
Onderwijsseminar Globalisering & Afrika 

 

Op donderdag 14 april 2011 organiseerden de Atlantische Commissie, de Christelijke Hogeschool 

Windesheim en de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden voor de derde maal een onderwijsseminar 

in het noorden van het land, met dit jaar als thema ‘Globalisering & Afrika’: geopolitieke en 

economische aspecten’. Zo’n honderd leraren (in opleiding) woonden deze nascholingsdag bij die 

voor het eerst in de Buitensociëteit in Zwolle werd georganiseerd.  

 

Na de ontvangst door dagvoorzitter Hans Luyendijk ging Jan Kruse over tot het introduceren van het 

thema van de middag. Kruse is als directeur Bedrijfsstrategie werkzaam bij het internationaal 

opererende, maar relatief onbekende, waterleidingbedrijf Wavin N.V. Jaarlijks zet dit bedrijf in Afrika 

rond de twaalf miljoen euro om, en dit uitsluitend met de verkoop van drinkwaterleidingen en 

productie onder licentie. Kruse ziet water dan ook als “de verbinding tussen Afrika en Europa”. Naast 

economische mogelijkheden ziet Kruse echter ook verantwoordelijkheden voor een bedrijf als Wavin 

in Afrika. Daarom is Wavin een langdurig samenwerkingsverband met Unicef aangegaan, waarbij 

zowel fondsen als expertise worden aangewend voor het breed toegankelijk maken van schoon 

drinkwater. Kruse eindigde zijn introductie met een aantal observaties gebaseerd op zijn persoonlijke 

ervaringen. Naast dat hij Afrika een vrolijk continent vindt, typeert hij de politieke situatie als een 

rollercoaster, dat schommelt tussen stabiliteit en instabiliteit.  

 

Roel van der Veen (wetenschappelijk raadsadviseur ministerie van Buitenlandse Zaken en bijzonder 

hoogleraar aan de RUG en UvA) begon zijn presentatie met het introduceren van zijn boeken Afrika: 

van de Koude Oorlog naar de 21e eeuw en Waarom Azië Rijk en Machtig Wordt. Beide boeken geven 

namelijk inzicht in de kwestie waarom veel Aziatische landen er wel in geslaagd zijn om zich 

economisch te ontwikkelen, terwijl landen in Afrika nog altijd sterk achterblijven.  

Om een kader te schetsen introduceerde Van der Veen twee bekende economische 

ontwikkelingstheorieën, de ‘depencencia’ theorie en de moderniseringstheorie. De dependencia 

theorie gaat uit van een wereldsysteem dat tijdens de koloniale periode is ontstaan en waarin de 

grondstoffen en natuurlijke rijkdommen van de buitengebieden (periferie) naar de ontwikkelde 

kerngebieden stromen, en de relatieve achterstand van de minder ontwikkelde gebieden dus alleen 

maar groter wordt. De moderniseringstheorie gaat ervan uit dat elke samenleving een gefaseerd 

proces van modernisering doormaakt, al dan niet geholpen/aangestuurd door meer ontwikkelde 

landen. Bij deze theorie zijn armoede en sociale misstanden niks meer dan een product van een 

ontwikkelingsachterstand die zo snel mogelijk ingehaald dient te worden.   

Door middel van een kort filmpje waarin de levensverwachting en het inkomen van 200 

landen in de afgelopen tweehonderd jaar met elkaar wordt vergeleken, wordt duidelijk hoe sterk 

Afrikaanse landen achterblijven op de ontwikkelingen in grote delen van de rest van de wereld. Een 

aardig detail dat in het filmpje goed naar voren komt, is het feit dat rond het jaar 1800 alle 200 

landen nog tot de categorie ‘sick and poor’ behoorden. De achterstand van het Afrikaanse continent 

anno 2011 is dus voornamelijk het gevolg van de ontwikkelingen van de afgelopen twee eeuwen 

waarin toevallig ook de hoofdmoot van de twee industriële revoluties plaatsvonden.  

Aan de hand van enkele praktische voorbeelden liet Van der Veen vervolgens zien dat de 

ontwikkelingsachterstand van het Afrikaanse continent vooral in de historische context moet worden 

gezien. Dit maakte hij duidelijk door de ontwikkeling van verschillende Aziatische en Afrikaanse 

landen met elkaar te vergelijken. Hieruit blijkt namelijk dat de economische ontwikkeling in Azië 



plaats vond in de context van de dreiging van de Koude Oorlog. Veel Aziatische leiders gingen 

toentertijd noodgedwongen moderniseren om hun heerschappij in de toekomst te waarborgen. Ook 

Japan noemde Van der Veen als voorbeeld van een land dat “heeft moeten verwesteren om zichzelf 

te kunnen blijven”.   

  Van der Veen concludeert dan ook dat Afrika als continent belangrijker zal worden dankzij de 

grote hoeveelheid onontgonnen grondstoffen, maar zich daardoor niet per definitie op economisch 

vlak meer zal gaan ontwikkelen en zal moderniseren. Onder de verkeerde voorwaarden zullen de 

corrupte regimes zichzelf in stand houden en versterken. Ontwikkelingshulp moet in deze context 

dus vooral beschouwd worden als het kopen van relatieve stabiliteit in plaats van het actief bijdragen 

aan het moderniseren van de maatschappij naar westerse standaard.   

 

De lezing van Paolo De Mas (directeur Marokko Instituut Nederland) had de veelbelovende titel 

“politieke globalisering en Afrika”. Hierin behandelde hij de ontwikkelingen in Noord-Afrika, en stelde 

om te beginnen dat je de effecten van globalisering nooit moet simplificeren. Dit deed hij aan de 

hand van een aantal interessante voorbeelden die ogenschijnlijk overduidelijk positieve of negatieve 

ontwikkelingen in een totaal ander licht plaatsten simpelweg door de focus te verplaatsen naar een 

andere groep waarop de ontwikkeling van invloed is. Tevens definieerde De Mas het begrip 

globalisering door het af te zetten tegen de begrippen modernisering en consumerism/imperialism. 

Uiteindelijk resulteert dit in een kenmerking dat een van de effecten van globalisering is dat het 

ingrijpt in de positie van staten. Vervolgens stelde De Mas dat wanneer globalisering bestudeerd 

wordt in de Afrikaanse context, de nadruk over het algemeen ligt op het legale circuit, terwijl juist 

een groot deel van de (negatieve) effecten teweeg worden gebracht door het illegale circuit. Van dit 

illegale circuit neemt dankzij globalisering de omvang en reikwijdte toe, terwijl ook de grenzen tussen 

legaal/illegale activiteiten lijken te vervagen.   

  Om een goed beeld te krijgen van de werkelijke gevolgen van globalisering raadt hij als een 

ware geograaf aan kaarten uit verschillende tijdperken over elkaar heen te leggen. Dit doet hij dan 

ook, en wat betreft Afrika constateerde hij de volgende zaken:  

1. De grenzen zijn willekeurig;  

2. Noord-Afrika is van oudsher verbonden geweest met zwart Afrika;  

3. De opkomst van extremisme/terrorisme is grensoverschrijdend;   

4. West-Afrika is de draaischijf van illegale activiteiten dankzij zwakke overheden, die hierdoor nog 

zwakker worden.   

  De Mas eindigde zijn lezing met te zeggen dat de bovenstaande, ogenschijnlijk willekeurige 

selectie van problemen in zekere zin ook van toepassing zijn op Afghanistan, Saoedi-Arabië en 

Jemen. Dit zijn in essenties de peilers van aanhoudende instabiliteit.   

 

In de presentatie van Marcel Rutten (hoofdonderzoeker bij het Afrika Studiecentrum) stond de 

internationalisering van de agrarische productie in Oost-Afrika centraal. Rutten begon met het 

definiëren van het hoofdonderwerp van de middag: globalisering. Hij onderscheidde twee 

concepten: de afname in ruimte en in tijd als gevolg van technologische revoluties in transport, 

communicatie en informatieverwerking; en een liberaal economisch beleid ter bevordering van vrije 

handel, marktwerking en institutionele hervorming. Vervolgens spitste hij zijn betoog toe op de voor- 

en nadelen van globalisering voor de bevolking in ontwikkelingslanden: vergroot globalisering de 

armoede onder de rurale bevolking of vormt globalisering vooral een kans en geen bedreiging? 



Het rapport ‘Global Economic Prospects’ in 2007 was gematigd positief over de mondiale 

vooruitzichten. Hoewel het aandeel van ontwikkelingslanden in de wereldhandel groeit, evenals de 

intensiteit van de internationale commerciële relaties en de wereld export, vormt (Sub-Sahara) Afrika 

hier nog altijd de uitzondering op. In potentie, zo zei Rutten, zou het continent het meest kunnen 

profiteren van de integratie in de wereldmarkt door o.a. de invoering van nieuwe technologie en het 

lage loonniveau. Belangrijke tekortkomingen zijn de achtergebleven buitenlandse investeringen (FDI), 

de hoge productiekosten, gebrekkige infrastructuur en de handelsfaciliteiten. Zo liggen de 

transportkosten en de douanevertragingen gemiddeld drie keer zo hoog als in West-Europa. 

 Een ander groot probleem is dat zogenaamde ‘Transnational Corporations (TNC’s) in steeds 

meer de patronen van internationale handel dicteren door de keten van de grondstoffentoelevering 

beter te controleren in een geïntegreerde productie- en marketingstrategie van producent tot 

consument.’ Deze TNC’s hanteren strikte standaarden voor producten, milieu, grondgebruik en 

arbeidsomstandigheden, waardoor kleine producenten afvallen. Bovendien hebben de TNC’s een 

betere toegang tot informatie, technologie, marketingkennis, wat leidt tot een asymmetrie in 

machtspositie tussen de grote firma’s en de kleine boeren. Daarnaast hanteren deze bedrijven een 

korte tijdshorizon: het gaat om snelle winsten, waarbij de milieugevolgen op lange termijn vaak 

vergeten worden. Deze gevolgen kunnen echter een catastrofale uitwerking hebben op de productie 

in de toekomst. Enorme uitdroging door het dalen van de waterspiegel (door de vaak illegale diepe 

waterputten van de TNC’s) en het uitputten van landbouwgrond zijn slechts twee voorbeelden. Daar 

komt dan nog de mondiale klimaatverandering boven op. 

 Toch zijn er ook positieve geluiden voor het Afrikaanse continent. De langzamere 

bevolkingsgroei wereldwijd zal de vraag naar grondstoffen en voedsel doen afnemen, waardoor de 

prijzen zullen dalen en de reële lonen van de bevolking zullen stijgen. Daarnaast is er een groei waar 

te nemen in het aantal ‘genetically modified’-gewassen, die minder pesticiden nodig hebben. Dit 

zorgt voor een hogere opbrengst en dus betere leefomstandigheden voor de boeren. Belangrijke 

factor in de ontwikkelingsstrategie is het New Partnership for Africa’s Development (NEPAD). Deze 

organisatie heeft een programma opgezet waarin mineralen en grondstoffen worden ingezet voor 

een goede infrastructuur: ofwel, investeringen in ruil voor grondstoffen. Opkomende economieën, 

zoals India en China, spelen hierop in. Zo ontstaat er een win-winsituatie, aangezien landen als China 

en India dringend behoefte hebben aan grondstoffen om hun productie op peil te houden en 

Afrikaanse ontwikkelingslanden juist behoefte hebben aan goede infrastructurele voorzieningen. 

 Rutten besloot met een aantal maatregelen die overheden zouden moeten nemen om de 

positie van de allerarmsten te verbeteren. Allereerst moet de toegang tot informatie, technologie en 

kennis verbeterd worden. Ten tweede moet de onderhandelingspositie van boeren versterkt worden 

en moeten de arbeidsrechten bij wet beschermd worden. Ten slotte zouden er sociale vangnetten 

moeten komen om slechte omstandigheden door te komen. 

 

Als laatste spreker ging Pauline Overeem (onderzoeker bij Stichting Onderzoek Multinationale 

Ondernemingen) in op de regionale en mondiale aspecten van de coltanwinning in Congo. De 

stichting die zij vertegenwoordigt spitst zich toe op het maatschappelijk verantwoord ondernemen 

van multinationals en is kritisch ten aanzien van de betrokkenheid van grote bedrijven bij lokale 

projecten, armoede, arbeidsvoorwaarden en corruptie. Om de tegenstellingen die er bestaan tussen 

de belangen van multinationals enerzijds en de belangen van de lokale bevolking anderzijds duidelijk 

te maken liet Overeem een korte trailer zien van de documentaire ‘Blood in my mobile’. Deze 

documentaire gaat over de winning van de voor mobiele telefoons onmisbare grondstof coltan in 



Oost-Congo en de armzalige werkomstandigheden waarin lokale arbeiders opereren. Aan de hand 

van dit onderwerp besprak Overeem in haar verdere betoog de voor- en nadelen van globalisering. 

 In een korte geschiedenis van Congo besprak Overeem de Belgische koloniale periode waarin 

veel bodemschatten geëxploiteerd werd, de onafhankelijkheid van het land in 1960, de burgeroorlog 

in Rwanda die een uitstroom aan vluchtelingen naar Congo veroorzaakte en de daaruit 

voortvloeiende Congo-oorlogen. Essentieel in alle conflicten was het beheer van grondstoffen door 

verschillende rebellengroepen, dat veel geld (voor wapens) opleverde, en de strijd tussen de groepen 

financierde. Belangrijke grondstoffen in Congo zijn koper, tin, goud en coltan. In 2002 concludeerde 

een onderzoekscommissie van de VN dat er een link bestaat tussen het geweld in Oost-Congo en de 

winsten die zijn behaald door de multinationals.  

 De verantwoordelijkheid van deze multinationals werd vervolgens aangekaart en volgens 

Overeem is er recent een omslag waar te nemen. Sinds een aantal jaren erkennen meer grote 

bedrijven dat zij morele verantwoordelijkheid hebben. Waar zij eerder niet de gehele productieketen 

tot hun verantwoordelijkheid rekenden, houden ze nu meer rekening met de herkomst van hun 

grondstoffen. Ook regelgeving draagt hieraan een steentje bij: het Amerikaanse Congres voerde in 

2009 de ‘Dodd-Frank Act’ in, die het gebruik van grondstoffen uit conflictgebieden verbied. De 

redenen hiervoor liggen voor de hand: zowel het tegengaan van uitbuiting van arbeiders als het 

sponsoren van lokale conflicten. 

 Overeem eindigde haar verhaal met een dilemma dat hieruit voortvloeit. Enerzijds zijn 

multinationals en overheid moreel verplicht om ‘vervuilde’ producten te boycotten, anderzijds kan 

op die manier de gehele Congolese economie tot stilstand worden gebracht. De enorme 

afhankelijkheid van de buitenlandse afnemers zorgt er namelijk voor dat, wanneer de multinationals 

een boycot opleggen, de belangrijkste bron van inkomsten voor de bevolking in één klap weg valt. En 

de vraag is in dat geval: werkt een boycot niet averechts? Hoe snel zal het land terugvallen in een 

oorlogssituatie? Zeker gezien de vele conflicten die nu nog aan de orde van de dag zijn, is die kans 

groot. De keuze bestaat grofweg uit het stimuleren van een lokale economie met slechte 

arbeidsomstandigheden en het financieren van conflicten als gevolg of het boycotten van deze 

productie waarbij de stabiliteit van de regio in het geding komt. Een moeilijke keuze.  

 


