vrees voor oorlog met andere stammen) werd 
Barotseland ooit een Brits protectoraat. Daaraan dankte hij de uitnodiging van koningin Victoria 
om de kroning bij te wonen van haar zoon Edward VIL Bij die gelegenheid ontving hij een Brits 
admiraalsuniform, dat ook nu nog gebruikt wordt bij traditionele ceremonieën. Cecil Rhodes had 
bij het Brits protectoraat echter een heel ander bel~ng : de exploitatie van de kopermijnen. De oude 
man vertelde ook over de rol van magie en macht van medicijnmannen. Of ik wist dat er een bof
epidemie heerste? En dat je daar impotent van kunt worden? Jongens maken pakjes van geheim " 
materiaal, plaatsen die op het hoofd, rennen daarmee de bush in, dumpen het pakje achterover en 
rennen weg. Kijken ze om dan worden ze" ziek, eigen schuld, Hieraan moest ik denken toen ik ver
nam dat het Vaticaan mensen daar in feite ook met een kluitje in het riet stuurt door condooms te 
verbieden en HIV-slachtoffers moreel te veroordelen. Over betaalbare medicijnen geen woord, 
Deze tocht ging als een lopend vuurtje over de compound. Het schoolhoofd verzocht mij mod~rne 
geschiedenis te geven, De koloniale tijd was voorbij, de Lozi-koning had geen macht meer en 
Barotseland heette nu de West Provincie van Zambia. Dat kennis van oude geschiedenis tot beter 
begrip leidt van de moderne tijd, vond hij minder belangrijk. 
Na verloop van tijd ben ik overgeplaatst näar een ander gebied. Naast het schoolwerk begon ik 
daar aan een veldonderzoek naar het aantal kinderen in de "omgeving dat niet naar school 
ging. Ouders wilden zelf wel een school bouwen. Ik stelde een rapport op en presenteerde dat 
aan het ministerie van Onderwijs. Dat kwam mij echter op een forse reprimande te staan. Of 
ik wel wist dat ik mijn contract te buiten ging en dat hij mij hiervoor gevangen kon laten 
nemen? Toen hij zag dat ik schrok, kon hij een glimlach niet onderdrukken. Ik moest vooral 
doorgaan en als het mij zou lukken oni inderdaad een lagere schoot" te laten bouwen door 
ouders zelf, zou hij voor het interieur en de onderwijzers zorgen. 
Een belangrijke complicatie was dat er een legerkamp in de buurt stond waarvan de leiding de 
neiging had om de omgeving te domineren. Naast politieke analyse , vereiste het heel wat tact 



en inzet om iedere gemeenschap construc
tief te laten meewerken. Door belangrijke 
opinieleiders mee te krijgen en bijeenkom
sten te organiseren onder een grote dikke 
I;>oom waar van alles ter sprake kwam, lukte 
het uiteindelijk de school te .realiseren. Een 
buitengewoon leerzame ervaring. 

Ovérleven 
Als je in die omgeving woont, merk je wat 

armoede werkelijk inhoudt. Meestal was er 
geen stromend water en moest je dat (laten) 
halen uit een beekje waar ook de was werd 
gedaan en waar de koeien doorheen liepen. 
Dus daar ging mijn hulp , door het mulle 
zand, een grote kom op het hoofd, daarin 
het wasgoed, met rechtstandig daarboven op 
een pak waspoeder van het merk 'Surf'. 
Water moest 20 minuten koken, dan afkoe
len in waterzakken in de zon VQor het drink
baar was. Geen elektriciteit; dus koken op 
een houtvuur. Hout moet gezocht en gehakt 
worden: Boodschappen moest je voor drie 
maanden tegelijk inslaan. Kinderen zoeKen 
in je vuilniskuil naar restjes voedsel. Wat 
betreft de allereerste levensbehoeften, deel 
ik de prioriteiten van de huidige minister 
van Ontwikkelirigssamenwerking. Zij maakt 
expliciet duidelijk welke bijdrage Nederland 
wil leveren aan het realiseren van de in 2015 
te behalen VN Millennium doelstellingen 
(MDG's) voor onderwijs, gezondheidszorg, 
water en milieu. Het lijkt echter niet handig 
om bij elke nieuwe minister van OS een ' 
"nieuwe systematiek te introduceren. 
Het krijgen van kindffen is een belangrijke 

. . verzekering voor de oude dag. In de beslo
tenheid van de extended family, een uitge
breide familie (inclusief neven en nichten) 
die voor elkaar zorgt, hadden kinderen voor
al die functie. Als een familielid nu een 
goede positi,e heeft, komen andere familiele 
den daar op af. Ruzies om geld en vrouwen 
zijn schering en inslag. In moeilijke tijden of . 
bij ernstige ziekte kunnen vrouwen en meis
jes meestal op niemand terugvallen. 
Overleven is belangrijker geworden en het 
familieleven minder hecht. V.rouwen wer~en 
oP . het land, zijn verzorgsters, brouwen het 
bier. Zij zijn nog lang niet in een situatie dat 
zij zelfstandig rechten kunnen laten gelden 
(Hu man Rights Watch). Daarom is het onbe
grijpelijk dat 'genderbeleid' opeens wordt 
geschrapt. 

Strategie tot stabiliteit 
Reflecterend op deze en latere ervaringen, is 

mijn stelling dat democratie en goed bestuur 
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in Afrika wel h.erkenbaar zijn, maar de staten 
zijn veelal te zwak. Om te overleven moet je 
als leider een sterke positie innemen. Op grote 
voet leven hoort bij die levensstijl. BiJ geldte
kort tiert corruptie welig. Een van de grote uit
dagingen in Afrika is hierop grip te krijgen. 
Sinds landen onafhankelijk zijn, wekt het 
opgeheven vingertje van de buitenst~ander 
slechts irritatie. Ook oppositiepartijen worden 
niet echt geduld, eerder in een kwaad daglicht , 
gesteld. Vervolgens moet meestal een partij 
het veld ruimen. In de' loop der jaren zijn 
doelstellingen van maatschappelijke organisa
ties tegen armoedebestrijding veel duidelijker 
en zichtbaarder"geworden. Kennis van goed 
functionerènde instituties, democratisch 
bestuur en maatschappelijke orde, is essenti
eel. Deze doelstelling moet zeker niet worden 
opgegeven. Daarnaast gaat het om een gevoel 
van verzoening zoals het herstel van mense
lijke relaties, afbraak van vijandbeelden en 
vooroordelen, gelijke rechten voor mannen en 
vrouwen. Opinieleiders uit diverse Afrikaanse 
culturen moeten de gelegenheid aangrijpen en 
sturing geven. 
In steeds meer landen is het evenwicht zoek, 
in Liberia, de Congo en het Gro,te Merengebied 
waar zwaar gedrogeerde kinderen over 
wapens beschikken. We zien nu ook beelden 
op de Nederlandse televisie van kindsoldaten 
die gruweldaden plegen die je onmiddellijk 
wilt stoppen. Maar kan dat ook? Hufp van bui
tenaf is zonder meer nodig. Maar hoe een 
evenwicht te herstellen? Nederlandse deelna
me aan een vredesmissie van de VN leverde 
niet altijd de beoogde resultaten op. Een veel 
krachtiger VN, meer controle over wapenhan
del en medewerking van grote westerse lan
den, lijken een voorwaarde. Ondertussen spe
len de kosten voor vredesmissies een rol. Die 
kosten zouden naar mijn mening niet betaald 
moeten worden uit de begroting van OS'. Een 
apart solidariteitspercentage uit de begroting 
van Defensie waaruit militaire vredesmissies 
worden gefinancierd, lijkt een beter idee. 
Civiele en' militai(e taken dienen niet door 
elkaar te lopen, maar juist van elkaar te wor
den onderscheiden. Juist die vermenging kan 
leiden tot meer verwarring. Bovendien moeten 
vluchtelingen een veilfg heenkomen kunnen 
vinden in de regio en veel verminkte en 
beschadigde mensen hebben behandeling 
nodig. Als er een uitgewerkte en gefaseerde 
planning komt met onderscheiden taken, dan 
komt er misschien iets duurzaams op gang. 

De auteur is o.a. bestuurslid van Novib en voorzit
ter van het D66 Platform Internationale Zaken. 


