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Wat .is er mis met 
Afrika?· . 
Leefde in 1990 nog 30% van de wereldbevolking in extreme armoede, in 2000 was 
dit percentage -bij een veel grotere wereldbevolking- gedaald tot 23%. Men'sen heb
ben het de afgelopen decennia steeds beter gekregen. Enige uitzondering hierbij is 
Sub-Sahara (zwart) Afrika; het enige gebied dat geen deel heeft gehad aan 'de wel
vaartsstijging van de laatste 50 jaar. Het percentage armen is in Afrika toegeno
men, niet afgenomen. De meeste Afrikanen verdienen minder dan in de tijd van de 
dekolonisatie, begin jaren '60. Naast armoede zijn wanbestuur, geweld, corruptie 
en aids de kernelementen van het huidige zorgelijke beeld van Afrika. Nog afge
zien van de gebeurtenissen in landen als Kongo en Liberia, spreken de cijfers op 
de terreinen van menselijk welzijn boekdelen. 

DOOR ROEL VAN DER VEEN 

Hoe heeft het met Afrika zover kunnen komen? De uitblijvende ontwikkeling van Afrika 
komt voor velen als een verrassing. Bij de onafhankelijkheid was er juist sprake van euforie 
over een nieuwe start van het continent dat zich van een lange periode van slavenhandel en 
kolonialisme had bevrijd. Afrika stond er op het eerste gezicht niet minder voor dan de andere 
'niet-westerse' continenten Azië ~n Latijns-Amerika. Samen werden zij de 'Derde Wereld' 
genoemd, maar die benaming wordt tegenwoordig nauwelijks meer gebruikt. Daarvoor zijn de 
onderlinge verschillen te groot geworden. 

Algemene, globale theorieën over rijk en arm kunnen de grote lijnen in deze ontwikkelingen 
niet verklaren. Deze verklaringen, eerst in de vorm van de dependency theorie en later in het 
,h euwe jasje van de antiglobalisten, stellen dat de armoede van arme landen wordt veroor
zaakt (of althans in stand wordt gehouden) door de rijke landen. 'Rijk' zou 'arm' in een ijzeren 
greep houden. Dit was op zijn'. minst overdreven. Zo bleken sommige arme landen, vooral in 
Oost-Azië, zich wel degelijk te kunnen ontwikkelen. Blijkbaar moest de belemmerende invloed 
van het internationale systeem niet worden overschat. 

Opper-patroon 
Als Afrika in zijn eentje zover achterblijft, dan moet er in of met Afrika iets aan de hand zijn 

dat ontwikkeling bemoeilijkt. Vanaf de jaren tachtig werd in de theorieën over Afrika een stro
ming zichtbaar die de vinger op de zere plek legde, namelijk het gebrekkig functioneren van 
staten in Afrika. Ik slUit me hierbij aan. Het disfunctionere'n van de huidige staten vormt het 
kernprobleem van Afrika. Deze staten zijn door de vertrekkende koloniale machten in Afrika 
achtergelaten en moesten zich vervolgens in de Afrikaanse omgeving zien te redden. De macht 
kwam in handen van een kleine elite westers opgeleide Afrikanen. Deze bezaten naast hun 
westerse opleiding vooral contacten met de vertrekkende koloniale machten. Maar om zich in 
eigen land staande te kunnen houden, moesten zij nieuwe contacten met de eigen bevolking 
zien te smeden. Dat kon feitelijk slechts op één manier, namelijk door die bevolking aan zich 
te binden in zogenaamde patroon-cliënt relaties. Door het opbouwen van netwerken tussen de 
patroon (die macht en middelen kan verdelen) en de cliënten (die in ruil daarvoor politieke 
steun geven) werd de staatsmacht binnenslands verankerd. 
Wat" konden de machthebbers de cliënten aan gunsten geven om hen tevreden te houden? Zij 
hadden hiervoor geen eigen economische middelen, maar 'bezaten' alleen de staat en wat daar 
bij hoorde. Zij konden dus ambtenarenbanen vergeven, een prachtige gift in een armoedige 
omgeving met weinig werk. De bureaucratieën begonnen na de onafhankelijkheid dan ook 
meteen uit te dijen. Bovendien konden met staatsgelden industrieën worden opgezet, wat veel 
werkgelegenheid opleverde. In het jargon van de Koude Oorlog heette dat de sociaHstische weg 
naar ontwikkeling. In werkelijkheid ging het echter om een premoderne vorm van herverdeling 
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van middelen die uit ging van de staat. Er 
was geen' sprake van een weg naar ontwikke
ling. Daarbij speelde mee dat macht in 
Afrika vaak als alomvattend, onbeperkt 
wordt beschouwd. Macht laat zich 'niet 
beperken tot een bepaald terrein, bijvoor
beeld politiek of economie. Eerst bundelt de 
politiek zich in een eenheidspartij, die valt 
samen met de staat, en de een partij staat 
slokt vervolgens de eCQnomie op. De leid~r 
aan de top (de 'opper-patroon': de president) 
beheerst allès, waarbij geen ond'erscheid 
bestaat tussen publiek en privé. 

Desintegratie 
Ondanks de patronage netwerken bleef de 

positie van de burgerelfte zwak. Om haar 
macht te consolideren moest worden samen
gewerkt met de militairen. In ruil voor hun 
diensten ontvingen zij altijd een deel van de 
staatsinkomsten. In sommige landen bleven 
burgers -gesteund door 
militairen- de dienst uit-
maken, in ande,re gevallen 

Het werd voor de Afrikaanse machthebbers 
steeds moeilijker voldoende middelen te vin
den om de 'eigen snel groeiende bevolking 
via patronage aan zich te binden. Vanaf de 
jaren zeventig kon door internationale 
leningen de stabiliteit behouden blijven. 
Deze leningen werden zelden rendabel geïn
vesteerd, maar vooral consl!mptief voor de 
netwerken aangewend. Van terugbetaling kon 
dan ook meestal geen sprake zijn. Dit maak
te de geldschieters, verenigd in IMF en 
Wereldbank, in de jaren tachtig steeds kriti
scher. Nieuwe leningen werden nog slechts 
verstrekt op voorwaarde van hervormingen. 
De Afrikaanse staten moesten hun financiën 
weer in balans krijgen. Door de teruggelopen 
inkomsten moesten ook de uitgaven op lager 
niveau worden gebracht. Omdat een groot 
deel van de Afrikaanse overheidsbudgetten 
aan ambtenarensalarissen werd besteed, kon . 
slechts bezuinigd worden via grootscheepse 

ontslagen. Publieke voorzie
ningen als onderwijs en 
gezondheidszorg werde'n 

ontstonden militaire dic
taturen. Daarmee raakte 
niet alleen de doelstelling 
van ontwikkeling meer 
naar de achtergrond, maar 
kwam er nog een nieuwe 
manier van binding tussen 
machthebbers en bevol
king tot stand : naast de 
'goedaardige' patronage 
werd gaandeweg de 

Disfunctionerende 
getroffen. Hierdoor kalfde 
het draagvlak voor de rege
ringen snel af, 

staten vormen het De machthebbers hadden 
geen andere keuze dan hun 
steeds schaarser wordende 
middelen in te zetten op 
groeperingen die hun het 
meest trouw waren, met 
name de eigen etnische 

kernprobleem van 

Afrika 

'kwaadaardige' onderdruk-
king van belang. 
Maar of nU 'patronage dan wel onderdruk
king overheerste, de ontwikkeling kwam 
maar niet van de grond. Het systeem was 
niet gericht op groei -noodzakelijk om de 
productie en consumptie te verhogen- maar 
op behoud van het bestaande machts
systeem. Afrika bleef in essentie een premo

. derne maatschappij, waarbij economische 
principes van rendement een ondergeschikte 
rol speeldèn. Middelen werden niet aange
wend voor vooruitgang, maar ingezet om de 
binnenlandse stabiliteit te bewaren. Terwijl 
de Afrikaanse economie en maatschappij 
aldus stagneerde, boekte de rest van de 
wereld wel vooruitgang. Globalisering, met 
zijn nadruk op effectiviteit en concurrentie , 
werd steeds belangrijker. De wereldecono
mie groeide snel en het aandeel van Afrika 
daarin werd steeds kleiner. Hierdoor gingen 
ook de inkomsten van staten (bijvoorbeeld 
heffingen op handel) teruglopen. 

~---

achterban, Dit riep 
uiteraard onvrede en span
ningen bij andere bevol-

kingsgroepen op. Etnisch gerichte gevoelens 
wonnen aan kracht ten koste van de meer 
nationale gevoelens. De centrale staat brok
kelde hierdoor verder af. Meestal bleef er een 
harde kern over van machthebbers en hun 
trouwste cliënten, die elkaar in een wurg
greep hielden. Deze kern moest het opnemen 
tegen andere etnische kernen die zich gingen 
vormen. In landen met gemakkëlijk te explo.i
teren grondstoffen (zoals olie of diamanten) 
leidden de spanningen snel tot geweld en 
strijd om middelen. De overheid werd hoe 
langer hoe meer één van de strijdende partij
en. Daarmee was de ·staat als effectieve orga
nisatie in de samenleving verdwenen. Dit 
eindpunt van de falende staat 'zien we op 
veel plaatsen in Afrika, van Somalië tot 
Kongo en Liberia. De maatschappelijke desin
tegratie leidde daar tot gewelddadige strijd 
en desintegratie, tot op het laagste niveau, 
dat van de families. 

-



Weinig rooskleurig 
In de jaren negentig kwam de onvrede 

onder de bevolking van de Afrikaanse lan
den aan de oppervlakte. Veel groeperingen 
eisten een ander beleid, andere men·sen in 
de regering en controle op de machthebbers. 
Deze onvrede vertaalde zich na het einde 
van de Koude Oorlog, rond 1990, in een 
opmerkelijke democratise-
ring. Er kwamen overal ver-
kiezingen , die soms leid-
den tot de vreedzame 
vervanging van regeringen. 
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functioneren van de ~taten moesten verbete
ren, zoals de opbouw van goede bestuursca
paciteit, bestrijding van corruptie, bevorde
ring van de rechtsstaat en onderst~uning 
van maatschappelijke organisaties. Dit alles 
leidde gezamenlijk tot een kracht -die uit 
ging van zowel de Afrikaanse bevolking zelf 
als van de internationale gemeenschap- tot 

vernieuwing van de staten. 
Deze kracht van staatsop
bouw moest de staatsdes
integratie tegengaan. De 
uitkomst van de huidige 

De druk vanuit de bevol
king kwam op een moment 
dat veel autoritaire 
Afrikaanse regeringen door 
de .internationale ontwik
kelingen toch al in · het 
nauw gedreven waren. 
Door het einde van de 

Desintegratie 

lijkt aan de 

strijd tussen enerzijds 
staatsdesintegratie en 
anderzijds staatsopbouw 
zal de toekomst van Afrika 
bepalen. Daarbij lijkt de 
desintegratie voorlopig 
aan de winnende hand, winnende hand 

Kou·de Oorlog had Afrika 
zijn strategische betekenis 
verloren. Het was voor de 
internatiQnale machten 
niet langer noodzakelijk. dat de zittende 
Afrikaanse leiders aan de macht bleven. Die 
moesten zich in de nieuwe situatie zelf maar 
zien te redden. 
De internationale gemeenschap ging boven
dien steeds meer de democratisering van de 
Afrikaanse staten steunen. Daarnaast werden 
tal van andere maatregelen genomen die het 

zeker in West- en Centraal
Afrika. Voor de rest van 
Afrika lijkt voortgaande 
stagnatie het hoogst haal
bare. De nabije toekomst 

van Afrika ziet er daarom weinig rooskl!;!urig 
uit. 

Roei van der Veen is historicus en auteur van 
Afrika: van de Koude Oorlog naar de "21ste 
eeuw 


