
Dit artikel is als keynote presentatie geschreven in opdracht van de ontwikkelingsorganisatie HIVOS Den Haag voor het congres 'Open voor Afrika' (1994) 
in het World Trade Center dat jaar in Rotterdam. Het artikel is uiteindelijk afgewezen om onduidelijke redenen. Waarschijnlijk is de kritische toon 
tegenover eurocentrisme (cultureel zelfreflecterende toon) een van de oorzaken. 

 
HET VERLOREN PARADIJS: EUROPA OP ZOEK NAAR TRIBALE  (1) CULTUUR IN AFRIKA  
 
Een Antropologisch Perspectief 2 
 
Dirck van Bekkum 
 
Over de auteur: Dirck van Bekkum (1947) is cultureel antropoloog en specialiseert zich in de cultuuroverdracht van 
oorspronkelijke (stamculturele) naar nationale samenlevingen. Hij werkte 10 jaar in de Geestelijke Gezondheidszorg 
gericht op vocational training en transculturele psychiatrie. Hij geeft trainingen aan hulpverleners in het omgaan met 
culturele schokeffecten in contacten met cliënten. Hij was betrokken bij de organisatie van het KNV lustrumcongres 
"Idealisme en Ontwikkelingsamenwerking" in 1990 en werkt nu met ontwikkelingswerkers aan een integraal en 
kleinschalig proefproject in Senegal om o.a. lokale fietsen te gaan produceren. 
 
INLEIDING  
 
Het lijkt geen toeval dat de afgelopen jaren een aantal congressen over Afrika en ontwikkelingssamenwerking in Nederland 
worden gehouden. Nederland heeft koloniaal gezien een neutrale positie ten opzichte van Afrika. Dergelijke internationale 
congressen bijvoorbeeld over Indonesië, Nieuw-Guinea of over Suriname en de Antillen zouden in Nederland moeilijker 
van de grond te krijgen zijn. Net zoals een kritisch congres in Frankrijk over de voormalige overzeese provincies van 
Frankrijk niet makkelijk te organiseren zou zijn.  
Natuurlijk lijdt Afrika aan de economische, militaire en monetaire dominantie van westerse samenlevingen, inclusief de 
Oost-Aziatische. Maar dit onderdeel van het congres gaat over de rol van cultuur in de relatie Europa-Afrika. Hier gaan we 
dan ook dieper in op enkele structurele cultuurverschillen én overeenkomsten tussen de twee continenten. 
 
BREUK TUSSEN BEELD EN WERKELIJKHEID  
 
De relatie Europa-Afrika lijdt ook aan een onvermogen om de verschillende nationaal-koloniale verledens een actuele en 
positieve plaats te geven in de diverse Europese nationale identiteiten. Iets constructief doen of iets in jezelf veranderen, 
naast geld geven, bij het zien van het directe lijden van mensen in Afrika stuit in Europa onder andere af op dit onverwerkte 
koloniale verleden. Maar het is slechts een deel. Er lijkt een fundamentele breuk te zijn tussen beeldvorming en 
werkelijkheid. De geschiedenis van de beeldvorming van Afrika vanuit Europa is natuurlijk zeer complex maar er is wel 
enige lijn in te ontdekken. Beeldvorming van Afrika heeft op de eerste plaats alles te maken met het beeld dat Europa van 
zichzelf heeft. De laatste 100 jaar staat het zelfbeeld van de superieure, onaantastbare en meest moderne, dat wil zeggen 
voorlijke, cultuur onder steeds grotere druk. Dit beeld was tot nu toe het grote voorbeeld voor "onderontwikkelde" landen. 
Met "geslaagd" machtsvertoon kon tot voor kort dit beeld nog in stand worden gehouden. (Nieuw-Guinea kwestie, 
Falklandoorlog, het Indonesië incident vorig jaar) Maar zoals de Indiase econome Devaki Jain in 1990 al voorspelde: 
 
 Maar ik denk dat jullie (Europeanen) je vuile was ook eens buiten moeten hangen. Dat geeft ons niet langer het 

gevoel dat alleen wij corrupt zijn en ondemocratisch en jullie alleen maar goed in een prachtige egalitaire 
samenleving." 3 

 
Devaki Jain heeft haar zin gekregen. De vuile was hangt buiten. De economische crisis is terug, voor niemand te ontkennen 
en de afloop is onzeker. De problemen van de minderheden en vluchtelingen rijzen in heel Europa de pan uit. En er woeden 
"primitieve en tribale", dat wil zeggen etnische, oorlogen in de voormalige USSR en die komen steeds dichterbij tot aan de 
grenzen van onze EEG. En wat erger is, we zijn niet in staat om dit met al onze "beschaving en cultuur" een halt toe te 
roepen. Afrika was tot nu toe het "tribale continent". De stereotypering, gevoed door vooroordelen, schrijft voor dat 
"stammenoorlogen" alleen buiten Europa en vooral in Afrika voorkomen. En dit beeld verkruimelt onder deze actualiteit. 
En daarmee ons zelfbeeld. De kloof tussen wat wij graag zouden willen zien en wat er aan de hand is wordt nu ook voor ons 
Europeanen zichtbaar en voelbaar. In zekere zin lijdt Afrika ook aan het zelfbeeld van Europa. 
 
Wat nu? Hebben wij geen beschaving meer? Heeft Europa een facelift nodig zoals dat een maand geleden werd 
geprobeerd? 4 We hebben in ieder geval, zoals dat heet, feedback nodig. Spiegels die anderen ons voorhouden en waarin we 
onze eigen realiteit met andere ogen gaan zien. Afrika geeft al jaren spiegels in vele, steeds indringender kleuren en vormen. 
Cheikh Anta Diop schreef in 1955 een voorbode: The African Origin of Civilisation, Myth or Reality? Dit boek is in Europa 
lang ontkend en nog steeds niet erg bekend, maar wie het boek leest kan niet langer vasthouden aan het Europese 



stereotypes van Afrika als het "stammen-, donkere en verloren continent". Basil Davidson publiceerde in 1984 een boek 
over de geschiedenis van Afrika de laatste 500 jaar. Wie als Europeaan dit boek leest of de bijbehorende televisieserie ziet 
en de beeldvorming over Afrika uit zijn opvoeding en lagere school serieus neemt komt in een innerlijk conflict. Die 
werelden passen met geen mogelijkheid bij elkaar. Davidson schildert op basis van historisch en hedendaags materiaal, 
inclusief filmopnamen, Afrika als een werelddeel met (nog steeds) een enorme rijkdom en kracht aan handels-, kunst, 
filosofische en culturele tradities kent. 
 
De actualiteit haalt ons weer in en de kloof tussen beeld en werkelijkheid begint zich te dichten. Want de jeugd, minder 
belast met het negatieve beeld van Afrika dan de ouderen, neemt zoals gewoonlijk het voortouw. In Groningen, een stad in 
Noord-Nederland, worden Afrikaanse trommels gemaakt, verkocht en bespeeld door blanke Nederlanders. Rasta-look is al 
jaren in, ook bij blanke Nederlanders. De hitparade is voor meer dan de helft gevuld met zwarte Afro-Amerikaanse muziek 
en de concert-circuits in de meeste Europese steden hebben regelmatig Afrikaanse bands op hun programma. De Afrikaanse 
literatuur neemt een snel groeiende plaats de kritieken en verkoop in. Winkelketens als Xenos, Abai, Bijenkorf bieden 
steeds meer Afrikaanse producten te koop aan. En de markt voor "primitieve" Afrikaanse kunst maakt gouden tijden door. 
Er zijn illegale circuits die Afrikaanse prehistorische kunst voor astronomische bedragen verhandelen. 5 Hoe zijn deze feiten 
en ontwikkelingen te rijmen met het voornoemde negatieve beeld en met de ontkenning van Afrika als bakermat van deze 
culturele verschijnselen?  
 
Om tot een antwoord te komen is het in de historiserende antropologie gangbaar om in de spiegel van onze eigen 
geschiedenis kijken. En als we daarnaast antropologische verklaringen van het fenomeen mythologie serieus nemen zijn er 
in de Europese mythen en sagen thema's terugvinden die ons de basis van de breuk tussen beeld en werkelijkheid in 
symbolische vorm laten zien. 
 
HET GROTE ZOEKEN  
 
In 1667 verscheen het epische gedicht PARADISE LOST van de Engelsman John Milton. Het thema was de verbanning 
van de Duivel uit de Hemel en de daaruit voortvloeiende onophoudelijke wraakacties van Satan. Zijn grootste succes boekt 
de duivel door Adam van de verboden vrucht te laten eten. De aartsengelen Gabriël en Raphael proberen dat nog te 
verhinderen, maar tevergeefs. Sindsdien zijn de mensen hun paradijs kwijt. Verdriet, pijn, wanhoop, zonde en dood doen 
hun intrede in de mensenwereld.  
 
Vanuit de studie van stamculturen heeft de culturele antropologie geleerd dat mythologie onder andere de telkens 
herspeelde en gedramatiseerde geschiedenis van een volk is. In de mythologie van een volk vinden we de eigenheden, de 
collectieve successen en trauma's terug en die worden net zolang herhaald tot ze een acceptabele herinnering zijn in alle 
stamleden en daarmee in het geheel. Van de fouten wordt geleerd. Een hongersnood, een overstroming, een oorlog, een 
ziekte, heldendaden, alles van overlevingswaarde wordt gedanst, getekend, gezongen, gedicht en uitgebeeld. De 
geschiedenis blijft actueel om niet dezelfde fouten te maken en als er geen oplossing wordt die gezamenlijk, van de ene 
generatie op de andere, gezocht. Als wij, net als de Afrikanen, mensen zijn dan gelden die antropologische inzichten ook 
ons Europeanen. Concrete Europese voorbeelden hiervoor zijn de documentaires over de holocaust die de laatste tien jaar 
zijn geproduceerd en, vooral in Duitsland, worden vertoond. Lang was dat niet mogelijk maar nu is er een veelheid van 
materiaal hierover te zien en gepubliceerd. Als de, door de Verenigde Naties zoveel aangeprezen en beleden, 
gelijkwaardigheid van volken, inclusief de niet-Europese culturen die van Europa, serieus genomen wordt is een van de 
centrale thema's die in de Europese mythologie telkens opduiken: "Het Grote Zoeken". Het thema zit vervlochten in vele 
Europese legenden. Bij de Grieken zoeken de Argonauten onder leiding van Jason naar de "Gouden Vacht". In de Anglo-
Keltische traditie zoeken de Ronde Tafel Ridders naar de "Heilige Graal" en in de moderne versie van Anglo-Saksische 
mythologie zoeken de hobbits naar de "Ring" In onze tijd zijn de "Rolling Stone", de "Hobo", de "Hippie" manifestaties 
van het Europese grote zoeken. 
 
WORTELS VAN DE ZOEKDRIFT  
 
Laten we in de geschiedenis verbindingen zoeken tussen beeld en werkelijkheid in de Europese visie op Afrika. De 
Nederlandse cultuurfilosoof en antropoloog Ton Lemaire ziet in zijn boek "De Indiaan in ons Bewustzijn drie belangrijke 
wortels voor de Europese ontdekkings-, expansie- en veroveringsdrift: 
a) Kerstening. Verbreiding van het Christendom. 
b) Het zoeken naar een aards paradijs. Zowel in de bijbelse traditie als in de klassieke traditie van primitivisme keert het 
thema van de komst van een "gouden tijd" telkens terug. In de Renaissance laait het opnieuw op. 
c) De passie voor goud. Columbus verslagen en brieven wemelen van verwijzing naar het edele metaal. Op elk nieuw eiland 
vraagt hij de bewoners als eerste naar goud. Goud heeft in die tijd naast de materiële ook een diepe mythisch-magische 



betekenis.6  Hoe kunnen we Lemaire’s analyse gebruiken voor de Europese invasie en veroveringen van Afrika? De 
parallellen zijn overduidelijk. 
 
Bij de Grieken vinden we nog een verbinding tussen hun mythologie van de Argonauten en hun tochten tussen de koloniën 
rondom de Middellandse en Zwarte Zee. Bij de vroege Grieken was je alleen Griek door geboorte, maar in het latere 
Griekenland kon ook een slaaf burger, dat wil zeggen, Griek worden. Maar de Romeinen hebben geen mythologie nodig om 
hun rijk te stichten. Hier lijkt de breuk tussen beeld en werkelijkheid, o.a. de ontkenning van het bestaan van inheemse 
volken in Europa, duidelijker vorm te krijgen. Elke soldaat, elke burger van welke etniciteit of achtergrond ook was een 
Romein. De Europese Natie-Staat en dus ook nationaliteit vinden hun oorsprong in deze Grieks-Romeinse traditie. De 
oorspronkelijke, inheemse Europese volken, zoals de Friezen, Kelten, Angelen, Saksen, enz... telden niet. Zij waren 
barbaren en wilden en konden, vanuit het Romeinse wereldbeeld alleen maar overwonnen, gekerstend en overheerst 
worden. Herkent U het al, de blauwdruk van de Europese ontdekkingsreizen en expansiedrift. In dit licht wordt ook het 
ontstaan van het dualisme tussen nationaliteit en etniciteit zichtbaar. En daarmee ook de paradoxale houding van 
Europeanen naar Afrika. Voor vele Europeanen zijn onze eigen inheemse volken, die de genocides van de Romeinen en 
Karel de Grote hebben overleeft geen realiteit. Er zijn slechts Fransen, Britten, Nederlanders, Spanjaarden enz..  Maar 
probeer daar maar eens over te praten met Friezen, met Basken, met Kelten in Frankrijk, Engeland en Ierland, met 
Occitaniërs in Zuid-Frankrijk, met Catalanen in Spanje, met Letten en Litauers enz...  Zij vertellen de vergeten en 
verdrongen Europese geschiedenis.  Die van de inheemse volken die eeuwenlang vochten tegen de nationale centrale 
overheden. Zij vertellen het verhaal van de etnische verscheidenheid van het Europese continent en van de nog steeds 
bestaande tribale structuren en etniciteiten. Vanuit hun bril gezien hebben wij Europeanen meer met Afrikanen gemeen dan 
we aanvankelijk dachten.  
 
HET VERLOREN GEHEIM VAN CULTUUR 
 
Europeanen menen dat zij ‘beschaving en cultuur’ hebben. Antropologisch is cultuur iets anders dan klassieken muziek en 
Shakespeare als ‘Kultuur’. Cultuur voor antropologen is de manieren waarop groepen mensen ‘in de wereld zijn’. Met hun 
taal, zingeving, gedragingen en gebruiken. De grote misvatting in de hausse van toe eigening van "cultuur", in allerlei 
westerse organisaties is dat je cultuur "hebt" als je het uitspreekt of in je advertentie en brochure zet. Het is weer de westerse 
breuk tussen beeld en werkelijkheid. Het lijkt wel een soort magie. 
 
VERSCHEIDENHEID 
Maar de termen bedrijfscultuur, verenigingscultuur, ziekenhuiscultuur zijn uitdrukkingen van de diepe en universele 
menselijke behoefte om zich, individueel en collectief, van elkaar te onderscheiden. 7 Eeneiige tweelingen worden in 
sommige tribale volken gedood, want iets wat zo op elkaar lijkt is in strijd met de natuur. In de natuur, dat wil zeggen in 
onszelf en tussen mensen onderling, is niets maar dan ook niets hetzelfde. Elke cel, elke haar, elke nagel, elke persoon, elke 
groep en elk volk is verschillend en uniek. Twee precies dezelfde blaadjes aan een plant of boom zijn niet te vinden.  
 
Nederland zelf is een prachtig voorbeeld van menselijke, regionale verscheidenheid. Vele randstedelingen en regionalen 
hebben dit vanuit de dominerende nationale bril lang niet meer willen zien. Onder de paraplu van de nationale cultuur 
vinden we in Nederland Friezen en Limburgers, Groningers en Zeeuwen, Brabanders en West-Friezen, Tukkers en 
Achterhoekers. Zeg niet dat ze hetzelfde zijn, want dan heb je ruzie. Zij zijn tweetalig, zij spreken hun eigen taal of dialect 
en het Nederlands. Maar ook de stedelingen hebben hun eigenheid en dialect. Zij noemen zich naast Nederlander ook 
Amsterdammer of Rotterdammer. Toch identificeren (Rand)stedelingen zich anders met hun nationaliteit dan regionale 
groepen.  
 
Dit inzicht van de oneindige verscheidenheid is allang in de biologie, medische wetenschap, economie en antropologie 
geaccepteerd. Het is echter niet compatibel met sterke westerse patronen zoals uniformering, hang naar objectieve-
universele waarheid, technologie, massaproductie en consumentisme. 8 Economische groei is vooral mogelijk door 
verscheidenheid tegen te gaan en uniformiteit en massaproducten (Coca Cola) tot hoogste goed te verheffen en te verkopen. 
 
KWETSBAARHEID 
Het ‘in de wereld zijn’ als mensen betekent op de eerste plaats kwetsbaarheid. Er zijn voorbeelden te over van de 
kwetsbaarheid van tribale structuren. 9  Nationale en multinationale structuren, waaruit uniformiteit en massacultuur 
voortkomen, zijn kwetsbaar. Een voorbeeld. De Nederlander heeft de enorme en weldadige verscheidenheid aan Belgische 
bieren ontdekt en met vele biergenieters kun je hier over spreken. Dat is de Belgische "tribale biercultuur". Toen ik in 1981 
in Japan rondreisde was ik geweldig blij en trots dat ik iets herkende: een Heineken uithangbord. Eindelijk een Hollands 
biertje. Maar nu tien jaar later begrijp ik waarom het marktaandeel van Heineken in Nederland zo is gezakt. Die Belgen 
hebben het met hun verscheidenheid gewonnen van de "perfecte smaak waar ook ter wereld". Heineken heeft een andere 



cultuur die uitgaat van het altijd gelijkblijvende, over de hele wereld verkrijgbare, in overweldigende hoeveelheden 
produceerbare bier. De behoefte aan dit bier is voor een belangrijk deel ontwikkeld door reclame. Maar het blijkt dat deze 
methode van bier produceren en verkopen kwetsbaar is. Als mensen zich meer kunnen veroorloven of over de grens leren 
kijken kan het met de geschapen behoefte blijkbaar snel gedaan zijn. Een kenmerkend verschil tussen de massacultuur en de 
"tribale bierculturen" is dat hun verscheidenheid, uniekheid, streekgebondenheid, met andere woorden hun etniciteit 
blijkbaar een kracht heeft waartegen onder bepaalde omstandigheden niet te concurreren valt door de in nationale staten 
bloeiende massacultuur. De achillespees van de massacultuur is de onvoorspelbaarheid van hun afzetmarkt. Ford, Philips, 
DAF en KLM lijden dit jaar (1994) ongekende verliezen. Elk wordt gedwongen tot samenwerken en fuseren met meer 
partijen. De markt waarvoor ze dan werken is nog groter en daarom nog moeilijker te beheersen en te domineren. Er zal een 
structureel compromis gevonden moeten worden tussen de oude tribale tradities van menselijk samenleven en de nog 
relatief jonge vormen van nationale culturen, waaruit de multi-nationale en massaculturen zijn voortgekomen.  
 
HOLISME 
Misbruikt en versleten tot cliché is holisme, naast verscheidenheid, toch de tweede sleutel tot het geheim van tribale cultuur. 
Holistische, integratieve, netwerk- en synthetische systemen zijn op dit moment dé grote woorden in technologie, 
organisatiekunde en hulpverlening. Maar er is niets nieuws onder de zon. Wij, allemaal, komen voort uit de traditie van de 
tribale culturen en zoals het Belgisch voorbeeld laat zien zijn we het nog niet verleerd. Bij de Dogon in Afrika hangt alles 
nog met alles samen en dat is geen hersenspinsel of een loze kreet. De Nederlandse architect Aldo van Eyck heeft dit volk 
vele malen bezocht en zijn architectuur van het Burger Weeshuis te Amsterdam tot het nieuwe ESTEC gebouw in 
Noordwijk ademt de invloed van deze Afrikaanse stam. Hij zegt in 1967 over de Dogon: 
 
 "Het voorwerp - klein of groot, een mand of een stad - werd gelijkgesteld met het universum of de godheid die de 

cosmos representeerde. Op die manier werd het dus een 'bewoonbare' plaats, vatbaar van hoek tot hoek, bekend 
en voelbaar. Het mysterie werd dus op haar minst als toegankelijk beschouwd. Het transcendente werd binnen 
handbereik gebracht." 10 

 
Het evenwicht tussen de kosmos en de economie, technologie, wetenschap, spiritualiteit, gezondheid, voedsel, seizoenen, 
werk, liefde, opvoeding, dood en geboorte wordt bij de Dogon vanuit een millennia oude traditie zorgvuldig 
instandgehouden. Dit is volgens mij de "Gouden Vacht" en de "Heilige Graal" waarnaar de Argonauten, de Ridders van de 
Ronde Tafel zochten. Dit is het "Verloren Paradijs". De Amerikaans-Indiaanse schrijver Vine Deloria jr. schreef een boek 
gericht aan de blanken. 11 Wat het verlies van de stam (tribe) voor Indianen betekent beschrijft hij alsvolgt: 
 
 "Tribal society is of such a nature that one must experience it from the inside. It is holistic, and logical analysis 

will only return you to your starting premise none the wiser for the trip. Being inside a tribal universe is so 
comfortable and reasonable that it acts like a narcotic. When you are forced outside the tribal context you become 
alienated, irritable, and lonely. In desperation you long to return to the tribe if only to preserve you sanity" 12 

 
Verklaart dit de paradoxale houding van veel Europeanen naar Afrika?  
Is dit de reden dat vorig jaar 13 miljoen toeristen Afrika bezochten?  
Is Afrika een levende spiegel voor het verloren paradijs?  
Realiseren we ons de lange weg die we nog te gaan hebben, als we al ooit in het verloren paradijs willen terugkeren?  
En kunnen we dan erkennen dat onze beschaving zwakke plekken en hoge prijzen kent?  
Is het daarom dat we Afrika met zijn rijkdom aan oorspronkelijke culturen naast de fascinatie die we ervoor hebben maar 
liever laten sterven? 
De spiegel is natuurlijk ook pijnlijk, want de tijdstroom lijkt weer ruimte te geven aan tribale structuren, waardoor de 
nationale culturen aan invloed zullen inboeten. En de vraag is of als antwoord hierop niet een hernieuwde repressie van 
tribale culturen en structuren komt. Maar de actualiteit is ook hoopgevend. 
 
Op de eerste plaats is de opleving van vele verloren gewaande Europese regionale etnische groepen. Verder zijn er vele 
voorbeelden van mensen of organisaties, producties, tentoonstellingen die de paradox tussen fascinatie en ontkenning meer 
publiek maken. Muzikanten, schrijvers en kunstenaars gaan voorop want zij gaan om het bewustzijn heen en werken via de 
beleving en ervaring van het individu. En natuurlijk is er de volgende generatie die onstuitbaar en met plezier Afrikaanse 
culturele patronen zoals de Rastalook, kleding en muziekvormen overneemt. De mode is vergeven van Afrikaanse patronen 
en motieven. In 1984 was er in het Museum of Modern Art in New York een tentoonstelling over "Primitivism" in the 
Twentieth Century. 13 De genoemde Aldo van Eyck is belangrijk omdat hij open en bewust met de invloed van de 
Afrikaanse cultuur in zijn werk om gaat. Corneille schildert zeer Afrikaans. De Amerikaanse film "Dances with Wolves" 
van en met Kevin Kostner werkt dit thema zorgvuldig uit. En zo zullen er nog wel veel meer voorbeelden van het omgaan 
en omzetten van de paradox van fascinatie en machteloosheid in de relatie Europa-Afrika te vinden zijn.  



 
 
 
 
CONGRES "OPEN VOOR AFRIKA”  
 
 
 
ROL VAN CULTUUR IN DE RELATIE EUROPA-AFRIKA  
 
 
 
STELLINGEN  
 
 
1) De beeldvorming van Afrika zal alleen veranderen als we afrekenen met de op niets gebaseerde superioriteit en 
geestelijke dominantie onder Europese burgers ten opzichte van tribale structuren en culturen. 
 
2) De relatie Europa-Afrika zal alleen verbeteren als we in staat zijn de kracht en tradities van regionale en tribale culturen 
in beide werelddelen te respecteren en ondersteunen. 
 
3) Wanneer de grote organisaties (inclusief natie-staten en multinationals) niet blijven zoeken naar nieuwe vormen waarin 
klein- en grootschaligheid samengaan, zullen zij op den duur niet overleven. Terwijl tribale structuren al bewezen hebben 
dat ze binnen grootschaligheid op den duur kunnen overleven. 
 
AANBEVELINGEN  
 
1) Er moet kleinschalig en gedegen onderzoek komen naar de invloeden van Afrika op de Europese Cultuur.  
 
Bijvoorbeeld:  
Waarom is Shakespeare's Othello zwart? 
Waarom hebben vele Europese naties en organisaties een leeuw in hun wapen of vaandel?  
 
 
2) Zoek en geef publiciteit aan combinaties van nationale en tribale cultuur.  
 
Bijvoorbeeld: Het regionale Friese schaatsen is een nationale gebeurtenis geworden.  
De RABO bank heeft een traditie waarin lokale kantoren voor een deel hun eigen beleid mogen bepalen. Blijft dat zo en 
wordt die traditie gekoesterd? Zijn er Afrikaanse voorbeelden? 
 
 
3) Gebruik het materiaal, de inzichten en methodes uit de culturele antropologie om de paradox tussen fascinatie en 
ontkenning van Afrika in Europa te benoemen en op te lossen. 
 
Bijvoorbeeld: Stanley Diamond (ed), Primitive Views of the World, New York, 1979. 
 
 
4) Gebruik meer en systematischer dan tot nu toe de ervaring en kennis van de vele honderden 
ontwikkelingswerkers die in Afrika hebben gewerkt, door ze bij te scholen, te trainen en een baan voor hen te 
vinden waar ze met die kennis structuren kunnen veranderen. 
 
Bijvoorbeeld: zie Dirck van Bekkum, Idealisme en Ontwikkelingssamenwerking, in: Veldwerk, 4, 1992. 
 
 
5) Zorg dat medefinancieringsorganisaties, inclusief DGIS, ook leren denken en diensten te verlenen in de 
combinatie kleinschalig (tribaal) en grootschalig (nationaal). 
 
Bijvoorbeeld: proefproject Senegal onder de Diola, Diatock. zie ook Ernst Friedrich Schumacher, Small is Beautifull, 1974. 



  
 
 
NOTEN EN GERAADPLEEGDE LITERATUUR   
 
1. Tribaal wordt hier gebruikt om zeer oude menselijke samenlevingsstructuren mee aan te duiden. Europa is in de visie 
van de auteur al 500 jaar bezig om via stamculturen buiten ons continent die structuren in de eigen samenlevingen te 
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