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Een waarachtige relatie aangaan met Afrikanen is als een initiatie diepzeeduiken:
men moet anders leren kijken, een andere
manier van zich verplaatsen ontdekken,
om beter afgesteld te zijn op een omgeving
die aan andere wetten beantwoordt dan de
regels die wij gewoon zijn als we op het Europese continent geboren zijn. Het dossier
van dit nummer geeft ons een idee van de
enorme waaier van domeinen die we anders
moeten leren benaderen: wat een les in
nederigheid! De realiteit aanvaarden zoals
ze is zal de eerste stap zijn: zowel de aantrekkelijke facetten als de kanten die ons
kunnen storen. Vervolgens leren dat wat
wij opgestoken en begrepen hebben op één
bepaalde plaats in Afrika niet veralgemeend
mag worden voor het hele Afrikaanse
continent; zelfs de Afrikaanse journalisten
maken fouten tegen die regel! Dit laatste
wordt aangekaart door onze ‘experten’ Sean
Jacobs en Elliot Ross. Mogelijk kent u al
enkele facetten van Afrika, of misschien
bereidt u zich voor om het continent te leren
kennen. In beide gevallen: veel leesplezier!

Abonneer u gratis op het
magazine. Klik hier!
Vind Echos Communication op het Internet
www.echoscommunication.org
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Foto van de maand

Verkracht tijdens
de oorlog: kijk hoe
mooi ik ben
Bekijk de volledige reeks
« Look at me I am beautiful »

De Congolese fotografe Patricia Willocq, bekend van haar werk over de
albinogemeenschap in haar land, lijkt
een leitmotiv te hebben, de motor van
haar kunst: vooroordelen afbreken die
stigmatiserend zijn voor mannen... en
vrouwen. Met haar nieuwe serie ‘Look
at me I am beautiful’ pakt ze een zwaar
onderwerp aan dat vaak taboe blijft:
vrouwelijke slachtoffers van oorlogsver-

krachtingen die door de samenleving
verworpen worden. De fotografe toont
een ander gezicht van die vrouwen, die
de samenleving vragen om hen aan te
kijken en erop wijzen dat ze ondanks
alles wat ze hebben meegemaakt, nog
steeds mooi zijn. Patricia Willocq zegt
ons wat de ontmoeting met de modellen voor haar betekende: “Die vrouwen
zijn niet langer slachtoffers, juist om-

dat ze die geweldplegingen overleefd
hebben. Ze verlangen naar een normaal leven, een betere toekomst, ze
weigeren met medelijden bekeken te
worden.” De fotografe draagt zonder
twijfel bij tot die verandering van blik: bij
het zien van deze foto geen medelijden,
maar bewondering voor een bewuste
trots die met zachtheid en sereniteit
gedragen wordt.

een andere kijk
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Slechts vijf
landen bleven
uit Europese
klauwen…

Hoe overweldigend de Europese dominantie
ooit is geweest, in een niet eens zo ver verleden, blijkt uit een kaart die gepubliceerd
werd door Vox. Wereldwijd ontsnapten
slechts vijf landen aan de heerszucht van het
oude continent… slechts vijf! Of het nu ging
om kolonisatie, om onderwerping onder
de naam van protectoraat of mandaat, of
om een ‘invloedssfeer’ met sterke politiekeconomische consequenties, overal zette
Europa voet aan wal. Behalve in Japan,
Korea, Thailand en Liberia. Waren Japan
en Korea gewoon te sterk, of stond hun
isolationistische politiek of hun verre lig-

ging in de weg? Thailand werd gespaard als
buffer tussen Britse en Franse kolonies, al
viel het later wel in Japanse handen. En in
Liberia, gesticht door Amerikaanse vrijgelaten slaven, hadden de Yankees het voor het
zeggen. Hoeft het te verwonderen dat deze
eeuwenlange geopolitieke dominantie tot op
vandaag scheefgetrokken psychologische en
sociale verhoudingen op zijn kerfstok heeft?
Een eye-opener, die kaart!

Meer weten

een andere kijk

n’GO maart 2015

5

Inboorlingenstrijd:
tussen stigma en
ideaal
L’image des luttes indigènes : exotisme,
scepticisme ou angélisme ? door Bernard Duterme

© DC STUDIO - FOTOLIA

u
360° Voor
gelezen
Op het Oude Continent is de strijd van
de inboorlingen in Latijns-Amerika vrij
gekend. Of beter gezegd: we kennen ze
slechts vanuit een bepaalde gezichtshoek, die per
definitie beperkend is en door onze informatiebronnen, dus ook door onze politieke identiteit,
beïnvloed. Dat is wat Bernard Duterme stelt in
een artikel op de website van CETRI. Er zouden
drie karikaturale benaderingen zijn van de inboorlingenstrijd. De ‘exotische’ leessleutel zou bij
de grote media gebruikelijk zijn. Uit gebrek aan
tijd en plaats stellen die zich tevreden met een
luchtige ‘postkaart’-voorstelling van de kwestie.
De tweede, ‘de sceptische’ leessleutel, zou door de
conservatieven bevoorrecht worden: ze is al even
stigmatiserend en zou de eisen van de inboorlingen fundamentalisme verwijten, zelfs racisme. De
laatste, de ‘engelachtige’ benadering, bezondigt
zich aan het omgekeerde exces: ze wordt verdedigd door wereldburgers op zoek naar zin en zou
het fantasiebeeld scheppen van een ‘heruitgevonden indiaan’, beladen met alle deugden. Deze
drie benaderingen tonen ons dat vereenvoudiging
ons nooit de complexiteit zal doen begrijpen van
de diversiteit van de situaties die ons zogezegd
interesseren. Ze herinneren er ons ook aan dat de
waarheid altijd afhangt van de positie
van hen die haar waarnemen.

een andere kijk
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| Video van de maand

Stop…
De gebeurtenissen van de laatste
maanden maken mensen erg gespannen en vormen een vruchtbare bodem
voor een klimaat van terreur, gebaseerd
op een islamofobie in galop. Hier zien
we een moslim die zich verzet en zich
wenst af te zetten tegen de terroristen,

maar die ook de Amerikaanse burgers,
vergeven van de vooroordelen, hierop
wil aanspreken. Hij besliste om actie
te voeren op straat… alleen. Hij wil de
voorbijgangers aanspreken met zijn
boodschap van verzoening… in stilte,
geblinddoekt. Zijn enige oorlogswa-

pens: twee borden, met op het ene ‘ik
ben moslim en ik draag het etiket van
terrorist’, op het andere ‘ik vertrouw u.
En u? Geef mij een knuffel’.
Bekijk de video

portret
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“De toekomst
ligt in Afrika
en is lokaal.”

Gustave
Massiah

portret
© MAXCAM - FOTOLIA
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Hij zit er bezadigd en rustig bij. Dit
is een ontmoeting met een historische figuur, maar dat belet niet dat
de ontvangst bijzonder hartelijk en
minzaam is. Gustave Massiah is een
icoon van het altermondialisme.
Deze man met een uiterst heldere
en snelle geest maakt van standvastigheid en geduld een ware levenskunst. Hij heeft bovendien de tijd
mee. En een visie die onvermoeibaar
hefbomen zoekt voor een verandering in de betekenis van gelijkheid,
solidariteit, menselijke rijkdom
en respect voor culturen.

1938
| bio
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Geboren in Caïro
uit een Italiaanse
vader en een Joodse
moeder uit het
Ottomaanse rijk.

1955-60

1967

Aankomst in Frankrijk. Lid van de nationale
Eerste politieke
directie van de PSU
engagement. Krijgt de (Parti socialiste unifié)
Franse nationaliteit

1989

Neemt deel aan de
organisatie van de
eerste Top van de
zeven armste volkeren

2000

Voorzitter van
het CRID (Centre
de recherche et
d’information pour le
développement)

2003

Vice-voorzitter van
Attac-France

portret
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| getuigenis

U

renlang praten we. Of liever: ik
mag luisteren. Voor deze geboren verteller volstaat één enkele vraag om een hele historische waaier open te trekken.
Gus, zoals zijn vrienden hem noemen, is
bovenal menselijk, ongelooflijk menselijk,
met die vriendelijke glimlach, die rustige
en geruststellende stem, de heldere, precieze, gebalde woorden, zijn didactische
bekommernis om tot in de kleinste details
zijn politieke visie uit de doeken te doen,
zijn flitsende en zo geduchte interventies
die steeds een analyse van het mondiale
systeem zijn. En steeds die vriendelijkheid.
Gustave Massiah ontmoeten betekent zich
onderdompelen in het actuele denken over
ontwikkeling met een voorafgaandelijke
wandeling door zestig jaar geschiedenis
van het westerse denken over het begrip
ontwikkeling. Hij heeft namelijk Malraux
ontmoet tijdens zijn periode als ‘minister’,
hij heeft samen met Samir Amin geschreven, hij heeft de degens gekruist met Michel

Patrice Yeng, Congolese politieke
antropoloog: “Als goede wijn”

« Getuigen over Gus is een oefening in œnologie. Gus is immers een uitzonderlijke cru, waarvan je de smaak moet kunnen onderscheiden van de andere gewaarwordingen om
toegang te krijgen tot het volledige boeket: zijn opmerkelijke
‘corps’, weelderig, rijkelijk; zijn krachtige afdronk, genereus
maar evengoed warm. Het hoeft niet te verwonderen dat
zijn vrienden er niet genoeg van krijgen om van deze wijnstok alle kwaliteiten te distilleren die erin zitten. We kunnen
ze omschrijven aan de hand van twee uitspraken die Gus
zelf graag gebruikt. De eerste is ontleend aan Gramsci: Men
moet het pessimisme van de intelligentie verzoenen met het
optimisme van de wil”. In een wereld waarin de horizon
van de vooruitgang afgebakend wordt door de cyclus van
dwalingen en het eeuwige herbeginnen, zouden we ons Gus
en Sisyphus kunnen inbeelden. Maar dat zet ons op het verkeerde spoor, want in de ongelijke gevechten die ons worden
opgedrongen, waarbij de nederlaag onafwendbaar lijkt en
de inzet utopisch, daar kan alleen een onwrikbaar geloof in
de toekomst ‘bergen verzetten’. Zo luidt ook Gus' tweede devies: “Omdat ze wisten dat het onmogelijk was, hebben ze het
gedaan”. Africité was slechts één van die talrijke Afrikaanse
avonturen die moesten mislukken of onuitvoerbaar heetten,
maar je moest Gus zijn, of iemand uit zijn directe omgeving,
om “te geloven dat het wel degelijk haalbaar was”. »

“Ik was gelukkig als man in beweging,
en dat ben ik nog steeds.”

n’GO maart 2015

“Radicaal zijn betekent niet dat je je radicaal moet uitdrukken, het is terugkeren
naar de wortels van de dingen en overtuigd zijn dat er breuken nodig zijn.”
Rocard, gestreden tegen de oorlog in Vietnam aan de zijde van Ousmane Sembène
en in zijn seminaries Bettelheim ontmoet.
Onder andere... Maar discreet als hij is zal
hij slechts uiterst zelden op de voorgrond
treden. Het zijn zijn actie in de coulissen,
zijn netwerk en vooral de vitaliteit van zijn
denken die hem onmisbaar maken voor
de bewegingen die onvermoeid pogingen
ondernemen om gelijkheid en rechtvaardigheid een plaats te geven in een wereld
waarin de ongelijkheden nog toenemen.

Inzetten op
dekolonisering

Het engagement van Gustave Massiah is
nauw verbonden met de dekolonisatiebeweging. De oorlog in Algerije vormt het
startpunt van zijn actie onder de vorm van
syndicale studentenactiviteit. Hij strijdt
voor vrede. “Wat me bij de kolonisatie in
de eerste plaats choqueerde was de domi-

nantie en alles wat die met zich meebracht,
zoals racisme, vreemdelingenhaat en het
negeren van culturen.” Hij leest in die tijd
ook veel en ontmoet talrijke figuren: Aimé
Césaire, Fatou Sow… In 1963, bij een missie in de provincie Constantine (Algerije),
ontdekt hij in een dekenfabriek de waarde
van zelfbestuur: zijn eerste directe ervaring van ‘ontwikkeling’. “De eerste concrete
maatregelen van het comité van zelfbestuur
bestonden erin om alle lonen te verhogen
en alle werklozen aan te werven, wat het
bedrijf in een crisis heeft gestort…”, legt hij
uit. Maar zijn grote bekommernis was de
dekolonisatie: “In de loop van deze periode
van bevrijding kwamen er in verschillende
Afrikaanse landen partijen aan de macht

die daar nog niet volledig klaar voor waren.
Wat moest er dus komen van die landen,
hoe zou de economische onafhankelijkheid
vorm krijgen?” Hoe gingen die staten in
hun staatopbouw zowel de onafhankelijkheidslogica als die van sociale constructie
kunnen verweven? Het probleem was immers – zoals de geschiedenis ook heeft aangetoond – dat deze twee logica’s in conflict
konden komen door het sociale karakter
van de groepen achter deze logica’s. De onafhankelijkheidgezinde burgervrouw aan
de ene kant, de arbeiders en boeren aan de
andere kant. Bepaalde Afrikaanse landen
moesten volgens Massiah na de onafhankelijkheid pogingen ondernemen om die twee
logica’s met elkaar te verzoenen.
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“We zijn getuige van een mooie omkering van
de geschiedenis want een deel van de nieuwe
samenstelling van de Europese samenlevingen
houdt verband met Afrika, via de migranten…”

© R.L CARRERA - FOTOLIA

Volksparticipatie

Daarna wordt Massiah door de Franse regering naar Senegal, meer bepaald Dakar,
gestuurd, waar hij commissies op poten
zet voor de uitwerking van plannen in vier
domeinen: industrie, infrastructuur, woonomgeving en urbanisme. Hij ontmoet Leopold Senghor op de vergaderingen van het
interministerieel kabinet. In die tijd wordt
hij ook beïnvloed door het denken van pater
Lebret over volksparticipatie. Met Jacques
Bugnicourt neemt hij deel aan de uitbouw
van de ENDA, met zijn vier fundamenten:
milieu, ruimtelijke ordening, deelname
en burgermaatschappij. Uit die periode
stamt zijn ongelooflijke capaciteit om een
gedachtegoed te ontwikkelen dat zowel de
staats- en geopolitieke logica opneemt als
de stedelijke en lokale strategieën, de actie
van de wijken.

Mafieuze uitwassen

“Voor mij vormen de jaren 80 de grote
omwenteling, samen met de gestage overname van de macht door de financiële milieus”, vertelt hij. “In die periode bepalen

de Wereldbank en het IMF de dominante
oriëntatie met hun programma’s van
structurele bijregeling.” Waarover gaat
dit precies? “Dit beleid zorgde er eenvoudigweg voor dat elke samenleving zijn
structuren aanpaste aan de wereldmarkt.
Die zou de gang van zaken bepalen. De
grenzen werden wijd opengesteld voor het
kapitaal – investeringen moesten voortaan kunnen vloeien waarnaar ze maar
wilden – en tegelijk werd erop toegezien
dat de inkomsten even vlot binnenstroomden; meer nog: als gevolg van deze politiek
werd het voorrecht van de staten steeds
meer ingeperkt”, besluit hij. Vandaag is
deze samenzwering tussen de politieke
en economische ‘elites’ steeds explicieter
– de toppen in Davos zijn er een duidelijk
teken van. “Ik ben ervan overtuigd dat een
dergelijke evolutie de deuren nog wijder
openzet voor corruptie. En ik ben niet de
enige die er zo over denkt: toen hij nog
vice-voorzitter was van de nationale bank,
stelde Joseph Stiglitz, Nobelprijswinnaar
economie, de mogelijke maffioze uitwassen van de macht aan de kaak…”

portret
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De Afrikaanse jeugd

En Afrika in dit verhaal? Ook Massiahs
denken over Afrika is een verstrengeling
van een globale systeemanalyse en lokale
actie. In 2012 citeerde Gus nog Chissano,
die beweerd had dat het misschien mogelijk was om de Afrikaanse staatshoofden
en ministers te corrumperen, maar dat
dit oneindig veel moeilijker zou zijn met
de duizenden Afrikaanse burgemeesters.
Daarom ontwikkelt Gustave Massiah in
perfecte verstandhouding met de organisatie van Afrikaanse burgemeesters Cité
Gouvernement Locaux d’Afrique (CGLUA)
en samen met andere intellectuelen een
benadering die uitgaat van de territoires.

In zijn denken verbindt hij het lokale, regionale, nationale en internationale niveau
met een duidelijk doel voor ogen: een openbare orde verzekeren die ervoor zorgt dat
Afrikaanse staten niet langer het slachtoffer worden van een misdadig beheer van
hun rijkdommen. “Bij een ontvangst van de
CGLUA in China legden de Chinese burgemeesters uit aan hun Afrikaanse collega’s
dat ze vandaag in het centrum van de aandacht staan. Binnen twintig jaar is het de
beurt aan Afrika. China veroudert, zeggen
de Chinese burgervaders. Afrika daarentegen beschikt over natuurlijke rijkdommen en… een jeugd die haar die unieke
energie geeft. Diezelfde jeugd zorgt er nu

al voor dat Afrika zijn toekomst anders
aanpakt”, gaat hij voort. “Wij zijn geneigd
om dit te vergeten, maar in vijftig jaar tijd
is elk Afrikaans land van een minuscuul
aantal gediplomeerden naar tien- of zelfs
honderduizenden gediplomeerden gegaan.
Dit is een enorme factor van verandering en
hoop. Een beweging als ‘Y’en a marre’ in
Senegal heeft een belangrijke rol gespeeld
in het vertrek van Wade en in de democratisering van Senegal. Afrika is nu al in actie
en neemt steeds meer een plaats in in het
centrum van het spel. Het Westen zou zich
daarop moeten voorbereiden”, besluit hij
zijn verhaal.
PIERRE BIÉLANDE
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‘Wie zijn ze en wat drijft
hen?’ Eeuwenlang reeds
probeert de Westerse
wereld hoogte te krijgen
van het denken en doen
van de zwart-Afrikaanse
medemens. ‘la pensée
africaine’ vult talrijke
boekenrekken, van
exotische observaties
tot wetenschappelijke
analyses. Interessant, of
mag het toch meer zijn?

Het Afrikaanse
denken en doen

n’GO maart 2015
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en pad over rozen is de interactie
tussen Noord en Zuid zelden geweest. Onze gemeenschappelijke
geschiedenis was meer dan eens
gekenmerkt door onbegrip en
weerstand. Door de eeuwen heen hebben
slavernij, kolonisatie en post- of neokoloniale bemoeienissen een blank superioriteitsdenken geïnstalleerd. Sommige westerlingen koesteren een oprechte fascinatie
voor het zwarte continent, maar in formele
samenwerkingsverbanden geldt vaak nog de
overtuiging dat Afrika er als decor wel mag
zijn, maar dat vruchtbaar samenwerken en
vooruitgang boeken enkel zal lukken met rationele methoden en kaders. Een aanpak die
voorbijgaat aan dé belangrijkste factor voor

14
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“Menselijke relaties
zijn in Afrika
gecodeerd en de
nuances van een
taal kunnen al
gauw voer zijn voor
misverstanden.”

n’GO maart 2015

Opgelet: Cultuur ≠ identiteit!
Identiteit en cultuur worden vaak in één
adem genoemd, maar er is een wezenlijk
verschil. Cultuur is het geheel van denkbeelden, symbolen, riten en gebruiken
van een volk die van generatie op generatie worden overgedragen. Tijdens de
kolonisatie werden de culturele tradities van de Afrikaanse volkeren hard
aangepakt, maar ook daarna ging de
beeldenstorm voort, vaak nog subtieler.
Koenraad Stroeken: “De postkoloniale
regimes definieerden ontwikkeling in
nationalistische termen. Etnische groepen vormden een bedreiging voor de
eenheid van het land. Zo riep de Tanzaniaanse president Nyerere een ‘socialisme op zijn Afrikaans’ in het leven,
een ideologie die volgens hem naadloos
aansloot bij het Afrikaanse collectivisme. Een nationale identiteit was
geboren, een constructie die met vlag en
volkslied de eenheid van het volk moest
bevestigen.”
De etnisiche verbondenheid werd eerst
ondergeschikt gemaakt aan een nationa-

le identiteit en vervolgens aan een wereldwijde Afrikaanse identiteit (zie kader
over Négritude). De huidige Afrikaanse
Unie is daarvan een uitvloeisel. “Dat het
Amerikaanse eiland Haïti lid is van die
Unie heeft alles te maken met een gedeelde identiteit, een gemeenschappelijk
lot van onderdrukking, zegt Omar Bâ. In
diezelfde geest is ook de Zuid-Afrikaanse
anti-apartheidsstrijd een bindend
element onder Afrikanen. De laatste
jaren rijst er kritiek op die vormen van
Afrikaanse geschiedschrijving, die een
gezamenlijke fierheid ophangen aan de
kolonisatie en niet uitgaan van de eigen
geschiedenis en cultuur. Een Afrikaanse
unie heeft slechts zin als er een unie van
culturen bestaat. Die culturen leren
kennen en daarin de gemeenschappelijke dragers ontdekken: dat is de enige
legitieme basis voor een Afrikaanse
identiteit. Cultuur is de eerste stap naar
ontwikkeling. Wie zich niet bewust is
van zijn eigen kennis en kracht zal nooit
zelfredzaam worden.”

dossier
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“De veelvormige Afrikaanse realiteit botst met de drang
van het Westen om in alle samenlevingen een vorm van
universaliteit terug te vinden.”
een duurzame samenwerking: een oprecht begrijpen, waarderen en
ernstig-nemen van de
andere in zijn denken,
doen en zijn. Welkom
in het hoofd en hart van
Afrika.

© CALLALLOO CANDCY - FOTOLIA

Sabine Kakunga

Afrika,
continent in
meervoud

Het onderwerp van dit artikel doet mijn
gesprekspartners meteen de wenkbrauwen
fronsen; de alarmknop slaat aan. Achter de
hoek van mijn goede intentie houdt zich
immers een huizenhoog gevaar op: de westerse blik, die Afrika ziet als één groot land
met één homogene levenswijze. Sabine Kakunga, programmaverantwoordelijke voor
Centraal-Afrika bij CNCD, gooit meteen een
tegenvraag in de poel: “Welk Afrika wil je
leren kennen? Het Afrika vóór de ontmoeting met andere culturen, het Afrika van
de slavernij, het hedendaagse Afrika? Het
Afrika van de dorpen of dat van de steden?
Dat van de jagers of dat van de boeren? Van
de intellectueel of van de man in de straat?
Dé Afrikaan en hét Afrikaanse denken bestaan niet. De diversiteit is enorm.” Meteen

is het kader waarbinnen we behoedzaam
laveren gezet. Helemaal terecht.
Maar vanwaar komt dan dat eenvormige
westerse beeld van het zwarte continent?
En bestaat er onder Afrikanen een soort
verbondenheid die gebaseerd is op meer
dan een gedeelde huidskleur? Koenraad
Stroeken, hoogleraar Afrikaanse antropologie aan de UGent, klaart één en ander
uit. “De westerse mens ziet in eerste instantie een aantal oppervlakkige gelijkenissen
zoals kledij, huizenbouw of rituelen. Deze
gedeelde cultuurelementen zijn een gevolg
van de talrijke uitwisselingen die over het
hele Afrikaanse continent hebben plaatsgevonden, maar voor de insider verbergen ze
een realiteit die onmetelijk divers is. Vele
van die herkenbare patronen hebben met
geografische, klimatologische of andere
factoren te maken. We treffen ze ook aan
in de rest van de wereld. Eigenlijk is het
Westen de uitzondering, de excentriekeling.
Het Westen heeft in de loop van zijn geschiedenis een beperkt aantal ‘ervaringskaders’ gestimuleerd. Dit zijn manieren
om de werkelijkheid te bevatten. Het dominante ervaringskader van het Westen is
het extreme individualisme: onze kritische
reflectie, waarbij je je als enige tegenover een
groep plaatst, het geloof dat één individu de

waarheid in pacht kan
hebben. Deze opvatting druist lijnrecht in
tegen het kader dat in
Afrikaanse culturen
geldt: dat van de collectieve intelligentie,
de gedeelde en gediversifieerde kennisopbouw. Het Westen
Koenraad Stroeken
heeft via instituten de
uniformiteit van zijn denken bewaard en
verspreid, terwijl het traditionele Afrika
nooit een uniform systeem heeft opgelegd.
De veelvormige Afrikaanse realiteit botst
dan ook met de drang van het Westen om
in alle samenlevingen een vorm van universaliteit terug te vinden.”
“Die Afrikaanse openheid voor diversiteit
vinden we terug in vele maatschappelijke
domeinen. Terwijl het Westen enkel de
markteconomie, de parlementaire democratie en één verwantschapssysteem erkent, bestaan in Afrika verschillende economische,
politieke en erfenissystemen naast elkaar.
Uitwisselingseconomie, markteconomie,
veetelers, jagers, landbouwers: er is plaats
voor elk. De gedecentraliseerde politieke organisatie van de nomadische jachtvolkeren
bestaat er naast chief-democratieën en op
westerse leest gestoelde systemen. Meteen
hebben we de vinger gelegd op één van de
meest typische karakteristieken van het
Afrikaanse leven: de diversiteit.”

n’GO maart 2015

De gemeenschap

Eens de oppervlakkige gelijkvormigheid
voorbij, kunnen we met de nodige voorzichtigheid wel een paar structurele sociale en
culturele patronen identificeren als bindende Afrikaanse elementen. Sabine Kakunga
wijst op de verhouding van het individu tot
de gemeenschap. “De overleving van het
individu hangt af van de overleving van de
groep. Daarin verschillen de Afrikaanse
samenlevingen van de westerse, waar alternatieve systemen van solidairiteit werden
ingevoerd. De gemeenschap heeft het individu talrijke waardevolle zaken doorgegeven
en dat vraagt een respectvolle omgang.
In deze context moet je bijvoorbeeld het
systeem van de bruidsschat begrijpen. De
bruidsschat houdt verband met de behoefte
aan zekerheid. In traditionele gemeenschappen verzekeren de familiale banden die
veiligheid; zij vormen het referentiesysteem.
In het Westen, en bij uitbreiding ook de
Afrikaanse moderne steden, staat de relatie
tussen man en vrouw centraal. Zij trekken onderling hun plan en maken daarbij
gebruik van de middelen die de moderne
maatschappij hen biedt. Een breder referentiekader ontbreekt. In de traditionele
levenswijze verzekert de eenheid van het
koppel ook de eenheid van de familie. Om
die te vrijwaren worden bepaalde regels
ingevoerd. Zo is er vooraf een grondige
analyse van de verhoudingen binnen het
koppel en er wordt openlijk gevraagd welke
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“Afrikanen zijn genereus omdat geven
ook krijgen is. Geven heeft eerder een spirituele
dan een economische waarde.”
zaken de relatie kunnen bemoeilijken. Heeft
de man de nodige kennis om een huis te
bouwen? Is de vrouw krachtig genoeg om
het gezin te dragen? De huwelijksceremonie
draait in essentie niet om geld, maar om de
vraag wat ieder kan aandragen in de relatie.”

Geven is krijgen

Ook de typische Afrikaanse generositeit
heeft zijn wortels in het collectivisme, zegt
Omar Bâ, consultant in Interculturality &
Transnational Networks. “Afrikanen zijn
genereus omdat geven ook krijgen is: het
bevestigt de eigen rijkdom. Rijkdom is enkel
betekenisvol als de andere ervan geniet.
In de islam is de zakat niet zomaar een
aalmoes, het is je rijkdom delen. Geven
heeft dus eerder een spirituele dan een
economische waarde.”

Spreken is goud

Felix Kaputu, gastprofessor aan diverse
Europese, Japanse en Amerikaanse universiteiten, legt ook een verband tussen
de Afrikaanse gerichtheid op collectiviteit
en de mondelinge kennisoverdracht. “Van
Egypte over Congo tot Zimbabwe: hoe divers
Afrika ook is, de mondelinge overdracht

kenmerkt het hele continent. Problemen
worden uitgeklaard onder de palaverboom,
verhalen en spreekwoorden beïnvloeden de
beslissingen. Het belang van de mondelinge
cultuur heeft alles te maken met het enorme
respect voor de voorouders, die een blijvend
deel zijn van de gemeenschap. Die trouwe,
mondelinge voortzetting van de kennis van
de voorouders zien we vooral bij ouderen,
maar de jongeren hebben hun eigen type
van orale cultuur ontwikkeld. Daarom zijn
radio en theater zo populair in Afrika. Radio
is luisteren naar anderen en dit delen met
elkaar, en in het theater wordt de kennis
van de ouderen overgedragen. Dat de orale
kennisoverdracht diep geworteld en in alle
bevolkingslagen verspreid is, blijkt ook uit
de houding van Afrikaanse intellectuelen
tegenover literatuur. Een boek ontleent zijn
waarde aan het feit ‘dat de auteur dit gezegd
heeft’. De Afrikaan bekijkt het geschrevene
als een neerslag van het gesproken woord.
Daarom zullen intellectuelen het boek met
respect lezen en zo nodig aanvullingen formuleren. Dit moeten we niet interpreteren
als een gebrek aan kritische zin. Het weerspiegelt de idee dat wat geschreven staat
richting geeft aan het leven, dat het woord

de concrete dagelijkse realiteit weergeeft,
zoals het beeld van de vrouw, de man of
het kind. Daarom moet er rekening mee
worden gehouden.”

Zichtbaar en onzichtbaar

De overdracht van kennis en waarheid van
generatie op generatie verklaart de religieuze aard van ‘de’ Afrikaan, legt Sabine
Kakunga uit. “Het overgeleverde woord
is waardevol omdat het via de overleden
voorouders teruggevoerd kan worden tot
het woord van God. Via transmissie door de
voorouders zijn we als het ware verbonden
met God.”
De Afrikaanse religieuze gevoeligheid heeft
echter nog diepere wortels. Terwijl het Westen een strikte scheiding aanbracht tussen
de zichtbare en de onzichtbare wereld, lieten de Afrikaanse culturen ruimte voor de
interactie tussen natuur en bovennatuur.
“Afrika is rijk aan religies, maar wat al
deze geloofsvormen bindt is de overtuiging dat het onzichtbare aanwezig is in
het zichtbare”, verklaart Omar Bâ. “Terwijl
het Westen de natuur heeft omgevormd
ten voordele van zijn eigen ontwikkeling,
toont de Afrikaanse religieuze mens een

Omar Bâ
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Negritude
De ongeziene culturele
en sociale kolonisatie
van Afrika door Westerse staten heeft het
zwarte continent stevig
op zijn grondvesten
doen daveren.
De verenigde krachten van
Kerk, staat, onderwijs en
media hebben in grote Afrikaanse regio’s het westerse
denken opgelegd. Toen dit
manifeste gebrek aan respect
voor de integriteit van de
lokale culturen in de jaren 30

ook nog versterkt werd door
een algemene verrechtsing
van het politieke klimaat in
Europa, bonden een aantal
Afrikaanse filosofen uit de
diaspora de strijd aan om
hun eigen identiteit in de
verf te zetten. Zij hadden een
gedeeld lot van onderdrukking en racisme en namen de
basis van dat onrecht, met
name hun zwarte huidskleur
en cultuur, als basis van hun
bevrijdingsideologie. De
Negritude was geboren: een
identiteit waarmee zowel

lokale Afrikanen als diaspora
zich konden identificeren.
Figuren als Léopold Senghor,
Aimé Césaire en Léon Damas
namen het voortouw. Al snel
ontstond binnen de zwarte
gemeenschap filosofische
controverse over de waarde
van ras als criterium van
onderscheiding. Uiteindelijk
bleef de Negritude een ideologie van een in het Westen
gevormde intellectuele
Afrikaanse elite.
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grote weerhoudendheid om de
natuur te schenden. Zo zal een
boom omhakken in de animistische religies steeds met uitdrukkelijke goedkeuring van
de natuur moeten gebeuren
Felix Kaputu
omdat die boom woonplaats
is van geesten. Een traditionele genezer
gebruikt de krachten van planten, maar zal
steeds de toelating voor gebruik vragen, hij
zal de plant niet zomaar plukken.”
“De relatie met het onzichtbare kent vandaag vele vormen, vermengd met christendom en ratio, maar de invloed ervan is
ongemeen krachtig. Zo is het gebruikelijk
dat moderne politieke leiders tijdens verkiezingscampagnes bij traditionele genezers
langslopen. Spiritualiteit is een state of
mind, een manier om de mensheid en haar
toekomst te bevatten. Vroeger werd deze
ingesteldheid door antropologen beschreven
als ‘het kinderlijke van Afrika’, want niet
logisch of rationeel. Vandaag rijst het besef
dat het spirituele mens- en wereldbeeld een
waardevolle kracht is.”

Een riet, geen eik

Koenraad Stroeken is het hier volmondig
mee eens: “ik noem het Afrikaanse denken liever kosmologie dan wereldbeeld.
Kosmologie wijst op de mogelijkheid van
flexibele aanpassing en daar beantwoordt
het Afrikaanse denken helemaal aan. Het
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“Spiritualiteit is een state of
mind, een manier om de
mensheid en haar toekomst
te bevatten. Het is geen
kinderlijke naïviteit.”
is een buigzaam riet, geen onwrikbare eik.
Zo zijn er zowel cyclische als lineaire opvattingen over de relatie tussen oorzaak
en gevolg. Het ene voorval zal verklaard
worden door hekserij: een lineaire relatie
tussen het ingrijpen van de heks en het
onheil; bij andere zaken wordt verwezen
naar de voorouders, een natuurlijke evolutie
zonder ingrijpen.”
“De Afrikaanse kosmologie is een soort
wijsheid, of in de woorden van Valentin
Mudimbe: een gnosis. Dit is een kennen
dat omvattender is en dieper gaat dan het
rationele denken. Ze vertrekt steeds vanuit
de traditie en wordt via initiatierituelen
overgedragen. De betekenis van die tradities
en rituelen zit in de ervaring, in het delen,
in het benoemen met metaforen. De Afrikaanse denkwijze zoekt niet naar consistentie, consensus of een kritische houding,
maar naar een manier om het onnoembare

te communiceren en eraan deel te nemen.
Felix Kaputu betreurt het gebrek aan instrumenten om de waardevolle tradities in de
moderne samenleving te vrijwaren. “Vele
intellectuelen willen een voet houden in
Afrika omdat ze vaststellen dat goed functioneren in deze wereld perfect mogelijk is
met behoud van de tradities. Steeds meer
jongeren maken echter tabula rasa met hun
‘Grand passé’ omdat het onderwijs er geen
plaats aan geeft.”

Man en vrouw

Felix Kaputu zet ook graag een westerse
misvatting recht over de Afrikaanse manvrouwrelatie. “In de orale traditie worden
aan beide geslachten specifieke rollen toegekend om het overleven van de familie te
garanderen. De man wordt de behoeder en
leider van de gemeenschap genoemd. De
vrouw is de bewaarder van het woord, de
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De moqueries:
traditie met
blijvende waarde
Steeds meer Afrikaanse denkers buigen zich over de
vraag hoe ze hun eigen verleden en tradities in de
moderne wereld kunnen verankeren. Zij zien voor
de ontwikkeling van hun volk hoe langer hoe minder
heil in het knippen en plakken van het westerse denken. Omar Bâ, een West-Afrikaanse Peul, stelt vast
dat de sociale conventies van de voorouders steeds
meer gewaardeerd worden. “In West-Afrika hebben
naburige stammen de ‘cousinages’ in het leven geroepen om de sociale vrede te bewaren. Cousinages
zijn een soort van relaties met bijhorende gecodeerde omgangsvormen. Een treffend voorbeeld zijn de
‘moqueries’: afgesproken en toegelaten wederzijdse
bespottingen tussen bijvoorbeeld de Mossi en de
Peul. Zo mag elke Peul elke Mossi uitschelden en dit
zal bij de Mossi enkel een oprecht lachen uitlokken.
Deze conventies ontstonden om de sociale, politieke
en etnische vrede te behouden tussen landbouwvolkeren en nomaden, wier rondtrekkende vee de
gewassen opat. De moqueries zijn ongeschonden uit
de koloniale periode gekomen en zijn ook vandaag
nog erg courant.”
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fetisjen, de krachten en de geheimen. Zij is
verantwoordelijk voor het huis, het dagelijkse reilen en zeilen en de opvoeding van de
kinderen. De oude Afrikaanse traditie kent
aan beide rollen een gelijk gewicht toe, maar
in de westerse wereld wordt deze zienswijze
vaak in een negatief genderdaglicht gesteld.
Vele Afrikaanse mannen én vrouwen betreuren deze interpratie. Zij vinden dat de
westerse beschaving het evenwicht tussen
man en vrouw verbroken heeft door een link
te creëren tussen man, geld en superioriteit.
Diezelfde link heeft ook de breuk tussen
ouders en kinderen bevorderd. Jongeren die
in de steden geld verdienen voelen zich vaak
superieur tegenover hun ouders, terwijl in
de traditionele samenleving de kinderen
door hun moeder en vader werden ingeleid
in het leven.” Sabine Kakunga is een overtuigde feministe, maar ook zij is het niet
eens met de westerse negatieve interpretatie
van de Afrikaanse man-vrouwrelatie. “In
de traditionele samenleving bestaat geen
volledige gelijkheid, maar er wordt anders
omgegaan met het verschil. Om te begin-

nen bestaat de ‘vrouw aan de haard’ niet in
Afrika. De economische rol van de vrouw
is anders dan die van de man, maar zij zit
niet vastgekluisterd aan het huis: ze werkt
op het land en verplaatst zich naar naburige
dorpen. De opkomst van moderne steden en
de dominante aanwezigheid van geld hebben de relaties tussen mannen en vrouwen
veranderd. Tijdens de koloniale tijd werden
de jongens naar school gestuurd, waarna
ze een job opnamen in het monetaire systeem. Omdat de typisch vrouwelijke taken
niet betalend waren, werden ze stilaan ook
minder gewaardeerd, met een ontwrichte
relatie tussen man en vrouw tot gevolg. Ik
pleit niet voor een terugkeer naar de traditionele situatie, maar wil er enkel op wijzen
dat de realiteit toch wel complexer is dan
vaak wordt aangenomen.”

Taal als vormgever

De rol van de taal in het juiste interpreteren
van praktijken mag volgens Sabine Kakunga
ook niet onderschat worden. “Als een Afrikaanse man zijn dochter ‘mama’ noemt,
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“Steeds meer jongeren maken
tabula rasa met hun ‘Grand
passé’ omdat het onderwijs er
geen plaats aan geeft.”
dan is dat niet vanuit een denigrerende
reductie van de vrouw tot haar biologische
rol, maar vanuit een sterk bewustzijn van
de waarde van zijn dochter. Hij geeft haar
daarmee een zekere macht en bescherming.
De menselijke relaties zijn in Afrika erg gecodeerd en de nuances van een taal kunnen
al gauw voer zijn voor misverstanden (zie
ook de kadertekst over moqueries). Door
een kind in een welbepaalde taal ‘mama’ te
noemen krijgt zij een ander statuut, dat haar
biologische natuur overstijgt. Bovendien
bepaalt de context of een praktijk al dan
niet passend is. Wat schandalig is in een
lokaal dorp, is dat in de diaspora vaak niet.”
Sabine Kakunga vreest niet dat het typische Afrikaanse denken bedreigd is in zijn
voortbestaan, maar hoopt wel dat de dialoog
tussen verschillende Afrikaanse contexten
(diaspora, dorpen, steden) niet zal stokken
over wat niet en wel aanvaardbaar is. “Ik
heb schrik dat waarden en tradities van hun
betekenis zouden losgemaakt worden en

om de verkeerde redenen gebruikt zouden
worden. De grootste bekommernis van Afrikaanse ouders is dat hun kind gesocialiseerd
wordt, klaargemaakt voor het leven, zodat
ook de groep kan blijven voortbestaan. Dit
is erg waardevol, maar er zijn criteria nodig
om te garanderen dat dit op een egalitaire
wijze gebeurt.”
Het Afrikaanse denken, doen en zijn blijft
een bron van inspiratie, zowel voor wetenschappers en ontwikkelingsactoren als
voor de Afrikaanse diaspora. Voor nietAfrikanen moet de openheid voor Afrika
als veelheid van culturen, de weigering om
Afrika als één homogene regio te zien, de
leidraad van hun ontdekkingstocht zijn.
Voor de Afrikaanse gemeenschappen ligt
de grootste uitdaging in een respectvolle
conservatie en integratie van hun erfgoed
in de moderne wereld.
SYLVIE WALRAEVENS
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zuiderse wijsheid

Esther Vololona

Ten strijde tegen onrecht

I

n Madagaskar zijn grondrechtdisputen schering en inslag. Iemand die
sinds mensenheugenis eigenaar is
van een grond kan deze ontnomen
worden van de ene op de andere dag.
Tegen dit manifeste onrecht komt Esther
Vololona in het verweer.

Mijn eigen verhaal

Ik ben de oudste dochter in een landbouwfamilie van elf kinderen. Hoewel we
ons land met veel inspanning bewerkten,
bracht het onvoldoende op. Het gebeurde
regelmatig dat we niet voldoende te eten
hadden en onvoldoende geld hadden om
schoolmateriaal te kopen. Daarom waren
we verplicht om tijdens het weekend het
land van de buren te bewerken en onze eigen gronden enkel tijdens de week. Toen
ik 13 jaar oud was, werd mijn vader gevangengenomen. Dit was volkomen onrechtvaardig en niemand is ons gedurende die
drie maanden ter hulp gekomen. Tot er op
een dag, als bij mirakel, een Frans koppel
in ons leven kwam. Zij hebben het honorarium van de advocaat betaald zonder
ons enige compensatie te vragen. Na één
week procedure werd mijn vader vrijgelaten. Dit heeft bij mij een klik teweeggebracht: als ik groot zou zijn, zou ik gratis
tegen onrecht vechten.

n'GO maart 2015
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“Bij de dienst
Landgoederen
krijgen armen
telkens 'kom
volgende week
eens terug' te
horen.”
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rissen, met name in de dienst Landgoederen. Daarom wil ik op zoek gaan naar
de waarheid, om slachtoffers van onrecht
tegemoet te komen.

Een blokkering van de baan

Een vereniging
met een waarde

Na mijn secundair onderwijs vond ik werk
als penningmeester in een religieuze orde.
Ik kon een deeltje van mijn loon opzijzetten om daarna mijn studies verder te zetten. Enkele jaren later, in 1996, richtte ik
de Association Vulgarisatrice sur l’Effort
Nouvellement Initié pour la Réussite
(AVENIR) op. Ik had naast mijn eigen
persoon een dergelijke structuur nodig
om voldoende respect voor de mensenrechten te kunnen afdwingen. Respect

voor mensenrechten is een persoonlijke
waarde, maar ze ligt ook aan de basis van
de vereniging, wat zich in alle acties weerspiegelt. Het grondrechtenprobleem is erg
zichtbaar, maar voor mij is het in bredere
zin vooral een duidelijke illustratie van
de schending van de mensenrechten. Om
deze waarde handen en voeten te geven,
moeten we vechten tegen discriminatie en
tegen ‘traffic’ van invloed. Deze praktijk
komt veel voor, want rijken zetten geld
in om armen een hak te zetten, met medeweten van bepaalde staatsfunctiona-

Op het terrein stelde ik vast dat arme
grondeigenaren juridische bijstand nodig hebben om hun rechten te kennen. Ze
ondervinden ook enorm veel moeilijkheden als ze een eigendomsbewijs aanvragen. Rijken en armen worden niet gelijk
behandeld door de agenten van de dienst
Landgoederen. Zij geven systematisch
raad aan de rijken om aan hun eigendomsbewijs te geraken, terwijl de armen
telkens ‘kom volgende week eens terug te
horen krijgen. Deze discriminatie stuit
hoe langer hoe meer op verzet. Onze organisatie zorgt er met juridische bijstand
voor dat ze niet langer in rondjes moeten
draaien. Op die manier gaan we in tegen
discriminatie en het aanwenden van invloed. Die mensen herwinnen hun fierheid; ze buigen het hoofd niet langer uit
wanhoop als ze alleen nog maar denken
aan wat hen bij de dienst Landgoederen
te wachten staat.
Omdat de boeren vaak slordig zijn, is er
sensibilisering nodig. Want zelfs wanneer
we hen helpen om het officiële papier in
handen te krijgen nadat ze hun rechten
hebben betaald, dragen ze er niet altijd
zorg voor en verliezen ze het. In dat geval
is het erg moeilijk om bewijzen te kun-

“Dankzij onze juridische bijstand buigen
mensen niet langer wanhopig het hoofd als
ze alleen nog maar denken aan wat hen bij
de dienst Landgoederen te wachten staat.”
nen voorleggen wanneer er zich geschillen voordoen op hun gronden; ze hebben
immers geen bewijzen. Wij sensibiliseren
hen over het belang om deze documenten
zorgvuldig bij te houden.

Andere acties

We zetten ook in de scholen acties over
respect voor mensenrechten op. Door
deze sensibilisering kunnen kinderen bij
een voorval aanbrengen ‘dat de vereniging AVENIR gezegd heeft dat je dat niet
mag doen’. Dat heeft het leven op het platteland veranderd en de ouders bedanken
ons voor dit initiatief. Zo laten wij ook de
kinderen bijdragen om onze acties bij de
ouders kracht bij te zetten.

Samenwerking
met lokale verkozenen

Vooraleer we acties ondernemen in hun
regio leggen wij beleefdheidsbezoekjes
af bij de lokale autoriteiten Zo willen we
een klimaat van samenwerking creëren en
ervoor zorgen dat ze onze acties niet met

een scheef oog bekijken. Zij hebben uiteraard veel lokale invloed. Met deze beleefdheidsbezoekjes laten we ook de stem van
de armen horen bij de lokale autoriteiten.
De rijken krijgen al gemakkelijk toegang
tot hen omdat ze door hun geld erkenning
genieten. Als we ergens heengaan moeten
we ook goed de context van die regio kennen en de echtheid van de problemen die
ons worden gemeld verifiëren.

Ongeacht de successen

Mensen in moeilijkheden op het platteland kunnen helpen is voor ons een bron
van fierheid. De boeren hebben geen radio’s, geen elektriciteit. Ze hebben dus
geen enkel hulpmiddel om te weten wat
ze wel en niet moeten doen. Om nog even
de brug te slaan naar mijn eigen verhaal,
is dit ook een bijdrage om meer gelijkheid
te brengen in de Malagassische samenleving. Bepaalde Malagassische gebruiken wegen nog steeds zwaar door, zoals
bijvoorbeeld het recht van de oudste, dat
onrechtvaardigheid bevordert en indruist
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“Binnen drie jaar wil ik met de vereniging minimum 50%
van de boeren hun rechten leren kennen.”
tegen de mensenrechten. Binnen drie jaar
wil ik met de vereniging minimum 50%
van de boeren hun rechten leren kennen,
in alle respect voor de rechten van de anderen. Dan zal ik kunnen zeggen dat we
erin geslaagd zijn een kwaliteitsvolle oplossing te vinden om een duurzame vrede
te garanderen.

Meer dan grondrechten

Ik heb twee kinderen, een meisje en een
jongen, die aan de universiteit studeren.
Vooral voor mijn dochter vond ik dat heel
belangrijk omdat er in Madagaskar een
groot probleem van ongelijkheid tussen
mannen en vrouwen bestaat.
Van jongs af aan hebben mijn ouders ons
steeds op voet van gelijkheid behandeld.
Dit is vrij zeldzaam op het platteland,
want de meeste Malagassische gezinnen
bevoordelen hun zonen. Dankzij mijn ouders heb ik een andere levensvisie kunnen
ontwikkelen en in mijn eigen familie trek
ik die lijn door. Dit maakt ook dat mijn
echtgenoot en mijn kinderen mijn engagement voor de boeren steunen. Door mij
bezig te zien beseffen mijn kinderen wat
ze zelf ook zullen moeten doen, zonder dat
ze per se in mijn voetspoor moeten treden.
TEKST OPGETEKEND DOOR
BERNADO MARIANO HOUENOUSSI

Een treffend
verhaal
18 vaders uit eenzelfde dorp werden gevangengenomen en verbleven meer dan een
jaar in de gevangenis. Het ging om steenkappers, dagloners van een industrieel bedrijf. Dit bedrijf heeft hen vervolgd wegens
diefstal, met gevangenschap als gevolg. Ze
hadden geen middelen om een advocaat te
nemen om hen te verdedigen. Onze vereniging is toen tussenbeide gekomen en binnen
de week slaagden we erin hen te bevrijden.
Tijdens de hoorzittingen voor het tribunaal
hebben we aangetoond dat de beschuldigingen niet gefundeerd waren. Esther vindt
haar fierheid in de mogelijkheid om in het
dagelijkse leven aan de boeren te tonen dat
armoede geen fataliteit hoeft te zijn. Haar
persoonlijk verhaal en haar project getuigen ervan dat een arme kan en moet eisen
dat zijn rechten gerespecteerd worden door
iedereen en overal. De acties die door de
vereniging ondernomen worden tonen aan
de arme boeren die met grondrechtenproblemen geconfronteerd worden welk spoor
ze moeten volgen om niet meer slachtoffer
te worden van onrecht. Die boeren hadden
een baken nodig, een kompas. Esther en
haar acties vervullen die rol.
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Stress, de vijand van ontkrachting
Heb je het zelf nog niet meegemaakt, dan heb je het vast al eens zien gebeuren: een gesprek over
vooroordelen loopt vaak uit op nervositeit, één van de drie stressvormen van Laborit. Stress, of het
nu in de vorm is van vechten, vluchten of zich terugtrekken, is zonder twijfel een van de grootste
handicaps bij het ontkrachten van vooroordelen. Hij maakt doof!

© ARUBA2000 - FOTOLIA
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Als alternatief voor een dovemansgesprek
schuiven we hier een oplossing naar voren
die helpt om stress te vermijden. Ons
instrument is de techniek van de nietconfronterende, openende vraag…

V

an nature uit zijn we zeer gevoelig voor vooroordelen. Bij
een beetje onenigheid, zien
we drie klassieke reacties:
«genoeg, laten we het over
iets anders hebben», «ik zeg niets, en ik
laat je voortspreken» of nog: «je werkt op
mijn zenuwen!». Die reacties worden bijna
nooit letterlijk zo verwoord, maar de concrete woorden of gedragingen zeggen wel
hetzelfde. In feite gebeurt er niets als ie-
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“

Stress is een intern
hersenmechanisme,
bedoeld om het overleven van het
individu te verzekeren.

Stress: een verdedigingsmechanisme
Laten we eerst de term definiëren.
Stress is een hersenmechanisme
dat de mens helpt om te overleven.
Deze overlevingstaak wordt opgenomen door het reptielenbrein.
Dit deel is actief vanaf de geboorte
en wanneer het in stressmodus
geraakt, overheerst het al de rest.
Kortom, wanneer een organisme
zich bedreigd voelt, zal het maar
één ding doen: reageren om te
overleven. Laborit en andere neurowetenschappers onderscheiden
drie stereotiepe stressvormen:
Vluchten (de zin om ergens anders
te zijn): nuttig wanneer er een
olifant op je afstormt. Vechten
(opwinding of woede): de potentiële vijand wordt afgeschrikt. En

als laatste de inhibitie: een soort
verlamming zoals een ontmoediging, teneergeslagenheid. Stress is
nuttig om een dreigend gevaar te
vermijden, maar duikt ook op in
een hele reeks dagelijkse bezigheden die niet rechtstreeks een
gevaar vormen voor het individu.
Zie: Laborit H. (1979) L’inhibition
de l’action. Biologie, physiologie,
psychologie, sociologie, Masson
Cie, et Presses universitaires de
Montréal, 1979, 2e ed. 1986.
Fradin J. (2008) L’intelligence du
stress. Avec la collaboration de
Aalberse M., Gaspar L., Lefrançois
C., Le Moullec F., Ed. Eyrolles,
Paris (juin 2008).
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Bar-Tal, D. (1996). Development of social categories and stereotypes in early childhood:
The case of “the Arab” concept formation,
stereotype and attitudes by Jewish children
in Israel. International Journal of Intercultural Relations, 20, 341-370.
Collins R. & Skover D. (1993). Commerce &
Communication, 71 Tex. L. Rev. 697, 698.
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“Stress treedt alleen op
als er een stressfactor én
stressgevoeligheid is.”

Tijdsnood
Tegenwoordig moeten we allemaal praktische, passende oplossingen klaar hebben
om instant resultaat te boeken. Stereotypen
worden daarom met de paplepel aangeleerd.
Dit blijkt ook uit een studie over de vooroordelen van Israëlische kinderen van twee
en een half jaar tegenover Arabieren (BarTal, 1996). Stereotypen worden ons heel ons
leven lang ingefluisterd, vooral door de media. Uit een studie van 1993 in de Verenigde
Staten, blijkt dat 60% van de kranten en
17% van de televisietijd ingevuld werd door
reclame (Collins & Skover, 1993). Sommige
vooroordelen kunnen afgebroken worden in
een paar minuten, maar om ze bij de wortel
te ontkrachten moeten we beginnen bij de
opvoeding, afstand leren nemen, een kritische geest ontwikkelen, de tijd nemen en
dingen herhalen.
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dereen het eens is over een vooroordeel.
In bepaalde gezelschappen zal een zin als
«alle Roma zijn dieven» op eenstemmig
knikken onthaald worden. In een ander
gezelschap zullen uitspraken over vrouwen
aan het stuur een unanieme ironische monkellach uitlokken. De geschiedenis heeft
ons geleerd dat, als een vooroordeel of een
discriminatie in een wet wordt gegoten, er
meestal geen schuldgevoel meer optreedt
bij wie het vooroordeel heeft.1

Wanneer heeft
iemand stress?

Volgens gedragsspecialisten is stress de
uitkomst van een eenvoudige vergelijking
(zie kader): Stress = stressfactor x stressgevoeligheid
Lees het boek van Erik Larson. Dans le jardin
de la bête. Le Cherche Midi 2013. Narration des
trois années passées à Berlin par l’ambassadeur
américain William E. Dodd entre 1933 et 1936.
1

De stressfactor is een extern element dat
stress kan veroorzaken. Een bus die recht
op je afkomt is een stressfactor… In een
discussie over vooroordelen, is iemand die
jou wijst op het feit dat de situatie niet is
zoals je denkt, dat je te simplistisch redeneert, dat je waardesysteem wel heel raar
is, een stressfactor zoals die bus… Maar
die externe factor genereert geen stress als
er geen interne stressgevoeligheid is, als
er geen vruchtbare bodem is voor reactie.
Voor sommigen is te laat komen helemaal
niet zo erg, voor anderen is dit gedrag onaanvaardbaar en een bron van stress. Zeker als men moet wachten. We staan dus
niet op dezelfde manier tegenover eenzelfde stressfactor. Hier wordt het interessant.
Afgezien van de momenten waar je echt
in levensgevaar bent, is stress volgens onderzoekers een signaal voor een functiestoornis of een onaangepast gedrag (bv.
ik ondervind stress door het idee te laat te
komen) of kortom een signaal dat we ons
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“Als iemand zegt dat je
een vooroordeel hebt, ga je
je vaak defensief opstellen.
Dat veroorzaakt stress!”
vergissen. Om dit beter te begrijpen maken
we een kleine omweg langs de cognitieveen gedragswetenschappen. Daaruit blijkt
dat we ons het overgrote deel van de tijd
in de automatische mentale modus bevinden. Die modus is gespecialiseerd
in het eenvoudige en het bekende (zie
n’GO nr.9) en zal in bepaalde situaties
graven in onze archieven naar kanten-klare, bekende antwoorden om
zo efficiënt mogelijk te werken (dat
hopen we toch). Om complexere situaties en onverwachte veranderingen aan te kunnen, gebruiken we de
adaptieve modus, die ons ook toelaat
om creatief, inventief en doordacht te
zijn. Als onze prefrontale cortex, één
van de grootste troeven van de adaptieve mentale modus, ontdekt dat we de
bocht uitgaan – de werkelijkheid blijkt
bijvoorbeeld veel complexer in elkaar te
zitten dan we zonet gezegd hebben – dan
schakelt hij het reptielenmechanisme, of

beter stress, in om aan te geven dat we in
de fout zijn gegaan.
Dit lijkt onbenullig, maar het betekent
ook dat als we een flater begaan, zoals beweren dat “alle Afrikanen corrupt zijn”, de
prefrontale cortex weet dat we een overdreven vereenvoudiging en veralgemening
maken. Tot nog toe is er geen stress in het
spel, behalve dan als er een stressfactor
opduikt. Jij bijvoorbeeld! “Ik zeg je dat je
overdrijft, dat je de dingen extreem simpel
voorstelt, dat het niet normaal is dat je zo
denkt…”
De bevooroordeelde zou, eens erop gewezen, kunnen toegeven dat zijn uitspraak
“alle Afrikanen zijn corrupt” te ver gaat en
als volgt reageren: “ja, je hebt gelijk, het
is ingewikkelder dan dat…”. Maar zo reageren we maar zelden. Veel waarschijnlijker zullen we zoveel mogelijk argumenten
verzamelen om ons standpunt te staven.
Binnenin voelen we stress. In ons onderbewuste weet een deel van onze hersenen dat

vooroordelen ontkrachten...

episode 7

n’GO maart 2015

31

Voorbeeld van open vragen om de adaptieve
mentale modus te activeren
✔✔ De techniek van ‘het voordeel
van het ongemak’
– “Oké, ze zeggen dat hij mindervalide
is omdat hij dyspraxie heeft, maar
welke voordelen heeft hij daardoor?”
– “Kan je mij tien voorbeelden
geven van corruptie?”
– “Oké, hij is lui, maar wat is
daar het voordeel van?”
De onderliggende bedoeling is dat de
bekritiseerde persoon een houding aanneemt
die de andere bij zichzelf niet toelaat. Je kan
het risico nemen om zelf een positie in te
nemen. Vaak werkt het: “Persoonlijk zou ik
het niet erg vinden om wat luier te zijn!”
✔✔ Nieuwsgierigheid uitlokken,
de andere nieuwsgierig maken
– “Tiens, maar wat doen
mindervaliden beter dan wij?”
– “Ik vraag me af hoe we daar helemaal zeker
van kunnen zijn…” Door jezelf de vraag te
stellen, stel je ze eigenlijk aan de andere.
✔✔ Andere hypotheses zoeken
– “Als ik het goed begrijp, denk je dat dit
de uitleg is voor zo’n gedrag? Maar zou er
nog een andere reden voor kunnen zijn?”
✔✔ De andere doen nadenken:
wat zegt dit?
– “Er is sowieso veel corruptie,
maar waarom eigenlijk…”

✔✔ Identificatie met een gedrag
uitlokken door jezelf als
uitgangspunt te nemen
– “Als ik mijn familie te eten moet
geven en de staat weigert mijn salaris
te betalen, dan vraag ik mij af of ik ook
niet hetzelfde zou doen als hij…”
✔✔ Nuanceren zonder te ontkennen
wat de andere net gezegd heeft
– “Er zijn inderdaad dieven bij de
Roma, dat heb je in alle culturen…”
– “Ja, maar zij zijn één voor één dieven!”
“Misschien heb je gelijk, maar ik weet het niet
zeker omdat ik ze niet goed ken… Ik ken er
minstens één die helemaal niet overeenstemt
met het typische beeld van de Roma.”
“Ja, maar dat is zeker een uitzondering.”
“Misschien, ik weet het niet, maar ik wil wel
eens iemand horen die er wel veel kent…”
✔✔ Relativiteit oproepen: alles hangt
af van het standpunt
– “Waarom zou een manke IT’er
niet productief kunnen zijn?”
– “Hoe denken werkgevers van
mindervaliden over hun productiviteit?”
Bijvoorbeeld: Blinden kunnen beter
horen en hebben een betere tastzin
– “Jij zegt dat alle Duitsers
georganiseerd zijn, maar ik vraag mij
af wat ze van zichzelf denken…”

we fout zitten en het laat dit weten. Daarom
ook verheffen we meestal onze stem.

Stress, handicap
voor ontkrachting

Het nadeel van stress is dat hij over alles primeert (zie kader). Hij verstaat enkel maar de
stereotiepe modus waarin hij functioneert. Als
ik vluchtstress ondervind, wil ik weg van de
conversatie, hoor ik geen enkel argument en
wil ik alleen maar ergens anders zijn. Bij inhibitiestress houd ik mijn mond, hoor ik de argumenten, maar ik neem ze niet op. Bij vechtstress wind ik me op en alles in mijn gedrag
duidt erop dat niemand me iets moet komen
vragen: “respecteer mij”. En van jou verwacht
ik: “toon me dat je mijn argumenten begrijpt,
verdorie!”. Het effect van zo’n gedrag is echter
net het tegenovergestelde, want de gesprekspartner zal gechoqueerd zijn door wat je zei.
Zolang iemand gestresseerd is, kan je geen
constructieve dialoog starten. Erger nog, omdat de andere niets van jouw argumenten opneemt en alleen versimpelde en verdraaide
tegenargumenten geeft – zelfs al is het niet
met kwaad opzet – , zal zijn vooroordeel nog
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“Stel open vragen die echt interesse
tonen voor wat de andere denkt. Dat
verandert de natuur van de dialoog…”
versterkt worden. Je bent er immers
niet in geslaagd hem van mening te
doen veranderen.

De niet-confronterende
openende vraag

De methode die neurocognitieve- en gedragsspecialisten voorschrijven is de
brug maken tussen de automatische en
de adaptieve mentale modus. Je moet
de automatische modus dwingen om
de adaptieve modus te laten beslissen. Dit is wel makkelijker gezegd dan
gedaan. De niet-confronterende openende vraag is de techniek waarmee
het wel eens zou kunnen werken. Een
openende vraag is vooreerst een open
vraag, die begint met hoe, wat, welke:
“Wat doet jou dit besluiten?”, “Hoe kom
je tot zo’n conclusie?”. De bedoeling is
om de gesprekspartner niet de kans te
geven om een vooraf bepaald antwoord
te geven. De vraag nodigt de gespreks-

partner uit om te antwoorden wat hij
zelf wil. Probeer de waaromvraag niet
te stellen omdat de gesprekspartner
zich dan zal willen verdedigen omdat
hij zich bedreigd voelt. De openende
vraag heeft een extra troef tegenover de
open vraag: ze stuurt aan op een mentaal blanco: de persoon die de vraag
krijgt staat met zijn mond vol tanden
omdat hij nog nooit op die manier heeft
moeten nadenken.
Er is een nadeel: open vragen stellen
kan je met een beetje moeite snel leren,
maar daarom zijn ze nog niet openend.
Onlangs kreeg ik tijdens een vorming
een verpletterend argument te horen:
“ik ben er zeker van, de cijfers tonen
het aan”. De open vraag daarop was:
“en wat verbergen die cijfers?”. De cursist was uit zijn lood geslagen. Er was
even een blanco, wat erop wees dat de
persoon daaraan nooit gedacht had.
Tijdens de debriefing gaf de cursist toe
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“De houding waarmee je bepaalde
woorden uitspreekt bepaalt de
reactie van je gesprekspartner!”
dat de vraag nog enkele minuten erna was
blijven doorzinderen…
Dat is het moment waarop een vooroordeel ontkracht wordt en meestal komt dat
vanuit de persoon zelf. Of in hersentaal:
de automatische mentale modus had geen
kant-en-klare oplossing op zak, de adaptieve modus neemt het heft in handen en
neemt een leerhouding aan…

Je houding is belangrijk

Niet confronterend, wat wil dat zeggen?
Het tweede luik van deze techniek verwijst naar het voorgaande artikel dat het
verband legde tussen vooroordelen, emoties en onderliggende behoeften. Om niet
te confronteren moet je een empathische
link proberen te leggen tussen jou en je
gesprekspartner. Daardoor kan er ruimte
gemaakt worden voor een ‘veilige’ dialoog
waarin de drager van het vooroordeel zich
niet bedreigd voelt. De bedoeling is vermijden dat hij zich sluit als een oester. Door
niet-confronterende, openende vragen te
stellen kan je dezelfde woorden uitspreken
maar dan met een andere intentie: geen

oordeel maar een echte interesse in de
denkwereld van de andere.

Moet je daarna
je mond houden?

De grote vraag is of je na een openende
vraag nog iets moet toevoegen. Coaches
zeggen duidelijk: neen! De stilte is je beste kompaan. De weg is geëffend voor de
persoon in kwestie. Op het antwoord dat
volgt kan je wel verderbouwen. Maar op
dat moment heb jij niet de sleutels in handen. Niets belet je om je voor te bereiden
met bestaande schema’s, maar je zal ze niet
altijd kunnen gebruiken. Dat komt aan bod
in het volgende artikel.
PIERRE BIÉLANDE

Dit artikel werd geschreven
in samenwerking met het INC
www.neurocognitivism.com

Volgend artikel: vooroordelen en
verschillen
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© WALT DISNEY

instrument de Walt Disney-methode

Dit gevoel is je vast niet onbekend: je staat voor een nieuwe uitdaging en
voelt reeds vleugels uit je schouderbladen schieten. In al je enthousiasme
heb je bergen verzet en nu ga je een schitterend plan voorleggen aan je
baas. Innovatief, creatief en ambitieus als het is, kan hij niet anders dan toehappen! Maar dan… voel je de vrije val van Icarus, je verbrandt je vleugels.

De Walt Disney-methode

een driekoppig genie

instrument de Walt Disney-methode
© NICOLA_DEL_MUTOLO - FOTOLIA
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De verschroeiende zon is in dit geval een verdomde
baas die je beschuldigt van gebrek aan realiteitszin,
je project naar de eeuwigheid verwijst en je nuchter
van je roze wolk roept. En als de uitweg nu eens
tussen hemel en aarde lag?

B

rigitte Roujol, bedrijfscoach en oprichtster van het forum Coaching
Avenue werd al vaak geconfronteerd met dit soort scenario’s. “Ze
vragen je om creatief te zijn en dan
zeggen ze dat er geen budget is of dat je te veel
droomt. Als je dit te horen krijgt, bestaat de
kans dat er een schaap met vijf poten door
je gedachten wandelt… Het is eigen aan dromers dat ze weinig gevoel voor realiteit hebben… En een goede manager heeft meestal
geen ongebreidelde fantasie…” De opdracht
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“In ieder van ons
zit een dromer,
een realist en een
criticus.”
| elke discussie zijn plaats
Walt Disney organiseerde zijn vergaderingen op
drie verschillende plaatsen. Hij creëerde een soort
van voortschrijdend ruimtelijk traject dat de voortgang van de reflectie volgde. De dromer Walt Disney
bedacht nieuwe werelden in
een kamertje waarvan de
muren volhingen met tekeningen. De realist drukte
zich uit voor de tekentafel
en de criticus discussieerde
in een projectiezaal die «de
zweetdoos» werd gedoopt.

Het is belangrijk om de drie
fases te institutionaliseren,
zodat de drie perioden van
reflectie goed afgescheiden
worden, de verschillende
personages de vrije loop
krijgen en zich volledig kunnen uitdrukken zonder tussenkomst van de anderen.
Binnen een organisatie kan
de cafetaria of de ontspanningsruimte de voorkeurplaats zijn voor de dromer,
het bureel voor de realist
en de vergaderzaal voor de
criticus.

© OLLY - FOTOLIA
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| getuigenis

© BABULDEY58 - FOTOLIA

Patrice Martin, Agentschap voor de
Toeristische Ontplooiing van Nièvre

die Brigitte Roujol zich heeft aangemeten
is net die dartelende schapen met vijf poten te laten opstaan en in dezelfde richting
doen lopen. Haar geheime wapen: de Walt
Disney-methode, een rollenspel gebaseerd
op een veelheid van standpunten.

Het genie Disney

“De methode werd ontcijferd door Robert Dilts, onderzoeker in neurolinguïstische programmering. Hij analyseerde de
werkmethodes van genieën als Mozart,
Da Vinci, Bateson, Freud en… Walt Disney
en vroeg zich af wat hun sleutel tot succes
was. Hij ontrafelde de verschillende begripsniveaus die uiteindelijk hun visie op
de wereld vormgaven. Hij vond Walt Dis-

ney interessant omdat die iets had opgestart waar niemand aanvankelijk in geloofde. Hij ging tot het uiterste om zijn droom
waar te maken en ruimde de obstakels uit
de weg. Vandaag heeft hij een enorm palmares opgebouwd: 497 kortfilms, 21 tekenfilms, 56 actiefilms en nog 330 uren
aan diverse uitzendingen.”

Een wals in driekwartsmaat

“Robert Dilts ontdekte dat Walt Disney op
natuurlijke wijze zijn mentale tijd en houding wijzigde als er een probleem opdook:
hij had zijn tijd als dromer, zijn tijd als realist en de tijd als criticus. Dilts merkte dat
die drie houdingen op verschillende manieren werkten. Ze zijn elk gebaseerd op

« Ik heb de Walt Disney-methode gebruikt
in mijn job als toerisme-ontwikkelaar
in het departement Nièvre. Dit deed ik
met verschillende uitbaters van hotels en
toerismebureaus in en rond het regionaal
park van de Morvan. Er was een probleem
van formaat opgedoken: door werken werd
een van de grootste meren van Bourgogne,
dat deel uitmaakte van het regionaal park,
drooggelegd gedurende enkele maanden.
Snel rees de vraag of de buurt nog even
aantrekkelijk zou zijn zonder een van
zijn mooiste parels. Met de Walt Disneymethode doken er creatieve alternatieven
op: samen hebben we 111 ideeën verzameld
dankzij een ongelooflijke, collectieve
dynamiek! Natuurlijk konden we ze niet
allemaal gebruiken maar iedereen was
gemotiveerd om iets te doen met de nieuwe
projecten, gecreëerd met een collectieve
intelligentie: iedereen was ambassadeur
van zijn eigen idee. We hebben de hellingen
van het meer gebruikt voor afdalingen met
mountainbikes, van we hebben werken
tentoongesteld van lokale kunstenaars,
gemaakt uit drijfhout uit het meer, we
hebben een parcours uitgestippeld om via
ruïnes die door de drooglegging van het
meer naar boven kwamen, oude dorpen
op het spoor te komen enzovoort. Zo werd
het slechte nieuws gebruikt als kans om
de omgeving opnieuw uit te vinden. »

instrument de Walt Disney-methode
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een specifieke mindset (de dromer denkt
bijvoorbeeld dat alles mogelijk is) en gaan
gepaard met bepaalde reacties (de dromer
gaat niet tot actie over, hij ontvangt de
film vanbinnen).” Maar voor Walt Disney
– en juist dat maakt hem origineel – waren die drie posities niet onverzoenbaar:
wij hebben allemaal in min of meerdere
mate in ons een stuk dromer, realist en
criticus. We zijn ze nooit allemaal tegelijkertijd. De Walt Disney-methode verenigt
en integreert die verschillende persoonlijkheidsaspecten in een team om hun
complementariteit tot uiting te laten komen. Brigitte Roujol wijst op het belang
hiervan: “Je ideeën concreet maken is een
globaal proces. Je doet dit door jouw drie
persoonlijkheden te laten samenwerken:
jouw dromer, jouw realist en jouw criticus.
De dromer is onontbeerlijk voor nieuwe
ideeën of nieuwe doelstellingen. Maar hij
heeft nood aan de realist om die ideeën
tastbaar en concreet te maken. De dromer
en de realist hebben op hun beurt nood
aan de criticus. Zonder hem zouden de uitgewerkte ideeën heel wat fouten vertonen.

© LES CUNLIFFE - FOTOLIA

De missie van Brigitte Roujol:
dartelende schapen met vijf poten laten opstaan
en in dezelfde richting doen lopen.
| de voordelen
––De methode is
gebruiksvriendelijk doordat
er maar drie posities zijn
––Ze is makkelijk te
organiseren in een bepaalde
tijdspanne omdat ze de
vergaderingen in drie opdeelt
––Er is geen ingewikkelde
logistiek voor nodig
––De projecten worden
als geheel behandeld

| de beperkingen
––Het deel waar de visie wordt
bepaald is niet steeds makkelijk
te realiseren want het vergt een
grote openheid van geest van de
directeur om de teamleden mee
te laten beslissen over de richting van de projecten.

instrument de Walt Disney-methode

“

Met de Walt Disney methode is iedereen ambassadeur van zijn eigen ideeën.

De criticus die in jou sluimert evalueert en
raffineert de producten van de creativiteit,
hij filtert, verfijnt en stimuleert… En een
criticus zonder realist is niet productief.”

Doe maar eens gek

De Walt Disney-methode creëert in een
team de ruimte om die drie karakters
aan bod te laten komen in drie welafgelijnde periodes. Eerst kruipen de teamleden in de huid van de dromer. Enthousiast bedenken ze een ideaal project in de
ideale wereld waar alles mogelijk is. Deze
fase noemt Brigitte Roujol de ‘wat’-fase:
“Hier draait het om de visie, de effecten
van het project op lange termijn. Het uit-

eindelijke doel wordt vastgelegd, de individuele en collectieve motivaties die voor
de teamleden de motor vormen tijdens de
volledige loop van het project, en de potentiële strategieën (zelfs onrealistisch)
om daartoe te komen. Hieruit ontspringt
de collectieve visie.”

Of toch maar niet te gek

Nu is de realist aan de beurt: pragmatisch
en gericht op de praktijk. De zogenaamde
fase van het ‘hoe’: “Het team concentreert
zich op de actie en de kortetermijnplanning. Ze maken een lijst op van alle middelen die nodig zijn om de voorgespiegelde
droom te realiseren. De teamleden trans-
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formeren nu in logistieke experts. Met
handen in de smeerolie werken ze concrete
plannen uit. Ze bepalen de nodige (menselijke en materiële) middelen, de specifieke
taken en de bestemming van de middelen.”

En nu?

Tot slot trekken de teamleden het kostuum van de criticus aan en testen het
geheel op nalatigheden en op dingen die
niet stroken met de visie. Ze confronteren
de dromen met de beschikbare middelen.
“Maar opgelet”, benadrukt Brigitte Roujol,
“het gaat hier nog altijd om constructieve
en positieve kritiek die gericht is op het
algemeen welzijn. De critici geven echter

| meer weten
Internet
Het volledige artikel over de Walt
Disney-methode (Brigitte Roujol)

Lectuur
Strategies of Genius Volumes I, II & III
Robert Dilts, Meta Publications,
Capitola, CA, 1994-1995

Brigitte Roujol

geen oplossingen. Ze stellen vragen, onderlijnen de eventuele gebreken van het
systeem, de mogelijke verbeteringen. Ze
denken aan hoe het aangepakt moet worden. Dit opent de weg voor creativiteit. Ze
staan ook garant voor het realiseren van
de uiteindelijke visie en focussen zich op
het ‘waarom’: hebben de realisten zich niet
verloren in technische details? Wat zijn de
voordelen van de plannen uitgedacht door
de dromers? De nadelen? Komen ze overeen met het budget dat de realisten hebben vastgelegd?”
Het Disney-model kan herhaald worden:
als de fase van de criticus afgerond is, kan
het proces opnieuw gestart worden om
de kritische opmerkingen van de criticus
weer onder de loep te nemen. Zo kunnen
de dromers weer nieuwe creatieve oplossingen voorstellen en kunnen de realisten
ze in praktijk omzetten. Een Walt Disney-

project kan gespreid worden over een heel
jaar om volledig matuur te eindigen. De
strategieën die uit de methode komen zijn
bijzonder sterk. Omdat ze voortkomen
uit echte collectieve intelligentie hebben
ze een zeldzame mobiliserende kracht.
Ze zijn origineel. Hier en daar duiken er
ietwat vreemde ideeën op die in ons rationeel denken (of in dat van anderen) nooit
zouden opkomen. U vindt dat bizar? Inderdaad, maar het werkt!
CÉLINE PRÉAUX

U kent een interessant werkinstrument dat waardevol is in een
context van ontwikkelingssamenwerking? Laat het ons weten!
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instrument de Walt Disney-methode
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| stem van
de expert

Sean Jacobs
Elliot Ross

Sean Jacobs werd geboren in Zuid-Afrika
en is stichter van de blog Africa is a Country.
Hij studeert momenteel Sociale Wetenschappen aan de New School for Social Research
(New York).
Elliot Ross is journalist voor de blog Africa
is a Country. Hij doctoreert in Engels aan de
Columbia University.

Het ‘Afrikaanse verhaal’

P

olitieke en economische leiders en Afrikanisten beweren
vaak dat het ‘Afrikaanse
verhaal’ verteld moet worden.
Voor ons heeft ‘het Afrikaanse
verhaal’ geen enkele betekenis. Met
andere woorden: het is een cliché zonder
enige waarde. We weten niet eens wat
ermee bedoeld wordt. Misschien is de
groeiende aantrekkingskracht van het
globale ‘Afrikaanse verhaal’ te verklaren als een antwoord op de enggeestige

voorstellingen van het continent die
jarenlang een grote rol gespeeld hebben
in het westerse denken en de Westerse
journalistiek. Maar net als de iwee dat er
behoefte is aan ‘positieve verhalen over
Afrika’ is ook deze gedachte oppervlakkig
en nutteloos. We verdenken die politieke
en economische leiders ervan dat ze het
liever niet hebben over de echte problemen die gewone Afrikanen ondervinden.
Bovendien suggereert deze allesomvattende voorstelling van Afrika – of ze nu
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uitgaat vanuit een historiserende neiging
dan wel vanuit de wil een positief imago
te geven aan het continent – dat Afrika
één land is.
Afrikaanse journalisten worden niet
gedreven door zoiets als ‘een continentaal bewustzijn’. Hun focus of solidariteit
betreft zo goed als nooit het continentale
gebeuren, wel in de eerste plaats zaken
van nationaal en lokaal belang. Dat is een
groot verschil met hun westerse collega’s,
die verslag uitbrengen over ‘Afrika’.

n’GO maart 2015

“Westerse media denken dat hun
buitenlandse verslaggeving in andere continenten zeer serieus genomen wordt, wat vaak niet zo is.”
De armoede van
knip & plak

De journalisten staan ook onder druk en
hebben niet de middelen om naar andere
delen van Afrika te reizen. Nieuwsorganisaties baseren zich meestal op de
artikelen van persagentschappen of knippen en plakken reportages uit Westerse
media. In Zuid-Afrika is het bijvoorbeeld niet ongebruikelijk dat vooraanstaande kranten hun ‘internationale’ en
continentale verslaggeving rechtstreeks
uit westerse publicaties halen, vaak uit
degene waarin een stereotiep beeld van
Afrikanen geschetst wordt. De kranten
van de Independent Group publiceren artikelen uit de rechtse, Britse krant Daily
Telegraph en uit de tabloid Daily Mirror.
Het ergste zijn de Sunday Independent,
die hele stukken uit de New York Times
en de Washington Post overneemt, en de
Mail and Guardian, die de pagina’s met
buitenlands nieuws haast ongewijzigd
uit de Britse Guardian kopieert. Er zijn
een paar nieuwsnetwerken van eigen bodem (bv. SABC Africa, dat mogelijk niet

meer actief is) of lokale afdelingen van
‘wereldwijde’ of Amerikaanse netwerken
– zoals CNBC Afica, ABN news – die een
‘Afrikaanse’ inslag moeten geven aan het
nieuws, maar die uiteindelijk gewoon de
gangbare westerse onderwerpen, invalshoeken en stijlen napapegaaien.

Nooit van gehoord...

Dit gezegd zijnde: de meeste Afrikaanse
journalisten zijn net als hun westerse
collega’s aanwezig op sociale media, zodat hun artikelen in principe onbeperkt
gelezen kunnen worden door westerse
lezers, zowel het grote publiek als bepaalde elites. Ze zouden, om maar iets te
zeggen, westerse media online kunnen
aanspreken op hun stereotyperende
berichtgeving. Dat gebeurt trouwens
steeds vaker. Een tijdje geleden schreef
een voormalig correspondent van de
New York Times in India nog dat hij eraan had moeten wennen dat de mensen
over wie hij verslag uitbracht, nu konden
lezen wat hij schreef én meteen konden
terugschrijven.
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“Het is een enorme uitdaging voor journalisten om onafhankelijk te denken van
de overheersende neoliberale ideologie
die ‘potentiële investeerders’ wil paaien.”
Anderzijds is het zo dat de artikelen van
westerse buitenlandcorrespondenten de
inwoners van het land waarover hij of zij
schrijft meestal koud laten. De binnenlandse nieuwsagenda ziet er helemaal
anders uit – en de schandalen uit de binnenlandse media worden dan ook niet opgepikt door buitenlandcorrespondenten.
Westerse media denken ook vaak dat
hun buitenlandse verslaggeving in andere
continenten zeer serieus genomen wordt,
wat vaak niet zo is. Als je in om het even
welk Afrikaans land aan de mensen zou
vragen wat ze van de stukken van Nicholas Kristof – tweevoudig winnaar van de
Pulitzerprijs – vinden, zou het antwoord
altijd luiden: ‘Wie?’

Zinvolle Afrikaanse
journalistiek

Op welke manier kan de Afrikaanse pers
dan bijdragen tot de transformatie van
Afrika? Verslag uitbrengen. Misbruiken
onderzoeken. Het redactielokaal uitkomen. Relevante berichtgeving brengen.

De lezers een juiste historische context
bieden. Niet aan PR doen. De streektaal
gebruiken om tot een betekenisvolle
journalistiek te komen. Veel Afrikaanse
journalistiek wordt niet behoorlijk geredigeerd of doordacht.
Zonder belerend te willen zijn: als er
al een continentaal bewustzijn moet
groeien, moet dat een soort niet-essentialistisch panafrikanisme zijn dat meegaat
met zijn tijd, dat de stereotiepe opvattingen over het Afrikaanse continent en zijn
inwoners in de westerse media in vraag
stelt en nuanceert, en dat anachronistische en uit hun context gerukte voorstellingen corrigeert. Dankzij het internet is
dat een haalbare kaart. Zonder aan ‘ontwikkelingsjournalistiek’ te doen moeten
Afrikaanse journalisten de narratieve en
visuele benadering van hun lokale culturen nieuw leven inblazen.

Open kaart

Maar al te vaak is gebleken dat wereldwijde media, op een paar uitzonderingen
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“Als er al een continentaal bewustzijn
moet zijn, moet dat een niet-essentialistisch panafrikanisme zijn dat
anachronistische en uit hun context
gerukte voorstellingen corrigeert.”
na, in de verste verte niet in staat zijn om
het Afrikaanse continent en zijn inwoners
diepgaand en met oog voor nuance in
beeld te brengen, laat staan om waardering te tonen voor de lokale culturele
en artistieke productie. Journalisten in
Afrika mogen zich niet gedwongen voelen
om betuttelende ‘positieve’ verhalen of
PR-achtige neoliberale praatjes te brengen, maar moeten iedere dag opnieuw
een kritische dialoog aangaan met het
culturele en politieke leven van de Afrikanen, waar die zich ook bevinden – vooral
de diaspora – uiteindelijk altijd maar een
paar muiskliks van elkaar verwijderd.
Het is tijd dat men ophoudt met het
gezwets over ‘potentiële investeerders’
ernstig te nemen. Regeringen moeten
rekenschap afleggen aan hun burgers,
niet aan investeerders. Het is belachelijk
om te veronderstellen dat investeerders
afgeschrikt zouden worden door diepgravende journalistiek die corruptie aan de
kaak stelt. Kijk maar naar Angola en het
werk van Rafael Marques de Morais op
zijn website Maka Angola.

Marques bracht het ene na het andere
schandaal aan het licht, maar toch was
er geen enkele grote oliemaatschappij
die plots geen Angolese olie meer hoefde.
Sommige van de corruptste landen ter
wereld zijn ook de aantrekkelijkste voor
investeerders - al profiteren de gewone
mensen nauwelijks mee van die investeringen. Het is een enorme uitdaging
voor journalisten om onafhankelijk te
denken van de overheersende neoliberale ideologie van instellingen als het
IMF en de Wereldbank, en van media
als The Economist, volgens dewelke het
overheidsbeleid volledig afgestemd zou
moeten worden op de behoeften van
‘potentiële investeerders’. Zoals de Malawische onderzoeker en schrijver Jimmy
Kainja sneerde: presidenten houden zich
graag bezig met zogenaamd zwaarwichtige onderhandelingen met investeerders,
maar wat ze er precies mee bereiken,
daar hebben we het raden naar.
Dit artikel verscheen eerder op de blog Africa is a Country
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