Donker Afrika
Sjaak van der Geest

B esproken wordt: C laude A k e, A politica) economy of Africa, Longm an, Londen 1982,
196 p.
T egen het einde van d e vorige eeuw ontstond er in Europa plotseling een ‘rush’ op Afrika.
F ranse, D u itse en E n g else legers stootten op elkaar onder de h ete Afrikaanse zon en m et
linealen werden in 1885 o p het Congres van Berlijn territoriale com prom issen gesloten die
nu nog terug te vinden zijn in de bizarre grenzen van A frikaanse staten. Historici zijn het er
nog steeds niet over een s h oe die plotselin ge ‘rush’ verklaard m oet worden. W as het een
w eloverw ogen stap van kapitalistische ondernem ers die op zoek waren naar een uitbreiding
van hun investeringsm ogelijkheden? W as het een em otion ele, nationalistische gebeurtenis
die niets m et econ om isch e planning te m aken had? Trachtten Europese regeringen haar
interne problem en naar elders te exporteren? O f werden politieke veten sim pelw eg op
Afrikaanse bodem uitgevochten? A frika bergt nog veel m eer raadsels die onderzoekers van
velerlei discipline b ezigh ou d en . H eeft Europa Afrika ‘onderontw ikkeld’, zoals de in 1980
verm oorde G uyanese historicus R od n ey (1972) bew eerde? O f zijn er ook interne factoren
die de deplorabele econ om isch e toestand van het huidige Afrika verklaren? En hoe ziet de
toek om st van Afrika er uit?

Claude Ake
Claude A k e , Nigeriaan en h oogleaar in de politieke econ om ie van de Universiteit van Port
H arcourt, stelt deze en v ele andere vragen in zijn boek A political economy o f Africa. M en
kan hem niet verw ijten dat hij vaag is in zijn antwoorden. Zijn b oek is een ondubbelzinnige
inleiding in het dialectisch-m aterialistische denken over Afrika. O rthodox en Nihil O bstat.
H e t im perialism e is een fase van het kapitalism e. A k e legt geduldig uit, stap voor stap, dat
m ateriële om standigheden aan de basis liggen van alles wat m ensen doen en denken en dat
de werkelijkheid een innerlijke dynam iek heeft die voortkom t uit de tegenstellingen die
onontkoom baar blijken te zijn in een maatschappij waar m ateriële goederen ongelijk
verd eeld zijn. D ie tegen stellin gen w orden zorgvuldig genoteerd in de geschiedenis van
E uropa’s bem oeienis m et A frika. D ie rechtlijnigheid van zijn b etoog bracht tegenstrijdige
gev o elen s bij mij tew eeg . Ik was gefascineerd door de zekerheid waarm ee hij de lijnen van
de geschiedenis b lo o tleg d e. Z o ’n zekerheid is inderdaad benijdenswaard. Maar dan kom t
de twijfel: is het w erkelijk z o eenduidig? G eleidelijk aan stapelen de tegenargum enten zich
op . D ie tegenargum enten worden als het ware opgeroepen door het boek zelf, en dat is in
zekere zin ook een - zij het on b ed oeld e - verdienste van de auteur.
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Imperialisme in Afrika
A k e slaagt erin op heldere wijze een aantal m echanism en en gevolgen van het kolonialisme
in Afrika te beschrijven. D e invoering van het w esterse geldsysteem , bijvoorbeeld, blijkt
een uiterst effe ctief m iddel om A frikaanse m aatschappijen binnen de internationale econ o
mie te trek k en . D e exclusiviteit van het nieuwe betaalm iddel dwingt de Afrikaan al spoedig
waren te produceren waar 'het m oederland’ b eh oefte aan heeft. H et opleggen van belastin
gen heeft een zelfde effect. D e econ om ie keert zich langzaam naar het geïndustrialiseerde
W esten, want daar kom t het geld vandaan waar alles om gaat draaien. Er kom en banken die
er voor zorgen dat een en ander nog gesm eerder gaat lo p en . H et gevolg is een econom ische
ontw ikkeling die gekenm erkt wordt door een totale afhankelijkheid van de m etropool.
W esterse bedrijven verwerven zich m onopolistische posities in Afrika en de koloniën
verhogen haar kw etsbaarheid door haar econ om ie op slechts enkele exportprodukten te
baseren. D e infrastructuur van de koloniën wordt g eh eel en al gericht op het W esten en
blij kt volkom en dysfunctioneel binnen het eigen land. A k e noem t dit verschij nsel ‘disarticulatie’.
D e volgende stap is het opsporen van de tegen stellin gen die immers de m otor van de
verandering zijn. A k e vindt ze: tussen kapitaal en Afrikaanse petit-bourgeoisie; tussen
kapitaal en arbeid ; tussen kapitaal en boeren ; en ten slotte binnen de koloniale id eologie die
beschaving preekt maar ‘barbaars’ doet.
D e gen oem d e tegenstellingen zetten een veranderingsproces in werking dat uiteindelijk
leidt tot p olitiek e onafhankelijkheid van A frikaanse staten. Maar dan gebeurt er iets
vreem ds. A k e constateert dat achter de cosm etica van de politieke veranderingen de
econom ische structuren van het koloniale tijdperk gew oon voort blijven duren. D e term
neokolonialism e wordt uitgevonden. D e nieuw e p olitiek e leiders ontpoppen zich als erfge
namen van de oude econ om ie. D e afhankelijkheid, de eenzijdige econom ische basis, de
m onopolies, de disarticulatie, alles blijft zoals het vroeger was. Natuurlijk, de leiders maken
plannen voor nationale ontw ikkeling, maar zoals de k oloniale beschavingsideologie heeft
ook de ontw ikkelingsideologie een dubbel gezicht. A ch ter de retoriek van ontwikkeling
groeit een systeem van toen em end e uitbuiting. H et Afrika van vandaag.
N a zo v eel nadruk gelegd te hebben op de dynam iek van de w erkelijkheid ziet A k e zich
dan gesteld voor de taak juist het ontbreken van dynam iek, de onveranderlijkheid, van de
A frikaanse w erkelijkheid te verklaren. Hij verschuift langzaam van een dialectisch-materialistisch naar een structureel-functionalistisch b eto o g zonder echter de term inologie van
de eerstgen oem d e traditie los te laten. In een hoofdstuk dat hij onverstoord ‘The dynamics
o f A frican socio-econ om ic form ations’ n oem t, laat hij zien hoe de verschillende eigenschap
pen van de bestaande econ om ie die econ om ie j uist in stand h ou d en . N iet de tegenstellingen
bepalen de lo o p van de geschiedenis maar het raderwerk van de behoudende krachten. Er
zijn w el degelijk tegenstellingen maar in het bestaande systeem worden die voortdurend
onschadelijk gem aakt via coöp tatie, politieke m isleiding, corruptie, depolitisatie en regel
rechte onderdrukking.
H ierm ee is de grote tegenstrijdigheid van A k es b oek aangegeven. Hij gaat van start met
een m odel om verandering te verklaren en ziet zich vervolgens genoodzaakt een verklaring
te zoek en voor het feit dat verandering uitblijft.

Buiten de deur
D eze vreem de om m ekeer in het boek zou m inder onverw acht gew eest zijn als A k e niet zo
selectief g ew eest was bij zijn speurtocht naar tegenstellingen in de Afrikaanse sociale
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form aties. Bij nadere beschouw ing blijkt namelijk dat hij een aantal tegenstellingen die niet
goed passen in het dialectisch m odel zorgvuldig buiten de deur gehouden h eeft. H et zij n stuk
voor stuk tegenstellingen en problem en die de klassieke klassentegenstellingen doorkrui
sen.
Etnische tegenstellingen en om gekeerd allianties op grond van gezam enlijke etnische
identiteit zijn spelbrekers voor w ie een materialistische analyse wil m aken. Daarbij komt
dat o o k Afrikaanse regeringen niet graag over het onderw erp praten om dat het voor velen
een prim itieve klank h e e ft. D at neem t echter niet w eg dat etniciteit in Afrika nog steed s een
factor van uitzonderlijk groot gewicht is die vaak een beslissende rol heeft gespeeld bij
nationale verkiezingen, staatsgrepen, guerrilla-activiteiten en burgeroorlogen. Etnische
identiteit staat gew oon lijk haaks op klassentegenstellingen en bem oeilijkt daarom het
ontstaan van een klassebew ustzijn. O pm erkelijk is dat A k e o o k geen en k ele aandacht heeft
voor het etnisch karakter van de verenigingen die stadsimmigranten overal in Afrika
oprichtten. D eze verenigingen hielden een verscherping van de tegenstelling kapitaalarbeid tegen en hielpen d e arbeider in de stad te overleven ondanks de extrem e uitbuiting
waaraan hij werd b lootgesteld . In die zin droegen ze dus bij tot de instandhouding van het
bestaande systeem .
A k e gaat ook v o lk om en voorbij aan het hardnekkige debat over tegenstellingen binnen
de arbeidersklasse, tussen de bevoorrechte en de andere arbeiders. N a Fanon is door vele
anderen op deze p roblem atiek gew ezen. H et feit dat een ‘arbeidsaristocratie’ belang heeft
bij de instandhouding van het econom isch bestel is, evenals de etniciteit, een verwarrende
factor voor de onderzoeker die uitgaat van de grote tegenstelling kapitaal-arbeid.
H etzelfde geldt ook vo o r tegenstellingen tussen m annen en vrouwen en tussen jongeren
en ouderen die niet alleen w orden aangetroffen in de traditionele sectoren van Afrikaanse
maatschappijen maar vaak een rol blijven spelen als sam enlevingen veranderen. O ok d eze
tegenstellingen blijven onbesproken in A k es boek.
H et m eest opvallende is echter dat A k e geen w oord wijdt aan het begrip ‘articulatie van
produktiew ijzen’. A ls A k es boek tien jaar geleden verschenen was, zou men zich kunnen
voorstellen dat de auteur niet op de h oogte was van dit begrip dat door Franse marxisten is
uitgewerkt. Inmiddels is echter veel van deze discussie ook in het Engels vertaald, dus m oet
er een andere reden zijn waarom A k e er geen gebruik van m aakt. Past het m isschien niet in
het dialectisch-m aterialistisch begrippenkader?
H et begrip ‘articulatie’ o f ‘k op p eling’ van produktiewijzen wijst op het naast elkaar
blijven voortbestaan van tw ee produktiew ijzen die m en op het eerste gezicht als concurre
rend zou beschouw en. In de A frikaanse situatie kom t het vaak voor dat de traditionele
dom estieke produktiew ijze een functie krijgt binnen o f naast de kapitalistische produktiew ijze. D ie functie is gew oon lijk van reproduktieve aard. In de traditionele sector van de
sam enleving, die nog sterk zelfvoorzienend is, worden nieuw e arbeidskrachten geb oren en
op gevoed . D e arbeiders in functie onderhouden vaak nauwe contacten m et deze sector en
vallen er geregeld op terug, b ijvoorbeeld bij ziekte en ouderdom . Om dat de traditionele
sector zichzelf onderhoudt kan er sterk bezuinigd worden op het salaris van de arbeider (zie
ook V an Binsbergen en G eschiere 1982). W elnu, d eze ‘harm onische’, maar on gelijk e,
relatie tussen kapitalistische en d om estiek e produktie, waarin vooral het econom isch
belang van reproduktie benadrukt w ordt, en daarmee ook de rol van vrouwen als voortbren
gers en opvoeders van kinderen en als voedselverbouw ers, kan beschouwd worden als een
storende factor voor iem and die op zoek is naar m ateriële tegenstellingen.
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Economische rationaliteit?
Is het kolonialism e werkelijk te beschouw en als uitgekiend econom isch handelen? A k e is
van m ening dat er vele factoren hebben m eegesp eeld bij het ontstaan van het kolonialism e,
maar dat econ om isch e rationaliteit de beslissen d e stoot gaf. M enigeen zal niet kunnen
ontkom en aan het g ev o el dat hier ‘te veel ee r ’ wordt gegeven aan de zakenlieden en politici
van de 19e eeu w . D e verleiding is altijd groot om achteraf bedoelingen te projecteren in wat
o n b ed oeld en chaotisch tot stand kwam .G e e ft A k e niet een al te m ooie reconstructie van het
verleden? In hun African History m erken Curtin e .a . (1978: 451) op dat de kapitalistische
investeringstheorie nu grotendeels verlaten is. F oek en (1982) geeft niet m inder dan zeven
theorieën voor het ontstaan van het koloniaal im perialism e in Afrika waarvan som m ige
allerminst econom isch-rationeel zijn maar een verklaring zoeken in m ythische verhalen
over A frika en in nationaal prestige. D avidson (1978) spreekt over kolonialen als fortuin
zoekers en m islukkingen die de schande thuis trachtten te ontvluchten. B ankiers waren
haast niet te b ew egen tot investeringen in de ondernem ing die in 1885 al een ‘steep le chase
into the unknow n’ werd genoem d. D avidsons con clu sie laat niets aan duidelijkheid te
w ensen over (blz. 81), hij ziet de koloniale veroveringen als een uitbarsting van landham steren op wereldschaal:
Seen from n ow , nothing could appear less rational or useful. Huge territories o f which
nothing was known were taken and occu p ied , or at least claim ed, for no real reason
other than to deny them to rivals.
A k e bespreekt de id eeën van vier auteurs d ie getracht hebben het im perialisme te verklaren.
D rie van hen, H o b so n , Marx en L enin , citeert hij m et instem ming, maar de vierde,
Schum peter, heeft h et helem aal bij het verkeerde eind. Schumpeter ziet het imperialisme
als een atavism e, een agressieve expansie zonder duidelijke econom ische d oelein d en . H et
im perialism e is volgen s hem geen logisch uitvloeisel van kapitalistische ontw ikkeling maar is
daar juist in strijd m e e . M e dunkt dat A k e deze on orthod oxe gedachte te haastig verwerpt.
Immers h oe valt het te verklaren dat de k olon iale verovering van Afrika überhaupt kon
gebeuren, als, zoals nu blijkt, de banken en regeringen van de betreffende landen zo weinig
bereidheid toond en geld in de ondernem ing te steken? D e geschiedenis wordt pas begrijpe
lijk als w e tevens plaats inruimen voor n iet-econ om isch e factoren, die de kapitalistische
aarzelingen om ver b liezen. M en kan zich terecht afvragen o f de econom ische m otieven die
aan het eind van de vorige eeu w breed u itgem eten w erden ter verdediging van het kolonialis
m e, niet gezien m oeten worden als versluiering van andere m otieven die w einig met
econom ische rationaliteit uit te staan hadden.

Ontwikkeling
A k e (blz. 141-3) m erkt op dat het begrip ‘on tw ik k elin g’ in Afrika van vrij recente datum is.
H et zou pas in gebruik geraakt zijn in het begin van de j aren zestig toen de m eeste Afrikaanse
staten onafhankelijk w erden. V oor de nieuw e leiders verschafte het een programmatische
id eologie toen het onafhankelijkheidsstreven als ideaal ‘verloren’ gegaan was. V oor de
w esterse wereld was ‘ontw ikkeling’ een handzaam m iddel om haar relatie m et de voorm ali
ge koloniën te herdefiniëren. Maar wat b ed oeld e m en eigenlijk met dat m agische woord?
A k e laat op onbarm hartige wijze zien dat het slechts een westers leenw oord was dat niets
anders b etek en de dan econom ische groei, een kapitalistisch leenwoord dus. Natuurlijk er
zijn allerlei pogingen ondernom en om h et begrip een eigen Afrikaanse inhoud te geven,
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m aar v o o r A k e is dat allem aal slechts retoriek. A n alyses van ontw ikkelingsplannen van
d iverse A frikaanse staten brengen telkens w eer aan het licht dat het uiteindelijk te d oen is
om industrialisering w esterse stijl, om kapitaalgroei, om vergroting van technische kennis
en stim ulering van ondernem erschap. K ortom , ‘ontw ikkeling’ blijkt telkens gericht op
voortzettin g van kapitalistische ontw ikkeling.
D e vraag is o f er een andere inhoud aan het begrip gegeven kan worden. A k e neem t een
am bivalente houding aan; enerzijds bekritiseert hij de stagnatie van econom ische groei in
A frik a, anderzijds erkent hij dat als die stagnatie overw onnen zou w orden, er slechts sprake
zou zijn van een verdere inkapseling van Afrika in het internationaal kapitalisme. Hij speelt
als h et ware m et de gedachte dat er een andere ‘ontw ikkeling’ m ogelijk zou m oeten zijn,
m aar tegelijkertijd realiseert hij zich dat de klok niet teruggedraaid kan w orden. Een
verbetering van de kw aliteit van het leven lijkt niet m eer losgem aakt te kunnen worden van
econ om isch e groei, h o ezeer m en daar ook verbaal tegen protesteert, en econom ische groei
lijkt n iet m eer m ogelijk zonder deelnam e aan het wereldkapitalism e. D e cirkel is weer
g eslo ten . R odney (1972:9-21) trachtte tevergeefs het bestaan van deze cirkel te ontkennen
en zag zich genoodzaakt van analyse op retoriek over te schak elen , zodra hij de vraag ‘W at is
o n tw ik k elin g?’ stelde. D e Afrikaanse filosoof Nchabeling (1982:169) geeft het eerlijk toe:
( D e Afrikaan) heeft jam m er gen oeg m oeten bezwijken voor de westerse opvatting van
ontw ikkeling. In tellectu eel kan hij zich tegen d eze uitheem se conceptie verzetten,
m aar praktisch lijkt hij geen keuze te hebben.

De toekomst
A k e eindigt zijn b etoog m et een optim istische noot die vals klinkt. Na de scherpzinnige
o n tled in g van de in elkaar grijpende raderen die het proces van onderdrukking en ‘onder
o n tw ik k elin g’ voortzetten is er geen plaats voor de vrom e uitspraak dat ‘In the long run
ob jectiv e conditions are m ore likely to m ove Africa towards socialism ’ (einde van het b oek ).
A ls w e dit verplichte happy end echter laten voor wat het is dan blijven we zitten m et een
andere toekom stvoorspelling van A k e die zow el angstaanjagend als realistisch overkom t:
fascism e. A k e verwacht in de nabije toekom st voor A frika een toenam e van fascistische
regim es die onderdrukking verhullen in populistische slogans. D e tekenen zijn reeds volop
aanw ezig. N iet alleen het verleden maar ook de toekom st van Afrika ziet er donker uit.
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