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Voorwoord
Hallo lieve Mundusianen,

Ik ben Joost Vreeken, 25 jaar jong en ik ben dit jaar penningmeester van de 
Perscommissie. Dit is mijn vierde, en hopelijk laatste, jaar als bachelor GPM-student. 
Ik kom uit Bodegraven en reis, als colleges fysiek zijn, elke dag op en neer naar 
Nijmegen met mijn grote vriend de NS. De Perscommissie is mijn eerste commissie, 
maar ik eet al jaren tosti’s op de Munduskamer.

Ik heet jullie van harte welkom in 2021 en welkom in deze Mundus Magazine Afrika 
editie. 

We hebben ons best gedaan om zoveel mogelijk van dit continent te laten zien. Stijn 
neemt jullie mee naar wijngrootmacht Zuid-Afrika. Afrika bestaat ook uit eilanden, 
dus maak je klaar voor het verhaal van de dodo’s van Mauritius, uiteraard 
geschreven door Mathijs. Ikzelf zal jullie weer meenemen naar het verleden, nog 
verder dan de dodo’s, in mijn artikel over Mansa Musa, de rijkste man ooit waar 
je (misschien) nog nooit van hebt gehoord, heerser van het Malinese Rijk. Om te 
compenseren voor al deze geschiedenis bezoekt Simon de toekomst en dan wel de 
toekomstige nieuwe hoofdstad van, hoe kan het ook anders, Egypte. Maar dat is 
niet alles! We hebben een artikel van oud-voorzitter Yara die ons wat bij zal brengen 
over de ontbossing die zich afspeelt in Oeganda en ten slotte presenteren we een 
interview met Lothar Smith over zijn relatie met het Afrikaanse continent en meer.

Ik wens iedereen veel leesplezier toe en tot ik jullie weer zie in de Munduskamer,

Joost Vreeken
Penningmeester Perscommissie 2020-2021
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De redactie van Mundus Magazine heeft haar uiterste 
best gedaan om alle bronnen en rechthebbenden van het 
beeldmateriaal in deze uitgave te achterhalen. Indien er 
desondanks beeldmateriaal is gepubliceerd waarvan u 
(mede-)rechthebbende bent en voor het gebruik waarvan 
u geen toestemming hebt verleend, kunt u zich wenden tot 
de redactie. Mundus Magazine is een gratis uitgave van 
Studievereniging Mundus. Alle rechten voorbehouden. Niets 
uit deze opgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen, 
verspreid, of op enigerlei wijze worden gereproduceerd 
zonder voorafgaande toestemming van de vereniging en 
andere auteurshebbenden. De uitspraken in deze uitgave zijn 
van de betreffende auteurs en worden niet noodzakelijkerwijs 
gedeeld door Studievereniging Mundus of de redactie.

Hoi!

Ik volg Anke op voor ‘Bestuur aan het woord’ deze editie: 
hartstikke leuk natuurlijk, typend ben ik helemaal in m’n 
element als secretaris. Ik heb al eens wat mogen schrijven 
voor het Mundus Magazine in een ver Mundus verleden, 
maar toch leuk om dit als bestuur nog een keer te mogen 
doen. We zijn inmiddels alweer over de helft van het jaar: 
een angstaanjagend maar ook onwerkelijk idee. Een 
halfjaar alweer? Tijd gaat ontzettend snel; ondanks dat je 
dagen aan je beeldscherm bent gekluisterd. 

Natuurlijk is mijn bestuursjaar wel wat anders dan ik het 
had voorgesteld, namelijk grotendeels online. Het online 
aspect laat je wel erg creatief zijn: dit jaar zit vol met 
nieuwe activiteiten en ook online proberen we een leuke 
tijd voor iedereen neer te zetten. Als secretaris gaat mijn 
werk gewoon door: onder andere administratie, mailtjes, 
activiteitenposts, de technische helpdesk uithangen voor de 
rest van m’n bestuur.

Het is een jaar vol uitdagingen; ook met absoluut positieve 
punten. Ik heb zelf nog een diepere duik in mijn hobby’s 
genomen, bijvoorbeeld muziek luisteren en maken 
of sporten. Samen eten met vrienden is één van mijn 
dagelijkse bezigheden geworden, gepaard met op tijd 
thuis zijn voor de avondklok en dan onder het genot van 
een (rood) wijntje m’n bestuurstaken en andere serieuze 
klusjes doen. Een heerlijk ritme wel, voor een avondmens 
zoals ik. Ik kijk dus echt niet alleen negatief terug op deze 
periode; ik denk dat iedereen ontzettend veel geleerd 
heeft, onder andere door jezelf (een keer of tien) tegen te 
komen. Gelukkig heb ik een ontzettend lief bestuur naast 
me, we slepen elkaar goed door deze periode heen én 
met jullie enthousiasme doe ik alles met liefde. Straks gaan 
we allemaal nog meer genieten van alle kleine dingetjes, 
wanneer het weer kan.

Franka

Franka Noordam
Secretaris

2020-2021 
Studievereniging Mundus
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Ontbossing in Zoka, Oeganda
De hoofdvraag van mijn bachelorscriptie luidde: “How do 
the government and civil society organisations play a role in 
the causes of deforestation?”. In dit onderzoek viel onder ‘the 
government’ de nationale en lokale overheid van Oeganda. 
De civil society organisation was Friends of Zoka, een 
community group die zich inzet tegen ontbossing in het Zoka 
Central Forest Reserve. Ik deed een case study naar dit Zoka 
Central Forest Reserve. Om mijn hoofdvraag te beantwoorden 
heb ik mensen geïnterviewd en een literatuuranalyse gedaan 
van beleidsdocumenten en wetenschappelijke artikelen. Ik 
heb gebruik gemaakt van de theorie van Hardin over de 
‘tragedy of the commons’, binnen ons GPM’ers welbekend. 
Verdere literatuur ging over de directe en indirecte oorzaken 
van ontbossing en hoe ‘commons’ het beste beheerd kunnen 
worden, volgens Ostrom. In totaal deed ik zes interviews, 
deze vonden digitaal plaats doordat de geïnterviewden in 
het buitenland woonden of door COVID-19 thuis werkten. 

Ontbossing: oorzaken en aanbevelingen
Ontbossing is een wereldwijd probleem, veelal veroorzaakt 
door overbevolking en armoede. Op dit moment bestaat het 
bosrijke gebied in Oeganda nog maar uit 20% van wat het 
was in 1890, als het resultaat van onder andere ontbossing. 
Jaarlijks neemt het met bos bedekte gebied met 1,8% af. 
Het gaat hierbij met name om gebieden die niet beschermd 
worden. Het overgebleven bos ligt vaak binnen reservaten of 
in nationale parken en worden beschermd door de National 
Forest Authority. 

Uit de literatuur kwamen een aantal factoren naar voren die 
de afgelopen jaren hebben bijgedragen aan ontbossing in 
Oeganda. Hieronder vallen bevolkingsgroei en de daarbij 
komende vraag naar hout, zowel voor huishoudelijk als 
industrieel gebruik. Andere oorzaken zijn de uitbreiding van 
landbouwgrond, illegale nederzettingen en weinig vermogen 
voor bosbeheer. Uit mijn onderzoek bleek dat op nationaal 
Oegandees niveau corruptie en politieke zaken, samen met 
houtkap voor onder andere stookhout, aangewezen kunnen 
worden als oorzaken. Deze nationale oorzaken spelen ook 
een rol op het lokale niveau van het Zoka Central Forest 
Reserve. Bijkomende lokale oorzaak is het feit dat hout en 
andere bosproducten worden gezien als handelsproduct, 
puur om winst te maken.

In het onderzoek is gekeken naar de rol van de nationale en 
lokale overheid, alsook de rol van civil society organisation 
Friends of Zoka. De nationale overheid en het Oegandese 
Ministerie van Water, Land en Milieu spelen een belangrijke 
rol in het voorkomen van ontbossing. Deze twee actoren 
vervullen hun rol echter niet zoals verwacht, het lijkt zelfs alsof 
ze betrokken zijn bij de ontbossing. Naast deze instituties, 
is de National Forest Authority verantwoordelijk voor het 
management van Central Forest Reserves. Vanwege het 
tekort aan middelen kan de National Forest Authority zijn 
werk niet uitvoeren op de manier hoe dit van hen verwacht 
wordt. Hierdoor dragen zij indirect bij aan ontbossing. 
Op lokaal niveau voeren de autoriteiten hun werk niet uit 

Afb. 1: Kaart van Oeganda, met in het noordwesten Zoka omlijnd
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zoals zij zouden moeten. Daarbij lijkt er corruptie plaats te 
vinden. De lokale autoriteiten verdienen weinig, waardoor 
het aannemen van steekpenningen aantrekkelijk kan zijn. In 
het algemeen kan geconcludeerd worden dat de overheid, 
op nationaal en lokaal niveau, op een negatieve manier een 
rol speelt in ontbossing. Deze draagt bij aan de ontbossing 
die plaats vindt in Oeganda in het algemeen en in het Zoka 
Central Forest Reserve in het bijzonder.

De civil society organistation, Friends of Zoka, speelt ook een 
rol. Zij vechten tegen de ontbossing door het verbeteren van 
de bescherming en het behoud van het Zoka Central Forest 
Reserve. Friends of Zoka creëert bewustzijn onder de lokale 
communities door met hen in gesprek te gaan over het 
belang van het behoud voor hun eigen levensonderhoud. 
Daarbij brengt Friends of Zoka illegaliteiten aan het licht 
via verschillende platformen, vaak met gevaar voor eigen 
leven. Al met al, speelt Friends of Zoka een positieve rol in 
het tegengaan van ontbossing in het Zoka Central Forest 
Reserve. Naast dat er gekeken moet worden naar de aparte 
rollen die de actoren spelen, is de interactie tussen deze 
rollen ook relevant gebleken. Zo werken ze soms samen 
in het voorkomen van ontbossing, doordat de politie de 
organisatie beschermd. Aan de andere kant wordt Friends 
of Zoka af en toe ook tegengewerkt door de overheid.

Aanbevelingen die uit dit onderzoek zijn gekomen, is dat 
Friends of Zoka haar werk door moet blijven zetten. Het 
zou misschien goed zijn samen te werken met de National 
Forest Authority, in de strijd tegen ontbossing. Tenslotte, zou 
het verder goed zijn als er meer onderzoek zou worden 
gedaan naar de oorzaken van ontbossing in andere Central 
Forest Reserves in Oeganda, zodat er een overzicht ontstaat 
van het totaal en het probleem hopelijk verder kan worden 
aangepakt. 

Stage bij Shelter City Nijmegen
Aan de keuze voor mijn scriptie onderwerp ging wat vooraf: 
van september 2019 tot en met januari 2020 werkte ik als 
stagiaire bij Bureau Wijland, voor het project Shelter City 
Nijmegen. Het werk van mensenrechtenactivisten kan soms 
gevaarlijk en veeleisend zijn. Het idee van Shelter City is 
dat de mensenrechtenactivist in Nederland, in dit geval in 

Nijmegen, tot rust kan komen tijdens een verblijf van drie 
maanden. Verder kan deze nieuwe dingen leren, zoals het 
verbeteren van het Engels of tijdens het volgen van colleges 
aan de Radboud Universiteit. Een ander belangrijk onderdeel 
van hun verblijf is netwerken: de opgedane contacten kunnen 
helpen in het uitvoeren van hun werk eenmaal terug in het 
land van herkomst. 

Mijn taak als stagiaire voor Shelter City Nijmegen 
was het begeleiden van William (38 jaar), de tiende 
mensenrechtenverdediger die we opvingen. Hij is een 
mensenrechten- en milieuactivist uit Oeganda. Hij zet zich 
in tegen ontbossing in het Zoka Central Forest Reserve. Het 
werk dat hij samen met zijn collega’s van de organisatie 
‘Friends of Zoka’ doet, is soms levensgevaarlijk. Hij, collega’s 
en familieleden zijn meermaals bedreigd doordat zij het bos 
proberen te beschermen.

Als zijn mentor ging ik mee naar evenementen en 
gesprekken met verschillende organisaties door Nederland. 
Ik denk nog steeds regelmatig aan William, hij heeft bij 
mij een grote indruk achtergelaten. Ik ben dankbaar dat 
ik hem heb mogen leren kennen en wilde graag iets voor 
hem en zijn organisatie ‘Friends of Zoka’ terugdoen na zijn 
vertrek uit Nijmegen. Vandaar dat ik had besloten om mijn 
bachelorscriptie te schrijven over ‘Ontbossing in Oeganda’, 
met een case study naar het Zoka Central Forest Reserve, het 
bos waar William nog altijd voor vecht.

Door mijn kennismaking met William en zijn werk als 
mensenrechten- en milieuactivist, heeft hij mij geïnspireerd. 
Dit niet alleen voor mijn scriptieonderwerp, maar ook voor 
mijn verdere vervolgstudie. Sinds begin september 2020 
ben ik namelijk begonnen met de master International 
Development Studies is Wageningen. Hier volg ik vakken 
waarin thema’s als natuurlijke hulpbronnen, conflict en 
mensenrechten aan bod komen. Interesses die William in 
mij heeft aangewakkerd. 

Yara Bon
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Lunch lecture: River Cleanup

Mundus Next committee’s lunch lecture was a nice 
reminder of how one person can change the world! Our 
guest was Thomas de Groote, the initiator and driving 
force of an international project - River Cleanup. He 
and his team have a mission to take the waste out of 
our rivers and riverbanks both with human hands and 
smart technologies. They also raise awareness and are 
reaching for behavioural change. He told his story of 
how a challenge of picking waste 10 days for 10 minutes 
opened his eyes to the plastic waste issues. He decided 
to become part of the solution, dropped his corporate 
job and created the River Cleanup initiative, which is now 
active in the whole world. The most enticing aspect of 
it for students is to make cleanups fun and don’t forget 
to celebrate afterwards with a beer or two. This way 
the network grows and people are more willing to join. 
During the lecture, Thomas enthusiasm encouraged many 
questions. The best part of it was the newly formed student 
group which was inspired to take action along the Waal 
river here, in Nijmegen. And yet, the story continues, as 
we will see what new River Warriors will bring!

Justina Anglickyté 

Terugblikken

Online Management Madness Party

Op 3 februari stond het Management Madness feest 
gepland, dit kon helaas geen megafeest zijn met de hele 
SVM in een overvolle kroeg. Er kwam wel een erg leuk 
alternatief voor in de plaats, een livestream met dj. Alle 
verenigingen van de management faculteit hadden van 
tevoren een playlist doorgestuurd met de beste ‘heroes of 
the zeros’ die de dj in elkaar mixte om er een echt feest van 
te maken. De video van de livestream deed het helaas niet 
altijd even goed, maar het geluid was wel de hele tijd van 
goede kwaliteit, wat natuurlijk het belangrijkste is! Om het 
sociale deel van het feest ook te hebben werd er in de chat 
veel met elkaar gepraat over de muziek en andere zaken 
en waren er opdrachtjes zoals raad het nummer tussen de 
playlists door. Het was een geslaagd feest!

Daniel Holleman
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Commissie SpotlightAgenda
Hallo Mundusianen,

Wij zijn Jan, Bente, Maike en Stijn en wij vervullen dit 
jaar de taken van de Ontspanningscommissie. De 
Ontspanningscommissie verzorgt de vele borrels, enkele 
diner roulers en nog meer activiteiten met als doel om 
de Mundusianen even rust te geven naast de studie. Zo 
verzorgen we bijvoorbeeld ook de Barbecue aan het einde 
van het jaar.

Dit jaar gaat het natuurlijk allemaal een beetje anders 
dan afgelopen jaren. Zo zijn we nu vooral bezig met het 
bedenken van vervangende activiteiten, zoals de SWINGO, 
de Beerolympics en Mundus dates. Er staat dan ook nog 
genoeg op het programma. Zo zijn we samen met de 
Feestcommissie druk bezig met het organiseren van een feest 
(of een alternatief).  Met het organiseren van alle vervangende 
activiteiten raken alle ideeën uiteindelijk op, elke Mundusiaan 
is daarom vrij om leuke ideeën te sturen naar een van de 
commissieleden of naar oc@mundusnijmegen.nl

Wij hopen jullie allemaal snel weer te zien bij een online 
activiteit en hopelijk snel weer bij een fysieke bijeenkomst.

De Ontspanningscommissie: Jan, Bente, Maike en Stijn
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3/3

10/3

6/4
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13/4
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Bestuursvoorlichting

Model European 
Union

Lunchmeeting EGEA

Open feest alternatief

Eetactie

Docenten Pubquiz

Sport & Spel activiteit

Bekendmaking XXIe 
bestuur

Borrel

Lunchmeeting EGEA

Gala

Lezing op Locatie

Batavierenrace

Management Business 
Fair
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Hallo lieve Mundusianen,

Wij zijn Eline, Chris-Jan, Ivo, Gina & Lotte en het is ons 
een eer en een waar genoegen om dit jaar de Excursie- 
en Inhoudscommissie te mogen vormen! Als commissie 
organiseren wij meerdere Lezingen op Locatie en het 
paradepaardje: de Meerdaagse Excursie, waarbij een groep 
Mundusianen een (buitenlandse) locatie voor een lang 
weekend onveilig maakt. Vanwege onze grote vriend COVID 
zal de Meerdaagse helaas niet plaatsvinden en kunnen de 
LoL’s ook niet op een normale manier doorgaan, maar wees 
niet getreurd! Wij blijven onze best doen om jullie wat meer 
te leren over wat er zich buiten de collegezaal, of momenteel 
je eigen studentenkamer, afspeelt. Tot nu toe hebben we 
alleen een lezing over de ontwikkeling van het stationsgebied 
van Nijmegen georganiseerd, maar we zijn druk bezig met 
het ontdekken van unieke manieren waarop we nu leuke 
activiteiten kunnen organiseren. Voor nu zijn wij druk bezig 
om nieuwe technologische foefjes onder de knie te krijgen en 
hopen dan ook dat we jullie snel kunnen voorzien van extra 
bezigheden! 

De Excursie- en Inhoudscommissie: Eline, Chris-Jan, Ivo, 
Gina & Lotte

Hey allemaal!

Wij zijn David van Gils en Tycho Paulissen en wij vormen 
dit jaar de Gala- en Evenementencommissie, beter bekend 
als de GeC! Wij lopen al enkele jaren rond bij Mundus en 
hebben allebei al verschillende commissiewerkzaamheden 
verricht. Maar ons mooiste jaar bij Mundus was toch wel 
2018-2019, waar wij de administratie van het XVIIIe bestuur 
van Mundus vormden.

Ook al lopen wij al enkele jaren mee, we zijn Mundus nog 
lang niet beu. Wij willen Mundus dit jaar dan ook weer graag 
helpen bij het organiseren van fantastische evenementen, 
zelfs nu ze met name thuis plaatsvinden. Zo hebben we 
een online bierproeverij georganiseerd en hebben we een 
avondje Centurion inclusief kerstfilm gehouden. En er zit 
nog genoeg moois in het vat. Denk hierbij aan een avondje 
bierspelletjes en iets gala-achtigs wat er nog aan zit te komen. 
Kortom, we doen ons best om toch wat leuke activiteiten neer 
te zetten voor Mundus, ook al vinden ze met name online 
plaats. Houd nog even moed, hopelijk mogen we snel weer 
een evenement in een café organiseren! Wij gaan ervan uit 
dat het snel weer mag, ons glas is halfvol. Proost en tot snel!

Liefs, David en Tycho
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New Administrative Capital. Dat is de enorm creatieve naam 
waar de nieuwe hoofdstad van Egypte het voorlopig mee 
moet doen. Maar binnenkort zal er toch echt een betere naam 
moeten worden bedacht, want het schiet al aardig op met 
de bouw van deze gloednieuwe woestijnstad. De Egyptische 
regering onder leiding van president Abdel Fattah el-Sisi is 
met deze gigantische onderneming begonnen om de oude 
hoofdstad Caïro te ontlasten. Het is inmiddels een soort 
paradepaardje geworden van de president en de regering. 
Overal in Caïro en langs snelwegen staan grote billboards 
die prestigieuze en exclusieve woningbouwprojecten in de 
nieuwe hoofdstad adverteren. Steeds vaker worden beelden 
van de vooruitgang van de bouw naar buiten gebracht. 
Professioneel geproduceerde filmpjes met prachtige 
dronebeelden, lachende kinderen en dramatische muziek. 
Echter is dit plan, evenals vrijwel ieder ander megaproject 
in de geschiedenis van Egypte, niet zonder controverse of 
rauwe randjes.

Waarom een nieuwe hoofdstad?
Het land van de farao’s, piramides en de Nijl, dat door de 
Egyptenaren liefkozend Om El Donia (de moeder van de 
wereld) wordt genoemd, heeft een probleem: het wordt 
steeds drukker. De groeiende bevolking van inmiddels ruim 
honderd miljoen mensen woont nog altijd voor ongeveer 
95% langs de oevers van de langste rivier ter wereld. En 
al deze mensen op dit relatief kleine stukje aarde hebben 
huizen nodig. En werk. En voedsel, water, infrastructuur, 
enzovoort. Omdat dit allemaal schaarse goederen zijn in 
de smalle groene strook die de Sahara doorkruist, staat het 
land voor een enorme opgave. Bovendien trekken steeds 
meer mensen van het platteland naar de stad op zoek naar 
een zekerder inkomen en een beter leven. Hierdoor is de 
huidige hoofdstad van Egypte, Caïro, uitgegroeid tot een 
megastad met ruim twintig miljoen inwoners. Hoeveel het 
inwonersaantal precies is, weet niemand, aangezien lang 
niet iedereen geregistreerd is en een telling praktisch heel 
lastig uit te voeren is. Hiermee is het de tweede stad van 
Afrika, na Lagos in Nigeria. Door de sterke bevolkingsgroei 

de laatste decennia is de stad verworden tot een enorme, 
chaotische, vervuilde en stoffige megastad. Een wirwar 
van toeterende auto’s, eeuwenoude moskeeën en rokerige 
shishacafés.

Voor een oplossing kijkt de Egyptische regering naar de 
woestijn, een vrijwel eindeloze lege ruimte met een net 
zo eindeloze maakbaarheid. De huidige hoofdstad is 
in de optiek van de overheid oud, arm, vies en lelijk. Zo 
erg zelfs dat de beste oplossing is om te verhuizen. Naar 
de woestijn welteverstaan. Veertig kilometer ten oosten 
van het Tahrirplein, het centrum van Caïro, wil men een 
compleet nieuwe stad uit de grond stampen. Het plan 
is ambitieus, bestaande uit drie fases die in totaal een 
oppervlakte van ongeveer 700 vierkante kilometer zullen 
beslaan. De bedoeling is dat de stad na voltooiing door 
6,5 miljoen mensen kan worden bewoond. Deze mensen 
zullen in verschillende grootschalige woonwijken gehuisvest 
worden. In het midden komt een zakendistrict waar hotels, 
multinationale bedrijven en zelfs het hoogste gebouw van 
Afrika, de Iconic Tower, zullen komen te staan. Ten slotte zal 
het hele gebied worden doorkruist door een enorme groene 
ader die twee keer zo groot moet worden als Central Park in 
New York, en zal er een enorm zonneveld en een monorail 
worden gebouwd.

En we noemen de nieuwe hoofdstad...

Afb. 2: Het begin van de bouw aan de nieuwe hoofdstad
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Een geschiedenis van megaprojecten
Geen bescheiden plannen dus. Maar de Egyptenaren 
hebben wel een handje van megaprojecten. Wellicht zijn de 
eerste constructies die te binnen schieten de piramides van 
Gizeh, die met 139 meter duizenden jaren lang de hoogste 
bouwwerken van menselijke hand waren. Echter was dit niet 
het laatste óf grootste project uit de Egyptische geschiedenis. 
Zo werd in 1869 het Suezkanaal geopend, wat de reis van 
Europa naar Azië een stuk behapbaarder maakte. Hierdoor 
konden we in Europa thee, specerijen en broodnodige 
AliExpress producten gemakkelijk importeren. In de jaren 
‘60 werd nog een gigantisch bouwproject uitgevoerd: de 
Hoge Aswandam. Deze dam had als doel het reguleren 
van het water uit de Nijl. Hierdoor werd geen schade meer 
aangericht door overstromingen, en werd energie opgewekt.

De laatste groep megaprojecten die in Egypte hebben 
plaatsgevonden zullen je wellicht verrassen: nieuwe steden! 
Al sinds het eind van de jaren ‘70 is het land bezig met 
het bouwen van nieuwe steden in de woestijn om de groei 
van bestaande steden op te vangen en te voorkomen dat 
op vruchtbare landbouwgrond wordt gebouwd. Inmiddels 
zijn er in het hele land al meer dan twintig van dit soort 
steden (deels) voltooid, waarvan de grootste in de omgeving 
van Caïro liggen. Het zijn geplande steden bedoeld 
voor miljoenen mensen met woonwijken, universiteiten, 
winkelcentra, enzovoort.

Deze bewonderenswaardige ondernemingen hebben 
ongetwijfeld vooruitgang gebracht voor het land, maar ze zijn 
nooit zonder neveneffecten en -schade. Zo creëerde de bouw 
van de Aswandam een gigantisch stuwmeer waardoor een 
groot gebied ten zuiden van de dam onbewoonbaar werd. 
Talloze nederzettingen van de Nubiërs, een nomadisch volk 
dat in Zuid-Egypte en het noorden van Soedan woonde en 
rondtrok, en historische tempels uit het oude Egypte kwamen 
onder water te staan. Veel monumenten, zoals de beroemde 
standbeelden van Abu Simbel, werden succesvol verplaatst 
naar hoger gelegen gebied. Die liggen vandaag de dag aan 
de oever van het Nassermeer, het stuwmeer dat de dam heeft 
gemaakt. Ook de Nubiërs werden verplaatst. Zij kwamen 
te wonen in de stad Aswan. Hiermee ging hun nomadische 
levenswijze grotendeels verloren en moesten ze een nieuwe 
manier vinden om te voorzien in hun levensonderhoud. Veel 
mensen vonden een nieuw inkomen in het toerisme, maar 
het is nog altijd één van de armste gebieden van Egypte.

Ook de nieuwe woestijnsteden zijn niet altijd een daverend 
succes. Stuk voor stuk zijn de nieuwe steden niet volledig 
gevuld, en sommige zijn zelfs voor minder dan 10% 
bewoond. De reden hiervoor is dat de woningen die er zijn 
gebouwd vaak onbetaalbaar zijn voor een groot deel van 
de Egyptenaren. Dit arme deel van de bevolking is nu net de 
groep die naar Cairo trekt en die ervoor zorgt dat de stad 
onverminderd blijft groeien en omliggend gebied opslokt. 
Bovendien zijn de nieuwe steden vaak zo uitgestrekt dat je je 
zonder auto lastig kunt verplaatsen om bijvoorbeeld naar je 
werk te gaan. Daar komt ook nog eens bij dat er nauwelijks 
openbaar vervoer is, behalve informele microbusjes. Dit is 
een berucht maar extreem goedkoop vervoermiddel, waarin 
de chauffeur naast het rijden ook tegelijkertijd thee drinkt, 
een sigaret rookt, geld telt en de bestemmingen uit het raam 
scandeert. Eigenlijk zijn deze busjes illegaal en worden ze 
vaak door de politie aangehouden en weggestuurd. Armere 
groepen die zich geen auto kunnen veroorloven zitten dus 
met de gebakken peren, voor hen is de nieuwe stad vrijwel 
onleefbaar.
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De nieuwe hoofdstad: weer de fout in?
Het is niet onwaarschijnlijk dat de problemen die zich in 
de woestijnsteden voordoen, zich in de New Administrative 
Capital zullen herhalen. Wederom lijkt het erop dat 
alle woonruimte die wordt gebouwd, vrijwel uitsluitend 
bedoeld is voor de middenklasse en alles daarboven. Ook 
alle toekomstige voorzieningen, in de vorm van private 
universiteiten, pretparken, winkelcentra met alle bekende 
internationale ketens, duiden op een stad die gericht is op 
een elitaire bevolking. Wederom worden de armste mensen 
(een derde van de bevolking in Egypte leeft onder de 
armoedegrens) buitenspel gezet.

Een ander belangrijk punt is het verplaatsen van alle 
ministeries en overheidsorganisaties naar de nieuwe 
hoofdstad. Dit kan worden gezien als een manier die 
de overheid en het leger (tegenwoordig zijn deze twee in 
Egypte eigenlijk synoniemen van elkaar) om fysieke afstand 
te nemen van potentiële opstand en revoluties. De revolutie 
in 2011, waarbij toenmalig president Hosni Mubarak werd 
afgezet, heeft de economische en politieke elite van het 
land een lesje geleerd. Het is dus blijkbaar écht mogelijk 
dat het Egyptische volk een president afzet, en dat wil de 
huidige president Al-Sisi koste wat het kost voorkomen. Je 
hele regering verplaatsen veertig kilometer van de plek waar 
de potentiële opstandelingen wonen is natuurlijk een hele 
effectieve manier om dit te doen.

Als laatste is de financiering van het hele project enigszins 
problematisch. Aangezien Egypte zelf niet de middelen 
heeft om zo een enorme opgave uit te voeren, is het land 
afhankelijk van buitenlandse investeringen. Voornamelijk 
Chinese bedrijven, maar ook bedrijven uit de Golfstaten, 
betalen mee aan de bouw. Het gevolg is dat Egypte steeds 
dieper in de schulden komt en tegelijkertijd de Chinezen 
steeds meer een vinger in de pap krijgen in het land. De 
regering lijkt dit geen probleem te vinden, zolang ze de 
nieuwe hoofdstad kunnen gebruiken als prestigeproject in 
propagandafilmpjes.

Al met al lijkt het bouwen van een nieuwe hoofdstad in 
Egypte op het eerste gezicht een geweldige en ambitieuze 
kans om het land vooruit te brengen. Een nieuw hoofdstuk 
in een lange serie van gigantische ondernemingen die de 
Egyptische geschiedenis hebben gevormd. Toch is het heel 
belangrijk om kritisch te kijken en vragen te stellen over de 
haalbaarheid en wenselijkheid van het hele project. Wie 
profiteert ervan? Voor wie is de stad bedoeld? Wat gebeurt er 
met de oude stad? Als op dit soort vragen geen antwoorden 
komen, zou de toekomst van Egypte er wel eens roerig uit 
kunnen zien.

Simon Janssen
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Wynproduksie in Suid-Afrika
Wanneer jy aan Suid-Afrika dink, sou jy dalk aan Nelson 
Mandela, townships en die sokkerwêreldbeker in 2010 
dink. Miskien, soos ek, dink jy ook aan hulle wyn. Indien 
jy van ‘n glas wyn hou, het jy waarskynlik ‘n Suid-
Afrikaanse wyn gehad. Suid-Afrika is in werklikheid ‘n 
groot wynprodusent. Suid-Afrikaanse wyne is gewoonlik 
vrugtig en smaakvol, wat dit ideaal maak vir ‘n aand uit. 
In Nederland is Suid-Afrikaanse wyn gewild en naas die 
Franse se wyn, die wyn wat die meeste verbruik word. 
Suid-Afrikaners is trots op hulle wyn.

Nederland staat internationaal nou niet echt bekend om 
haar goede kwaliteitswijnen. Toch waren het de Hollanders 
die een begin maakten aan de lange geschiedenis van 
wijnbouw in Zuid-Afrika. Zuid-Afrika was halverwege de 
Gouden (zeventiende) Eeuw een Nederlandse kolonie. 
Handelslui van de VOC stichtten rond Kaap de Goede 
Hoop de eerste wijngaarden. De eerste wijn was nog 
niet echt van een goede kwaliteit, daar hadden de 
Nederlanders gewoonweg niet genoeg wijnkennis voor. Er 
kwam een kleine verbetering in de kwaliteit van de wijnen 
toen Simon van der Stel, een Nederlandse gouverneur die 
later zou uitgroeien tot een van de belangrijkste namen 
in de Zuid-Afrikaanse wijngeschiedenis, naar de Kaap 
kwam.
De grootste verbeteringen voor de kwaliteit van de wijnen 
kwam toen Nederland Franse hugenoten naar Zuid-Afrika 
stuurde. Deze hugenoten waren protestants en waren om 
religieuze redenen Frankrijk ontvlucht naar Nederland, 
waar ook veel protestanten leefden. Alle hugenoten die 
enige wijnkennis hadden werden uitgenodigd naar de 
Kaapkolonie te gaan. Enkelen vertrokken naar het dorpje 
Olifantshoek, dat ter ere van de Franse wijnboeren 
tegenwoordig ‘Franschhoek’ heet. Tegenwoordig zijn veel 
Zuid-Afrikaanse wijnen dan ook geproduceerd met van 
oorsprong Franse druivensoorten.

Zuid-Afrika, in het bijzonder de provincie West-Kaap, is 
uitermate geschikt voor wijnbouw. Het gebied rondom 
een van ‘s lands hoofdsteden Kaapstad kent namelijk een 
mediterraan klimaat, met veel zonlicht en droge zomers. 
De ‘Kaapse Dokter’, een koele wind die ontstaat boven 
een koude zeestroom vanuit Antarctica, zorgt ervoor dat 
de luchtvochtigheid boven het land vermindert. Hierdoor 
zijn de wijnranken minder gevoelig voor meeldauw en 
andere schimmelaantastingen. De wijnbouwperiode 
loopt daar vanzelfsprekend in de zomer en die is op het 
zuidelijk halfrond van november tot april. De oogst vindt in 
februari en maart plaats. Daarna begint het produceren, 
het bottelen en het exporteren. 

Zuid-Afrika staat wat betreft export van wijn in de top tien 
wereldwijd op plaats acht. Tijdens de Apartheid was er 
sprake van een boycot, maar de laatste dertig jaar is de 
export explosief gestegen van 30 tot 666 miljoen flessen 
per jaar. De meeste wijn wordt geëxporteerd naar het 
Verenigd Koninkrijk en Duitsland, maar ook in Nederland 
zijn veel Zuid-Afrikaanse wijnen te koop. De vier 
bekendste Zuid-Afrikaanse wijnstreken zijn Constantia, 
Paarl, Robertson en natuurlijk Stellenbosch. De wijnen uit 
deze vier wijnstreken zijn de grootste bijdragers aan de 
Zuid-Afrikaanse export van wijn.

Afb. 3: Een Zuid-Afrikaanse wijnboerderij
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Constantia is een wijnstreek die onder leiding van Simon 
van der Stel rond 1684 aangelegd werd en is daarmee een 
van de oudste van Zuid-Afrika. De wijnen uit Constantia 
waren zo smaakvol, dat volgens de overlevering zelfs 
Napoleon ze liet importeren toen hij was verbannen 
naar Sint-Helena. Paarl was voor het grootste gedeelte 
van de negentiende eeuw de belangrijkste wijnstreek 
van het land, maar ook tegenwoordig is Paarl nog een 
gerenommeerde wijnstreek. Robertson is een wijnstreek 
die een eeuw later werd gesticht door de Schotse dominee 
William Robertson. Mocht je na de coronatijd geld over 
hebben, raad ik je een tripje naar de wijngaarden rondom 
het stadje Robertson aan, want daar kan je namelijk gratis 
wijnproeven!

Stellenbosch is een van de oudste wijngebieden in het land 
en hét centrum van de vroegere en hedendaagse Zuid-
Afrikaanse wijnbouw en daarmee veruit het bekendst. 
Bovendien komt ook de meeste Zuid-Afrikaanse wijn uit 
de ranken rondom deze plaats. Stellenbosch is vernoemd 
naar Simon van der Stel (Van der Stels bos), daar heb je 
‘m weer.

Op het zuidelijk halfrond worden verder de meeste wijnen 
geproduceerd in Argentinië, Chili, Nieuw-Zeeland en 
Australië. Deze wijnlanden zijn samen met Zuid-Afrika 
de powerhouses van de ‘Nieuwe Wijnwereld’. Dit is een 
verzamelnaam voor grote wijnlanden die in tegenstelling 
tot de ‘Oude Wijnwereld’ experimenteren met nieuwe 
smaken en hierdoor een ander karakter hebben. Hoewel 
Zuid-Afrika toch al in de zeventiende eeuw kennismaakte 
met de wijnbouw, behoort het tot de Nieuwe Wijnwereld. 
Tot de ‘Oude Wijnwereld’ behoren de Europese wijnen 
uit Frankrijk, Italië, Duitsland, Spanje en Portugal. Deze 
wijnen worden gekarakteriseerd als zurig, ingetogen 
en degelijk. Daarom prima voor bij het eten, terwijl de 
nieuwe wijnen fruitig en smaakvol zijn en ze ook zonder 
het diner makkelijk te drinken zijn. Plezierwijnen dus. Sta je 
de volgende keer in de supermarkt (voor 8 uur ’s avonds) 
voor het wijnschap, probeer dan eens (alleen, thuis) een 
Suid-Afrikaanse wyn uit. Dankie!

Stijn Willemsen

Afb. 4: Warwick wijnboerderij in Stellenbosch
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Afrika staat bekend om haar bijzondere dieren. Op 
wildsafari gaan is al snel een activiteit die gepland wordt. 
Helaas gaat het met veel grote dieren niet goed. Dit zijn juist 
die dieren waarvoor mensen op safari gaan. Onder andere 
de leeuwen- en giraffenpopulaties zijn niet meer wat ze 
geweest zijn. Maar wat betekent het voor de omgeving als 
een diersoort helemaal wegvalt? Hiervoor neem ik je mee 
naar Mauritius. Een klein eiland in de Indische Oceaan, dat 
bekend staat om een grote uitgestorven duif: de dodo.

Tot 1638 was het eiland enkel een tussenstop voor 
Nederlandse, Portugese en Arabische zeelieden, maar verder 
onbewoond. Deze reizigers namen water, vers fruit en vlees 
mee uit de jungle van Mauritius. Pas na veertig jaar werd 
er een eerste nederzetting gesticht door de Nederlanders 
en kreeg het eiland ook eindelijk haar naam. Mauritius 
kent, naast de natuurlijke bronnen in de jungle, weinig 
natuurlijke hulpbronnen. Daarom werden grote delen van 
dit regenwoud gekapt voor suikerrietplantages, wat wel geld 
kon opleveren voor de kolonisten. Op het dieptepunt was 
nog maar twee procent van het eiland bebost. Dit is een 
regelrechte ecologische ramp, want 70% van de planten, 
80% van de vogelsoorten en 90% van de reptielen is 
endemisch op Mauritius en komen dus nergens anders ter 
wereld voor.

Nog voordat de suikerrietplantages gesticht werden was een 
grote vogel al in het oog gekomen van de langsvarende 
reizigers. De dodo was makkelijk te vangen door zijn 
nieuwsgierigheid. Van nature komen er geen grote roofdieren 
voor op het eiland, dus de vogel kende geen angst. Door 
het vrij lompe gedrag en het niet kunnen vliegen konden 
ze worden gevangen en levend worden meegenomen op 
schepen. 

De jacht door mensen liet de populatie van de vogels achteruit 
gaan, maar dit was niet genoeg om de diersoort uit te laten 
sterven. Pas na het vernietigen van de leefomgeving ging 
het met de populatie hard achteruit. De laatste klap voor de 
dodo kwam door de introductie van nieuwe diersoorten die 
wel zin hadden in een gemakkelijke snack. De ratten die met 
de schepen meekwamen konden zich te goed doen aan de 
eieren in de nesten van dodo’s en het geïmporteerde vee 
trapte de eieren kapot. Uiteindelijk stierf rond 1680 de laatste 
dodo. Van de natuur op het eiland bleef steeds minder over. 
De dodo bleek niet alleen een belangrijke soort, maar een 
keystone species voor het hele eiland.

Nu de dodo ruim 340 jaar is uitgestorven en er steeds meer 
met een ecologische blik gekeken wordt naar het eiland, 
werd de rol van de vogel duidelijk. De dodo at de vruchten 
van de bomen op het eiland en verspreidde de zaden via 
de uitwerpselen. Hierdoor konden de bomen gemakkelijker 
over het hele eiland verspreid worden. Dit was niet alleen 
belangrijk voor deze soorten zelf, maar ook voor het behoud 
van het hele eiland. De wortels van de bomen hielden erosie 
tegen en zorgden ervoor dat er veel minder van de bodem 
in de zee terechtkomt. De grond die in de zee terecht komt 
vertroebelt het zeewater en maakt de koraalriffen rondom 
het eiland zwakker. 

Het verhaal van de dodo geeft aan hoe fragiel ecosystemen 
kunnen zijn en hoe ze onderling afhankelijk van elkaar zijn, 
ook al lijkt het niet altijd zo te zijn. Wie had kunnen denken 
dat een niet-vliegende vogel van belang is voor koraalriffen? 
Het laat ons zien dat we nog heel veel moeten leren over 
de interacties in ecosystemen en hoe kleine veranderingen 
kunnen leiden tot hele grote ecologische rampen.

Mathijs Gelen

Een dodoloos Mauritius
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Rijkste man ooit? Nog nooit van gehoord!
Musa I, beter bekend met zijn titel Mansa, leidde in 
de veertiende eeuw het Malinese Rijk tot haar militair, 
religieus  en economisch hoogtepunt. Dit stelde Mansa 
Musa in staat om een indruk te maken, maar het bleek 
een succes dat niet zou duren. 

Voordat Mansa Musa het Malinese Rijk tot grote hoogtes 
kan brengen moet er eerst een Malinees Rijk zijn. Dat begint 
allemaal bij Sundiata Keita, wiens naam “leeuwenprins” 
betekent, in de dertiende eeuw. Sundiata Keita was een 
prins van de Mandinka-stam. Tegen de tijd dat hij 18 
was verenigde hij twaalf stammen, resten van het oude 
Ghanese Rijk, tegen de buitengewoon wrede tovenaar 
koning Soumaoro Kanté van de Sosso. Na het winnen van 
de oorlog tegen het Ghanese Rijk en de daarop volgende 
herovering van haar hoofdstad werd hij door de twaalf 
stammen tot Mansa, keizer, gekroond van het nieuwe 
Malinese Rijk. Het Ghanese Rijk was groot geworden als 
tussenpersoon in de handel van het goud uit het zuiden en 
het zout uit het noorden. Sundiata Keita’s rijk bevatte zowel 
de zout- als goudmijnen, erg lucratief als je dat zonder 
tussenkomst van anderen kan belasten. Het Malinese Rijk 
was daardoor in staat om machtiger en welvarender te 
worden dan het Ghanese ooit was geweest.

Enkele Mansa’s later bevinden we ons bij Sundiata Keita’s 
neef, Mansa Abubakari Keita II. Onder zijn leiding kwam 
stabiliteit weer terug in Mali na enkele bloedige Mansa’s. 
Dit patroon, waarbij setjes van goede en slechte Mansa’s 
elkaar afwisselen, blijft een constante factor gedurende de 
hele duur van het Malinese Rijk. Door de stabiliteit die hij 
had gecreëerd was het mogelijk om een expeditie op de 
Atlantische Oceaan te financieren. Deze expeditie kwam 
terug met nieuws van een ‘grote rivier die door de oceaan 
stroomde westwaarts’. Zo’n kans op rijkdom en avontuur 
kon Mansa Abubakari niet laten liggen en hij liet een 
vloot van tussen de twee- en drieduizend schepen maken 
met als doel om het land aan het einde van de rivier te 
veroveren. Of hij ooit heeft gevonden wat hij hoopte te 

vinden is onbekend, maar resten van zijn vloot zijn nooit 
meer teruggevonden. Een jaar later, na niks gehoord te 
hebben, neemt de regent van Mansa Abubakari de macht 
over. Hij zal de boeken ingaan als Mansa Musa I.

Mansa Musa
Mansa Musa, geboren in 1280, kwam aan de macht in 
1313. Mali zou onder zijn heerschappij een economische 
grootmacht worden, maar Musa wilde meer: zijn Mali 
zou een groots rijk worden. Intern zorgde hij er in zijn 
eerste jaren voor dat zijn machtspositie stevig was en dat 
de handelsroutes verder ontwikkeld werden, maar zijn 
eerste stap richting dat grootse rijk kwam in de vorm van 
een militaire campagne. Ten oosten van Mali lagen de 
handelssteden Gao en Timboektoe (van Donald Duck 
fame) en wat Musa betreft waren die steden beter op hun 
plek binnen zijn grenzen. Het was geen vraag of Mali dat 
militair aankon, haar leger was zo’n honderdduizend 
man groot met een cavalerie van tienduizend paarden 
groot. Wanneer deze steden veroverd werden, werd het 
Malinese Rijk, op het Mongoolse Rijk na, het grootste rijk 
van haar tijd. Toch was dit voor Mansa Musa nog niet 
genoeg.

Een belangrijke eigenschap van Mansa Musa was dat 
hij een vroom moslim was, hoogstwaarschijnlijk vromer 
dan zijn voorgangers. De islam in Mali in die tijd was 
een religie van de handelaren en het koningshuis. Het 
gaf handelaren toegang tot markten ten noorden van de 
Sahara en het gaf het koningshuis toegang tot islamitische 
hulpmiddelen waarmee ze hun rijk beter konden besturen. 
Binnen de islamitische wereld werd Mali echter gezien als 
tweederangs, een situatie die Mansa Musa niet bereid was 
te accepteren. Mansa Musa bracht daar verandering in 
met zijn hadj, de bedevaart naar Mekka. Hij zou laten 
zien wat Mali in haar mars had in de meest extravagante 
hadj ooit. 
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Toen Musa in 1324 vertrok naar Mekka ging hij natuurlijk 
niet alleen. Om te beginnen had hij zijn vrouw bij zich, met 
haar 500 bedienden. Daarnaast bestond zijn entourage 
uit 500 herauten met gouden staven, 12.000 bedienden, 
in zijde gekleed die ieder een goudstaaf droegen en 600 
kamelen die ieder bepakt waren met 130 kilo goudstof. 
Alleen al het goud wat de kamelen meedroegen is 
vandaag de dag 3,6 miljard euro waard. Verder hadden 
ze genoeg kamelen bij zich bepakt met eten en drinken 
voor de hele reis van ongeveer 11.500 km. Sommige 
getuigenissen vertellen ons dat deze karavaan meer dan 
een dag lang is geweest. Overal waar ze kwamen gaf 
Musa gul aan iedere bedelaar en voorbijganger. Hij zou 
elke vrijdag een moskee hebben gebouwd. Onderweg 
heeft hij maanden in de bazaars van Cairo souvenirs 
gekocht, zo veel souvenirs dat hij in zijn eentje een recessie 
veroorzaakte. De goudprijs zou met 25% gedaald zijn en 
ondanks zijn pogingen om die te herstellen toen hij zich 
van het probleem bewust werd, door tegen hoge rentes 
het goud terug te lenen, zou het tien jaar duren voordat 
de goudprijs weer op het oude niveau was. Of hij hier van 
geleerd had is de vraag, want hij veroorzaakte een zelfde 
effect in Medina en Mekka.

Het voltooien van zijn religieuze plichten was een belangrijk 
aspect van zijn hadj, maar Musa liet de kans niet liggen 
voor een grote publiciteitscampagne. Door gulle giften, 
en het tentoonstellen van zijn overdadige rijkdom voor 
de ogen van de islamitische wereld, had Musa voor Mali 
een zetel verworven tussen de meest vooraanstaande 
islamitische landen. Hij gebruikte de lange terugtocht om 
architecten en geleerden te werven. In zijn afwezigheid 
waren de handelssteden Gao en Timboektoe veroverd en 
Mansa Musa bezocht deze steden op de terugweg, samen 
met zijn legertje architecten en geleerden. Ze moesten van 
Mali een cultureel en religieus middelpunt maken. Veel 
van hen zette hij in Timboektoe aan het werk en sommige 
van hun werken staan er nog, zoals de Djinguereber 
Moskee en de Universiteit van Sankore. Die universiteit zal 

kort na het sterven van Musa 25.000 studenten tellen. Het 
werd gezegd dat terwijl goud uit het zuiden en zout uit het 
noorden kwam, de kennis uit Timboektoe kwam.

Mansa Musa zou in 1337 overlijden als Mali’s grootste 
Mansa en als rijkste persoon ooit met een geschat 
vermogen van tussen de 200 miljard dollar tot meer dan 
500 miljard dollar. Via Venetiaanse handelaren leert 
Europa van Musa’s en Mali’s ongelofelijke rijkdom en in 
1375 levert Mansa Musa die een goudklomp inspecteert 
op zijn troon in de Catalaanse Atlas

Afb. 5: Mansa Musa in de Catalaanse atlas
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Met het overlijden van Mansa Musa had het Malinese Rijk 
haar beste tijd gehad. Het patroon van goede en slechte 
leiders zet door, met steeds meer nadruk op de slechte 
leiders. Opeenvolgende successiecrisissen brachten Mali 
keer op keer in burgeroorlogen en zelfs als die er niet zijn 
gaat het niet veel beter met Mali. Randsteden in het oosten, 
zoals Timboektoe en Gao, maakten hiervan gebruik om 
steeds meer autonomie en op den duur onafhankelijkheid 
naar zich toe te trekken. De steden in het noorden werden 
in de loop der tijd één voor één veroverd door Berberse 
stammen. Verschillende Mansa’s verzetten zich hier 
militair tegen, maar terwijl de kracht van de randsteden 
toeneemt, neemt de kracht van de Mansa’s af en moeten 
die hun verliezen op den duur accepteren.

Wellicht is het geen toeval dat de rijkste man ooit en de 
huidige rijkste man op aarde afkomstig zijn van hetzelfde 
continent. Elon Musk begon met een smaragdmijn in Zuid-
Afrika en Mansa Musa had zijn zout- en goudmijnen. Het 
zegt misschien wel iets over de ogenschijnlijk onuitputtelijke 
hoeveelheid waardevolle stoffen die het continent rijk is.

Joost Vreeken

Afb. 6: Het Mali van Mansa Musa (Gabriel Moss, 2019)
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Iedere GPM’er kent hem wel. De vrolijke, vriendelijke man, 
die met gemak een heel college kan vullen over Ghana en 
haar hoofdstad Accra. Voor deze editie van het Mundus 
Magazine, dat compleet in het teken staat van Afrika, kan 
en mag deze docent niet ontbreken. We weten allemaal wie 
Lothar is, maar wie is de persoon achter de docent?

Kunt u uzelf even voorstellen?
Als men mij vraagt waar ik vandaan kom loop ik altijd 
vast. Dat ik bijvoorbeeld tot op heden in 37 huizen langer 
dan 3 maanden heb gewoond, en dat op veel plekken in 
Nederland, in Ghana, Botswana, Zuid-Afrika, Zambia, 
Costa Rica en Nicaragua; verklaart wellicht al mijn eigen 
interesse in migratie en transnationale vraagstukken.
In het kort – mijn ouders zijn in ’74 met een klein jochie 
(ik) op avontuur naar Zambia gegaan, mijn vader ging in 
Noordoost-Zambia aan de slag als leraar op een middelbare 
school – nog vanuit een sterke ontwikkelingssamenwerking 
ideologie. Na een periode in Nederland keerden we terug 
naar het Afrikaanse continent, ditmaal Botswana. Dat ik zelf, 
na afronding van mijn middelbare scholing daar, en aan 
de Europese School in Bergen (Noord-Holland) een studie 
ontwikkelingssociologie in Wageningen wilde doen mag 
dan ook weinig verrassend zijn. Ik wilde ook weer terug! Het 
leven nam echter enkele wendingen, en zie hier – al sinds 
2007 werk ik met veel plezier bij Sociale Geografie aan de 
Radboud.  

Wat doet u zoal in het dagelijks leven in deze 
coronatijd?
Voor degenen die weten waar ik woon... Ik zit zichtbaar 
achter het raam, vaak lange uren op de dag achter de 
keukentafel. En hoewel die eigenlijk bedoeld is voor eten, 
gebruik ik hem vooral voor werk en staat hij ook vol stapels 
leesstukken, werk om te beoordelen, cursusboeken (Visies op 
de Stad anyone?). Wat zeker ook voor jullie als studenten zal 
gelden is ook voor mij een belangrijk punt van aandacht: 
werk en thuis zijn steeds meer in elkaar overlopende tijd-
plaats ruimtes geworden. 

Gelukkig heb ik nog een racefiets en ook een mountainbike 
in de schuur staan om af en toe te ontsnappen!
En, toen er nog geen avondklok was, ging ik ook nog wel 
eens bij iemand langs voor een biertje, of een spelletje 
(kaarten, Catan, Carcassone, Mah Jong). Uiteraard op 
afstand.

Hoe bent u hier in Nijmegen bij de RU 
terechtgekomen?
Feitelijk heb ik vanaf 2007 de positie van Ton van Naerssen 
overgenomen. Hij was tot 2009 werkzaam, wat ruim de tijd 
gaf om zijn taken aan mij over te dragen, waar ik dan weer 
een eigen draai aan kon geven. Men zocht een expert op 
het gebied van migratie en ontwikkelingsprocessen, en ik 
was op dat moment bijna klaar met mijn proefschrift over… 
Ghana. Toevallige en mooie timing dus!

Aan het woord: Lothar Smith

Afb. 7: Genietend van het uitzicht in de Dolomieten tijdens het bike-
packen 



22

Iedereen die ooit college van u heeft gehad, is het 
niet ontgaan dat u een bepaalde affiniteit heeft met 
Ghana. Waar komt dit vandaan?
Feitelijk is die band pas ontstaan nadat ik met succes 
gesolliciteerd had op een promotieonderzoekspositie (dat past 
niet op een scrabblebord) bij een onderzoeksproject wat keek 
naar transnationale netwerken tussen Ghanese migranten in 
de Bijlmermeer, en hun familie en vrienden in hun regio van 
herkomst (voor de kenners: Ashanti Regio) en de stad Accra. 
Na jaren onderzoek van rurale gebieden (de dorpen Guquka 
en Koloni in Oost Kaap, Zuid-Afrika die vooral erg bekend zijn 
in... Nijmegen blijkbaar) was ik geïnteresseerd in stedelijke 
ontwikkelingen, en kwam ik in Accra terecht. Accra is een stad 
zonder typische architecturele hoogtepunten, maar waar je 
toch veel moois kan meemaken, als je meer dan 2 dagen de 
tijd hebt voor wandelingen door diverse delen van de stad. 

U bent regelmatig in Ghana geweest voor onderzoek. 
Zijn er dingen, verhalen of anekdotes die u het meest 
zijn bijgebleven?
Ik vertelde toevallig laatst nog aan iemand dat ik met een 
vriend in een wildreservaat aan de grens met Ivoorkust in 
een meertje lag te dobberen tot er vanaf de andere kant een 
paar ogen snel onze kant op kwam.. We hadden de kudde 
nijlpaarden al eerder gezien (en gehoord!), maar we waanden 
ons veilig en op voldoende afstand om hen niet te verstoren. 
Mama nijlpaard dacht daar kennelijk op een gegeven 
moment anders over en kwam opeens met schrikbarende 
snelheid onze kant op..! We schoten dus allebei snel uit het 
water, waarbij de vriend het op een lopen zette, een bush 
paadje af, terwijl ik al bedacht had dat misschien geen goede 
optie was, want nijlpaarden kunnen korte sprintjes trekken 
met een snelheid van 40 kilometer per uur! Ik dook dus het 
struikgewas in om daar met ingehouden adem stil achter een 
boom te blijven staan. De nijlpaard moet erg veel lol om ons 
gehad hebben want die kwam nooit het water uit.. De vriend 
kwam uiteindelijk pas na een half uur weer terug, en ik mocht 
de pleistervoorraad flink plunderen.. 

Zijn er incorrecte stereotypes die veel Nederlanders 
over Ghana hebben?
Interessante vraag. Er ontstond op een gegeven moment 
wel wat discussie over de mooie huizen die migranten in de 
steden van Ghana bouwen met hun spaargeld uit Nederland, 
waarbij de vraag was, (1) hoe ze toch aan dat geld gekomen 
waren, (2) waarom ze niet dat geld aan een huis in Nederland 
besteden. Dergelijke discussies laten zien hoe makkelijk 
soms verborgen stereotypes, gebaseerd op halve feiten, 
kunnen opborrelen als bijvoorbeeld het lokale sociale of 
economische klimaat verandert, en vooral hoe het veel zegt 
over de miskenning dat men prima meerdere affiniteiten kan 
onderhouden, zonder per se daartussen te moeten kiezen als 
zogenaamd teken van loyaliteit.

Wat overigens echt geen stereotype is, is de verwelkomende 
aard van Ghana. Akwaaba – welkom – is een wezenlijk 
onderdeel van de lokale cultuur. Als men daar aan een bord 
eten zit is de verwelkomende zin die je bijna altijd hoort als 
je spontaan binnenvalt: “Akwaaba! You are invited” – het 
bord eten wordt graag met je gedeeld. Daar kunnen we in 
Nederland toch nog best wel wat van leren.. 

Wat zijn de meest in het oog springende 
overeenkomsten tussen Ghana en Nederland?
Wanneer komen toch de makkelijke vragen?! Ghana is de 
afgelopen jaren, zeker in de grotere steden, veranderd in 
een land van kansen. Olie heeft een bepaalde economische 
stimulans gebracht die ook in andere sectoren voor allerlei 
veranderingen heeft gezorgd. De interessante, en voor 
Nederland toch enigszins pijnlijke, conclusie is dat ik 
inmiddels aardig wat Ghanezen ken die besloten hebben om 
in Ghana hun carrières en bedrijven voort te zetten omdat ze 
op de Nederlandse arbeidsmarkt tegen onzichtbare plafonds 
aanlopen, of de veelheid aan regels zat zijn die zij als wezenlijk 
belemmerend zien voor hun eigen bedrijfjes. 
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Ziet u bepaalde ontwikkelingen in Ghana en in 
Afrika die in de toekomst van groot belang zullen 
worden?
Waar een mentor van mij, Prof. Ton Dietz, als emiritus nog 
altijd verbonden aan het Afrika Studiecentrum in Leiden, al 
jaren op wijst is dat we in Europa heel snel het idee moeten 
loslaten dat onze kennis de default is, dat men wel naar ons 
toe komt voor samenwerking op onderzoek en onderwijs 
gebied. Dat miskent het aanbod van andere continenten, die 
soms veel aantrekkelijker is, en beter past bij lokale wensen. 
Maar het negeert ook de eigen expertise en het belang van 
gelijkwaardige uitwisseling. Meer basaal empirisch is voor 
mij nog altijd onvoorstelbaar hoe snel de middenklasse in 
Sub-Sahara-Afrika gegroeid is, en welke cruciale rol deze 
reeds speelt in maatschappelijke discussies en economische 
ontwikkelingen. 

Wat houdt u op dit moment bezig op academisch 
gebied?
Een interessant project waar ik nu bij betrokken ben betreft een 
multi-disciplinair pilot onderzoek in Indonesië. Hierin werk ik 
samen met onder andere Ary Samsura en Maria Kaufmann bij 
GPM, en collega’s van universiteiten daar, plus enkele ngo’s. 
We kijken in ons project naar de mogelijkheden voor eigen 
energiegeneratie door marginale stedelijke entrepreneurs 
met als doel om hen te helpen meer onafhankelijk te worden 
van onregelmatige energievoorziening vanuit de centrale 
overheid. Hiermee hopen we ook de duurzaamheid van 
hun wijk (en indirect de stad) te verhogen, en hen meteen 
ook van een extra inkomstenbron te voorzien. Hoewel dit 
wellicht een simpel vraagstuk lijkt is de werkelijkheid een stuk 
weerbarstiger.

Laten we het om af te sluiten nog even hebben over 
uw hond: waarom heet die eigenlijk Mundo?
Ah Mundo! Nou, dat hadden jullie uiteraard al geraden..  
Met al het gereis over de wereld in mijn leven tot dusver, 
en mijn interesse in andere delen van de wereld, naast 
Nederland, was de naam toch wel logisch gekozen 
nietwaar? Helemaal omdat hij een Tibetaanse terriër is. En 
hij heeft het wel goed voor elkaar hoor: wisselt lange tukjes 
af met mooie wandelingen in de schitterende natuur van 
groot Nijmegen. Ach, dat houdt mij mooi af en toe weg van 
de laptop. Speaking of which, tijd om een hap eten te koken.

Lothar Smith

Afb. 8: Een termietenheuvel in Noord-Ghana (Foto gemaakt door 
Lothar Smith)
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