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Dear readers

On 24th April this year, the great Malawi-expert and professor of 
the anthropology of religion, Matthew Schoffeleers, passed away. 
In this newsletter, his former student and director of the Mlambe 
Foundation in Malawi, Menno Welling, honours him with an ‘In 
memoriam’.

We look forward to this year’s NVAS Study Day on 5 November, 
which will take place at the beautiful Afrika Museum in Berg  en 
Dal, near Nijmegen. Nobody should miss the wonderful program, 
with poster presentations, presentations about Africa’s cultural 
heritage, museum tours, and African music and dance. We now 
have the full program details for you in this newsletter.

Also in this newsletter, André van Dokkum gives us some insights 
on processes of democratization from his ongoing  research about 
the workings of local politics within Mozambique’s current 
multiparty-system and the lessons to be learned.

Furthermore, we have reviews of two books that appeared with 
the Africa Study centre in Leiden. One is by Janneke Barten, who 
just could not get enough of Walter Gam Nkwi’s intriguing 
portrayal of modernities that have been adopted into the Kom 
region of Cameroon between 1928 and 1998 and include 
technologies that go far beyond the obvious computer and mobile 
phone. The other book is reviewed by Peter Lindhout. He 
discusses William Mafuru’s book about the effects of central 
teacher recruitment in Tanzania, which will be useful to anyone interested in or working on education in Africa.

Jan Kees van Donge gives a critical but cheerful account of the much discussed winner of the ‘AKO literatuurprijs’: David van Reybrouck 
and his book about Congo’s turbulent history. Of course we also offer you the usual information about recent publications from members, 
upcoming promotions, new members, exhibitions, conferences, and Africanists in the news.

We wish you fun reading, a good summer, and hope to see you all on the 5th of November!

Marijke Steegstra

© Copyright 2011 All rights reserved. Nederlandse Vereniging voor Afrika Studies Nieuwsbrief. Afrika Studies Leiden.
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In Memoriam
Prof. dr. J.M. Schoffeleers s.m.m. (1928-2011)

Op 24 April, Paaszondag, is professor emeritus Jan-Mathijs Schoffeleers overleden in een verzorgingshuis te Maastricht. Met zijn 
overlijden is ons een vooraanstaand afrikanist ontvallen. De laatste maanden had de ziekte van Alzheimer hem al erg in zichzelf doen 
keren. Hij heeft een laatste rustplaats gekregen op de kloosterbegraafplaats in Schimmert, op korte afstand van het seminarie dat hij als 
jonge jongen doorliep en dat aan de basis lag  van zijn academische successen in de antropologie van de religie en de etnografie van 
oost-centraal Afrika.

Direct na zijn priesterwijding  in 1955 werd de jonge montfortaan Schoffeleers uitgezonden naar de missie in Nyasaland, het huidige 
Malawi. Hij belandde in de beneden Shirevallei waar hij geïntrigeerd raakte door de nyau gemaskerde dansen en de lokale devotie aan 
de regengodheid Mbona. Toen hij na zeven jaar zijn eerste verlof kreeg  besloot hij –met permissie van de orde-  antropologie te gaan 
studeren. Hij wilde hiervoor in Afrika blijven en vond zijn weg naar Leopoldville (Kinshasa). Gezien de politieke situatie aldaar vervolgde 
hij zijn opleiding in 1964 in Oxford onder de hoede van Evans-Pritchard en tutor Rodney Needham. In vier jaar tijd behaalde hij hier zijn 
B.Litt. en D. Phil met verhandelingen over aspecten van Mang’anja religie in de hem vertouwde beneden Shirevallei. In zijn 
examencommissies zaten onder andere Mary Douglas, Victor Turner en Terrence Ranger.

In  Oxford was hij vertrouwd geraakt met de structureel-functionalistische antropologie. Zijn etnografie was nauwgezet –zijn status als 
missionaris heeft daar zeker toe bijgedragen. Zijn invalshoek was echter veel historischer dan die van zijn leermeester Evans-Pritchard. 
Professor Schoffeleers stond aan de basis van de historische studie van Afrikaanse religie, zoals ook zijn vriend Ranger moest toegeven 
(1996).

Na zijn promotie keerde Schoffeleers terug naar Malawi waar hij het seminarie van Likulezi leidde. Schoffeleers’ begrip en interesse in 
lokale religie, in plaats van de meer gebruikelijke verachting en verfoeiing, zal zeker bijgedragen hebben tot het succes van de opleiding 
(de Jonge 2000). In 1971 vervolgde hij zijn academische carriere met een betrekking  aan de recentelijk opgerichte University of Malawi. 
Na vijf jaar keerde hij terug  naar Nederland, mede door het steeds meer bedreigende politieke regime van dr. Hastings Kamuzu Banda. 
Hij werd docent en later hoogleraar aan de Vrije Unversiteit te Amsterdam. Twaalf jaar was hij verbonden aan de VU, waar hij vele 
studenten en promovendi begeleidde onder wie vooraanstaande afrikanisten. Zijn eerste promovendus was prof. W. van Binsbergen. 
Theoretisch verschoof zijn werk zich in deze periode van Durkheimiaanse naar Marxistische inslag. In 1990 accepteerde bij een 
bijzondere leerstoel in sociaal-economische verandering  en vormen van institutionele zingeving  aan de Universiteit Utrecht. Hij liet zich 
steeds meer inspireren door het werk van René Girard.

Schoffeleers laat een indrukwekkend oeuvre na van 98 wetenschappelijke artikelen en 12 boeken en geredigeerde werken (Schoffeleers 
2008: xiv-xxii). De onderwerpen zijn zeer divers en lopen uiteen van 17de eeuwse reisverslagen tot volksverhalen, tweelingen, 
Afrikaanse christologie en de geschiedenis van de Nederlandse montfortanen. Met regelmaat publiceerde hij in The Journal of Religion in 
Africa onder redactie van zijn vriend Adrian Hastings. Zijn etnografische studies van Malawi zullen van eeuwige waarde zijn. Richard 
Werbner omschrijft, op basis van Schoffeleers’ werk (e.g. Schoffeleers 1992), de Mbona cult als “the best documented cult of cosmic 
martyrdom in whole of southern Africa” (1997: 321). Maar ook theoretisch heeft Schoffeleers zijn steentje bijgedragen, bijvoorbeeld waar 
het gaat om de bestudering van orale tradities. In Malawi blijft hij een lichtend voorbeeld voor eenieder die geïnteresseerd is in religie, of 
het nu gaat om ‘traditionele’ religie, christologie of onafhankelijke kerken. Hij heeft in belangrijke mate bijgedragen aan de 
professionalisering  van de antropologie aldaar. Hij heeft daarbij aan de basis gestaan van de opleiding  van enkele vooraanstaande 
Malawische academici onder wie profs. Elias Mandala en Joe Chakanza.

Ondanks de wrijvingen die het af en toe opgeleverd heeft, is Prof. Schoffeleers zijn academische loopbaan altijd blijven combineren met 
zijn verplichtingen als priester en montfortaan. Hij heeft zijn memoires helaas nooit voltooid (maar zie Meyer & Reis 2005).

Persoonlijk ben ik prof. Schoffeleers veel verschuldigd. Bij onze eerste ontmoeting  was ik nog  een jonge student in Leiden en hij al met 
emeritaat. Ik assisteerde hem bij computerproblemen in ruil voor mooie verhalen en inspirerende discussies. Het is een eer en een 
uitdaging  om in Malawi zijn nalatenschap te mogen voortzetten. Prof. Schoffeleers was erevoorzitter van Stichting  Mlambe voor 
cultuurbehoud en onderwijs in Malawi.

Menno Welling,
Directeur, Stichting Mlambe
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Op 5 november organiseert de NVAS weer een studiedag voor haar 
leden! 

Wat is er zoal te doen?

! Posterpresentaties van lopend Afrika onderzoek: Een 
makkelijke manier om op de hoogte te blijven van wie, wat, 
waar mee bezig  is -- en om aan dat onderzoek met vragen en 
suggesties een bijdrage te kunnen leveren, natuurlijk. 
Waarom is het een goed idee dat mensen van de TU Delft 
low-budget weerstations willen introduceren op basisscholen 
in Afrika om klimaatverandering in dat werelddeel beter te 
kunnen bestuderen? Is een stuk bos heilig verklaren, zoals de 
AmaXhosa in Zuid-Afrika doen, een effectieve manier om aan 
natuurbescherming te doen? Heeft bedreigde talen onderzoek 
in Ghana en Ethiopië zin als straks toch iedereen Chinees 
spreekt? 

! Lezingen over Afrika's cultureel erfgoed: Wat is er in Afrika 
nu precies de moeite van het behouden waard?  Of liever: 
stel dat een ritueel, of een taal, of een bouwwijze, of een 
dans, of een irrigatiesysteem, of een manier van slachten 
voorgoed verloren gaat - ligt daar dan iemand van wakker? 
Levert dat schade op? Dat is een vraag die in tijden van 
economische crisis urgenter is dan ooit. Daarom een viertal 
meningen over dit thema: 
Annette Schmidt (Museum voor Volkenkunde Leiden) vertelt 
hoe de lokale bevolking in Djenne wordt ingeschakeld bij het 
bewaren van het culturele erfgoed van Mali. Mark 
Dingemanse (MaxPlanck Instituut, Nijmegen) vertelt wat er 
aan immaterieel cultureel erfgoed besloten ligt in de talen 
van Afrika. Ken Giller (Wageningen University and Research 
Centre) vertelt over traditionele technieken in de landbouw 
die misschien ook gezien mogen worden als cultureel 
erfgoed. En Wouter van Beek (Universiteit Tilburg) vertelt over de vluchtigheid van rituelen, waarvan er een flink aantal staan op 
de UNESCO lijst van immaterieel erfgoed. 

! Rondleidingen door het Afrika Museum: Natuurlijk maken we gebruik van het feit dat we in het prachtige Afrka Museum 
samenkomen door diep op een paar stukken uit de collectie in te gaan. Wolf Schijns (TU Eindhoven) vertelt over de architectuur 
van de Dogon in het buitenmuseum, Michel Doortmont (RUG) over de illegale verwerving  en handel bij de schatten van Nok, Jan 
Jansen (LU) illustreert maskerdansen aan de hand van het Ciwara masker en Froukje Krijtenburg  (LU) vertelt bij voorouderbeelden 
waarom de kaya van de Mijikenda op de UNESCO lijst van immaterieel erfgoed staan. 

! Muziek en dans van Tribal Touch: Percussie en dans van deze groep uit Ghana, Togo en Ivoorkust. Ze dansen voor ons de Gelede 
maskerdans als unieke afsluiting van de lezing van Wouter van Beek over rituelen als immaterieel cultureel erfgoed. Wouter van 
Beek zal ook uitleg geven bij die maskerdans.

Kortom, een dag die niemand mag missen! 

Toegang is voor NVAS leden gratis. Wel graag even aanmelden middels het formulier op de NVAS website www.afrikastudies.nl. Daar 
ook de vraag  wie er meeluncht (! 15,-), wie er gebruik wil maken van de satelliet-bus vanaf station Nijmegen (gratis) en de oproep de 
MuseumJaarKaart mee te nemen (om kosten voor de NVAS te drukken). 

Aanmelden voor zowel deelname aan de studiedag  als voor het geven van een posterpresentatie kan op onze website: 
www.afrikastudies.nl.

NVAS-studiedag : Afrika's cultureel erfgoed 

Afrika Museum, Berg en Dal, 5 november 2011

10.00    Vertrek bus van station naar Afrikamuseum

9.30 – 10.30     Ontvangst, gelegenheid tot bezichtigen van de posters

10.30 – 10.45    Welkomstwoord 

10.45 – 11.30     Annette Schmidt:  Bouwen aan een toekomst voor Mali’s verleden

11.30 – 12.15     Koffiepauze; posterpresentaties, verhaal op zaal*, film

12.15 – 13.00    Mark Dingemanse: Zegen of vloek? Waarom Afrika's taaldiversiteit belangrijk is, juist nu!

13.00 – 14.00    Lunch; posterpresentaties, film

14.00 – 14.45    Ken Giller: Agricultural systems as cultural heritage?

14.45 – 15.30    Theepauze; posterpresentaties, verhaal op zaal*, film

15.30 – 16.00    Wouter van Beek: Cultuur is doen! De dynamiek van vluchtig erfgoed

16.00 – 16.30    Optreden Tribal Touch: Gelede maskerdans

16.30 – 16.45    Uitreiking posterprijs en sluiting door voorzitter

17.00 – 18.00    Borrel

18.00    Vertrek bus naar station

*Aan de hand van voorwerpen uit het Afrika Museum vertellen wetenschappers over Afrika's cultureel erfgoed. Op de dag  zelf kunt u 

kiezen met wie van onderstaande  rondleiders u meegaat:

Michel Doortmont: Afrikaanse (kunst-)objecten in een Nederlands museum: over missionaire ijver, roof, en handel (zaal 2)

Froukje Krijtenburg: Wat een oorsprongsgeschiedenis vermag: Mijikenda kaya's op de UNESCO lijst van immaterieel erfgoed.  (zaal 6)

Wolf Schijns: Architectuur van de Dogon (buitenmuseum)

Jan Jansen: Loon naar werken? Ciwara dansen in de Mande heuvels (zaal 2)
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kiezen met wie van onderstaande  rondleiders u meegaat:

Michel Doortmont: Afrikaanse (kunst-)objecten in een Nederlands museum: over missionaire ijver, roof, en handel (zaal 2)

Froukje Krijtenburg: Wat een oorsprongsgeschiedenis vermag: Mijikenda kaya's op de UNESCO lijst van immaterieel erfgoed.  (zaal 6)

Wolf Schijns: Architectuur van de Dogon (buitenmuseum)

Jan Jansen: Loon naar werken? Ciwara dansen in de Mande heuvels (zaal 2)
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POLITIEKE CENTRALISERING EN LOKALE LEIDERS IN MOZAMBIQUE

André van Dokkum                                                

“Democratisering” en “decentralisering” worden in Mozambique officieel als belangrijk politiek doel gepropageerd, en bovendien 
gekoppeld aan de hernieuwde erkenning  van diverse erfelijke en andere typen lokale leiders. Erfelijke, “traditionele” leiders werden na 
Mozambiques onafhankelijkheid in 1975 door het Frelimo-bewind aan de kant geschoven als representanten van koloniale en anti-
moderne attitudes. Door velen wordt deze actie beschouwd als een bijdragende factor voor de burgeroorlog tussen de Frelimo-overheid 
en de Renamo-oppositie, die 16 jaar heeft geduurd. Het einde van de burgeroorlog  werd bezegeld met Mozambiques eerste 
meerpartijenverkiezingen van 1994. Momenteel voer ik een onderzoeksproject uit dat de werking van lokale politiek binnen het huidige 
meerpartijenstelsel in Mozambique poogt te begrijpen.

Frelimo bleef na de oorlog doorregeren en besloot, met de afkondiging  van het zogenaamde Decreet 15/2000, de “traditionele” leiders te 
rehabiliteren die het eerder had afgeschaft. Met het Decreet erkende de Frelimo-overheid echter meteen de eigen partij-secretarissen 
eveneens als lokale leiders. Wetgeving  geeft aan dat de erkenning  van deze diverse typen leiders democratisering  en politieke 
decentralisatie moet bevorderen ten gunste van de burger. Dat levert onder meer de onderzoeksvraag  op hoe erfelijk leiderschap 
onderhevig kan zijn aan invloeden van onderop, vooral van de gewone bevolking. Dat kan mogelijk licht werpen op aspecten van 
democratie binnen inheemse politieke processen. Voor mijn onderzoek hieromtrent ben ik in 2009 en 2010 in het district Barue in 
Centraal-Mozambique geweest. In dit gebied leven sprekers van de Shona en Barue talen. Een afrondende veldwerkperiode staat gepland 
voor 2012.

    
Erkenningsceremonie waarin een nieuwe lokale leider overheidsdocumenten tekent

Het onderzoeksproject staat onder supervisie van Prof.Dr. G.J. Abbink. Veel stimulering  heb ik voorts ontvangen onder andere van Dr. 
Victor Igreja, die zelf interessant onderzoek heeft gedaan in Mozambique naar inheemse geneesmethoden met betrekking tot. trauma’s 
als gevolg  van de burgeroorlog  (zie http://www.pharos.nl/uploads/_site_1/Pdf/Phaxxarchief/2005_2_Geesten.pdf). Deze geneesmethoden 
zijn een goed voorbeeld van gedecentraliseerde conflictoplossing in een land zonder nationale waarheidscommissie.

Democratie, als meerpartijensysteem of anderszins, wordt vaak gezien als on-Afrikaans. Het hele continent wordt wel historisch als 
ondemocratisch getypeerd tot aan de komst van de bevrijdingsbewegingen (vaak met eenpartijstelsels), of nog  later tot de komst van 
meerpartijenstelsels sinds 1989. Dit levert het beeld dat democratie, geïndentificeerd als meerpartijenstel, een extern westers opgelegd of 
opgedrongen verschijnsel lijkt. Meerpartijenstelsels worden in dat beeld beschouwd als gebaseerd op competitie en de oorspronkelijke 
Afrikaanse politiek meer op consensus. Deze typering is niet helemaal onterecht, maar niettemin toch te simplistisch.

Consensuspolitiek zou kunnen worden omschreven als het gezamenlijk formuleren van oplossingen van maatschappelijke vraagstukken 
die acceptabel zijn, of op zijn minst niet onacceptabel zijn, voor alle of de meeste deelnemers aan het politieke proces met betrekking 
tot. die vraagstukken. Consensus en competitie zijn echter niet noodzakelijk tegengesteld. In West- Barue is er een competitie tussen en 
binnen families over wie de lokale erfelijke leiders mag  leveren. De competitie is dermate ingewikkeld dat het zelfs behoorlijk lastig  is er 
een volledig  beeld van te krijgen. De consensus die in 2010 onder de families, de bevolking  en de districtsoverheid ontstaan lijkt te zijn 
(wel nog te realiseren), is dat het gebied zal worden opgedeeld tussen twee of drie leidersfamilies.

Begin van een wijkvergadering met lokale leiders

Problematisch bij verkiezingen in Mozambique (en andere landen) is niet de competitie op zich maar de toepassing  van wat het 
“winnaar-verliezer” model genoemd kan worden. Hierin strijden kandidaten of politieke programma’s om numerieke voorsprong 
afgemeten naar stemmenaantallen. De “winnaar” heeft vervolgens de vrije hand in de machtsuitoefening ten opzichte van de 
“verliezers”, ook bij minieme verschillen. De “verliezers”, die volkomen legitieme punten kunnen hebben, worden tot “oppositie” 
gereduceerd, en soms als vijand bejegend. Hiermee contrasteert in Barue dat bij de afzetting van erfelijke leiders (geen ongewoon 
verschijnsel) zulke ex-leiders geen “verliezers” worden genoemd omdat ze altijd kunnen zeggen dat ze “de portfolio hebben 
doorgegeven”.

President Guebuza legt uit hoe op hem te stemmen bij de volgende verkiezingen (2009)

Door het winnaar-verliezer model heeft Frelimo disproportioneel grote macht, zodanig dat de partij zelfs rechtstreeks burgers kan 
disciplineren, ook niet-partijleden. Geweld, of dreiging daarmee, is een middel om die discipline af te dwingen, in of buiten 
verkiezingstijd. Lokale partijcellen en –cirkels spelen in Barue, en waarschijnlijk ook elders in Mozambique, een grote rol. Deze cellen en 
cirkels werken met lokale gemeenschappen maar zijn vooral verantwoording  schuldig  aan hiërarchisch hogere Frelimo-
partijfunctionarissen binnen een nationale partijstructuur. Dit levert het effect dat de bevolking  lokaal grotendeels centralistisch door de 
Frelimo-partij wordt bestuurd, in plaats van decentraal door een neutrale overheid. Ook de “traditionele” erfelijke leiders kunnen zich 
moeilijk helemaal aan Frelimo-eisen onttrekken.

David Beach herinnert ons eraan dat de Shona niet ongewoon waren de leidersmacht soms tijdelijk aan een derde partij te geven 
wanneer twee machtige families onderling niet tot een vergelijk konden komen. Het equivalent bij het einde van de burgeroorlog  zou 
zijn geweest in plaats van verkiezingen te organiseren en dan af te wachten of Renamo’s of Frelimo’s presidentskandidaat wint, een 
onafhankelijke president te benoemen, die noch Renamo noch Frelimo was. In een “winnaar-verliezer” model is zoiets echter 
ondenkbaar. In 1999 was het officiële stemmenverschil tussen de Frelimo- en de Renamo-presidentskandidaat behoorlijk klein, eigenlijk 
zelfs onduidelijk. Vanuit consensus geredeneerd is het vreemd om het lot van een land bij een winnaar te leggen op basis van kleine 
percentageverschillen. Een andere consensusoplossing  zou zijn een verplichting  op te nemen in de Grondwet om gekozen partijen recht 
te geven op deelname niet alleen aan het parlement maar ook aan de regering. Ook hiervoor lijkt het “winnaar-verliezer” model in 
Mozambique weinig  ruimte te bieden. Het opsplitsen van Mozambique, als equivalent van het bovengenoemde splitsingsvoorstel, heeft 
weinig  zin (vgl. Abbink en Van Dokkum, red., Verdeeld Afrika, 2008), maar de praktisch wel uitvoerbare benoeming van provinciale 
gouverneurs uit zowel Frelimo- als Renamogelederen is eveneens politiek onhaalbaar gebleken.

Het is lastig onomwonden te zeggen dat het Westen Mozambique democratie heeft opgedrongen, al valt zo’n interpretatie wat betreft de 
tijd van het einde van de Koude Oorlog  wellicht wel te verdedigen. Het meerpartijenstelsel in Mozambique is echter net zo goed, zo niet 
meer, een resultaat van de wens een eind aan de burgeroorlog  te maken. De ondemocratische invloed van het Westen is in het land altijd 
veel groter geweest dan de democratische. Kolonisator Portugal was onvermurwbaar. Frelimo’s autoritaire eenpartijstelsel kreeg veelal 
instemming  van westerse sympatisanten. Het verzet tegen Frelimo’s machtsmonopolie bevorderde wel de groei van Renamo, maar dat 
werd gesteund door Rhodesië en apartheid Zuid-Afrika, welke landen geen democratische doelstellingen hadden. Toen westerse landen 
zich eindelijk meer nadrukkelijk ten doel stelden democratie in Mozambique te bevorderen, zijn enkele potentieel ingrijpende 
voorstellen nooit gerealiseerd. Wel is het zo dat de opvatting  van verkiezingen als een soort wedstrijd met “winnaars” en “verliezers” 
grotendeels door Euro-Amerikaanse historische ervaring is gekleurd. Inspiratie vanuit de consensusidee had mogelijk een meer 
gebalanceerde Mozambikaanse politiek opgeleverd.
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zelfs onduidelijk. Vanuit consensus geredeneerd is het vreemd om het lot van een land bij een winnaar te leggen op basis van kleine 
percentageverschillen. Een andere consensusoplossing  zou zijn een verplichting  op te nemen in de Grondwet om gekozen partijen recht 
te geven op deelname niet alleen aan het parlement maar ook aan de regering. Ook hiervoor lijkt het “winnaar-verliezer” model in 
Mozambique weinig  ruimte te bieden. Het opsplitsen van Mozambique, als equivalent van het bovengenoemde splitsingsvoorstel, heeft 
weinig  zin (vgl. Abbink en Van Dokkum, red., Verdeeld Afrika, 2008), maar de praktisch wel uitvoerbare benoeming van provinciale 
gouverneurs uit zowel Frelimo- als Renamogelederen is eveneens politiek onhaalbaar gebleken.

Het is lastig onomwonden te zeggen dat het Westen Mozambique democratie heeft opgedrongen, al valt zo’n interpretatie wat betreft de 
tijd van het einde van de Koude Oorlog  wellicht wel te verdedigen. Het meerpartijenstelsel in Mozambique is echter net zo goed, zo niet 
meer, een resultaat van de wens een eind aan de burgeroorlog  te maken. De ondemocratische invloed van het Westen is in het land altijd 
veel groter geweest dan de democratische. Kolonisator Portugal was onvermurwbaar. Frelimo’s autoritaire eenpartijstelsel kreeg veelal 
instemming  van westerse sympatisanten. Het verzet tegen Frelimo’s machtsmonopolie bevorderde wel de groei van Renamo, maar dat 
werd gesteund door Rhodesië en apartheid Zuid-Afrika, welke landen geen democratische doelstellingen hadden. Toen westerse landen 
zich eindelijk meer nadrukkelijk ten doel stelden democratie in Mozambique te bevorderen, zijn enkele potentieel ingrijpende 
voorstellen nooit gerealiseerd. Wel is het zo dat de opvatting  van verkiezingen als een soort wedstrijd met “winnaars” en “verliezers” 
grotendeels door Euro-Amerikaanse historische ervaring is gekleurd. Inspiratie vanuit de consensusidee had mogelijk een meer 
gebalanceerde Mozambikaanse politiek opgeleverd.
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Book review

Walter Gam Nkwi – Kfaang and its technologies (towards a social history of mobility in Kom, Cameroon, 
1928 - 1998)

Janneke Barten

When I first saw the title of this phd-thesis I thought 'Kfaang' was a village, or some other kind of 
geographical place. However, kfaang  is a word in a language that is spoken in Kom, a region in north-west 
Cameroon. It means new, or modern. There are kfaang-goods, a kfaang-road, kfaang-persons, a kfaang-
lifestyle. Kfaang  is what is brought to Kom as a novelty, as innovation, and as something that mostly 
generates admiration, the way forward. 

'Kfaang and its technologies' is a social history, made by a combination of the disciplines sociology and 
history. By using  oral testimonies as well as archives wherever available, Walter Gam Nkwi portrays a 
picture of modernities that have been adopted in the Kom region between 1928 and 1998. 

It is wonderful just to look at the picture on the front cover. Six men are reading books. These are kfaang-
men, modern men, using the modern technology of book-reading. Behind them a crowd is standing  at a respectable distance, watching 
and admiring  what happens. Gam Nkwi brings the reader back to the time that the first roads were built, or the time the first motor 
vehicle arrived, a source of pride for the owner and his relatives. He shows how influential these changes have been for different groups 
of people living in this region, and especially how this has influenced mobility. 

What is attractive about this book is that it is the story of the people, 'ordinary people', whose voices are not so often heard. The author 
has deliberately tried to search for these people as respondents. Using  the local word kfaang implies that it is them who decide when 
something is a novelty or 'modern', that they make up a new word for it (such as 'kfaang-beer' for bottled beer), and give the technology a 
use and meaning  in their daily lives. The stories of these people tell about the way certain new technologies have been adapted over the 
last century, but also how the Kom identity remained, and in fact a blend between the new and the old came into existence. 

In this way modernization can be seen as an ongoing  process. Contemporary studies point to the influence of new technologies on 
mobility. Mobility has increased because of the internet, mobile phones, or cheap plane tickets. However, looking  at the wider historical 
perspective that Gam Nkwi offers, perhaps the construction of the road has been at least as 'world-shaking' and as big  a change. The 
author nicely concludes with the comment that change itself is the only permanent thing. 

However, since the time-frame of the study is limited to the year 1998, the comparison with contemporary times cannot be made. Are the 
same respondents, once shocked by a motor vehicle, now chatting on skype with their grand-children in Europe? And looking  at this 
larger time-frame, what has actually caused the biggest shocks and changes, the current ICT's or the establishing  of the church and the 
school in the past century? Are the people nowadays still holding on to their Kom-identity in a globalizing world? 

Another question that comes up while reading the book is a curiosity about the author himself. It is mentioned that Gam Nkwi 
speaks the language of Kom. Did he grow up in the region, is he a son of a Kom-migrant, or has he learned the language in another way? 
Does he belong to a specific group himself? Did he have to overcome cultural barriers while doing fieldwork, or did he fit in easily? 

For a reader like myself, who had quite some language and cultural barriers to overcome while doing  my own fieldwork, these are 
interesting methodological questions.  Therefore I would like to ask Walter Gam Nkwi to add both an introduction and some extra 
chapters at the end. But perhaps that is just because after reading any interesting book, you wish it would have been longer... 
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Book review

William L. Mafuru, (2011) Coping with inadequacy. Understanding  the effects of central teacher 

recruitment in six ward secondary schools in Tanzania. Leiden. (African Studies Collection, Vol. 32) 

Peter Lindhoud

For understanding educational developments in Third World countries it is important to focus on the role 
education plays in the development process and in what way it fits into the decentralization policy of the 
particular country. Let’s start with education. Since the beginning of the 1990s the focus has been 
specifically on realizing universal primary education (UPE).  Quantitatively in most countries a success, but 
the weak point was the quality. Not only of the education offered (teaching  and learning  facilities), but also 
the availability and quality of the teachers. Of course both elements are going  hand in hand, especially  
because of the amount of unqualified teachers. The growth of primary education resulted in a growing 
demand for secondary education. And again this affected the capacity of the schools and the availability 
and quality of the teaching  staff.  The quality of education, according to the human development 
approach, has an impact on development of the country. 

As education is taking a big share of the national budget, it is one of the main sectors that contributes to 
the decentralization policy of a country. In this way, at least its costs can be transferred to regional and/ or local level.  But here the 
tension arises between what has and can be done at regional/local level and what at central level. Specifically in relation to education 
this kind of tension is strong.

The study under review describes both aspects mentioned above from the perspective of teacher recruitment in six ward secondary 
schools in Tanzania. The title ‘coping with inadequacy’ reveals in fact what it is all about. The wards all are situated in the rural and 
remote areas and the secondary schools all are initiated by the wards, so by the local communities. This is an outcome of the 
decentralization policy.  But teachers are posted by the Ministry and the latter is not taking  local demand too much into account. 
Inadequacy therefore means that schools are not getting  a sufficient amount of teachers, while in the urban areas there are too many 
teachers. Teachers posted in the rural and remote areas have to cope with difficult local living and teaching  conditions.  Inadequacy also 
refers to the fact that in one school there are too many teachers for a particular subject while in another school there is a lack of teachers 
for that subject.  Thus teachers have to find their way in a difficult environment and teaching  situation. Often, in order to teach the pupils, 
unqualified teachers are taken on board. 

To understand the way teachers are coping  with their living and working conditions the study takes as a theoretical framework the 
concept of street-level bureaucrats and the concept of the semi-autonomous social fields. An interesting  approach that helps to 
understand the way teachers act and react. Teachers and schools are creating  their own routines and rules that suit their work 
environment. And so the schools, to some extent, have acquired the characteristic feature of semi-autonomous social fields. Because of 
this kind of localization of the rules, the effectiveness of formal rules on the provision of education is limited. And this is not only affecting 
the ‘formal rules’. Dr. Mafuru concludes that the coping  measures ‘means that teachers and school administration don’t work for the 
quality provision of education service for students and communities at large. This is only done in order to enable them manage their 
duties and responsibilities. (…) In so doing teachers basically seek to secure their work environment. Thus the local communities (…) 
have experienced secondary education decentralization through the actions and behavior of teachers and school administration trying  to 
cope’.  In relation to the decentralization policy it is concluded that it is far from responsive to the local needs. 

The outcomes of this research have been based on fieldwork at the secondary schools in the six wards, using the explanatory case study 
approach. Therefore in-depth (open-ended) and structured interviews were taken in combination with focus group discussions. In fact the 
study is based on qualitative research which suits getting an insight in the problem best.  In the reflection on the research, Dr. Mafuru 
indicates as a weakness that he failed to effectively involve the members of the school boards. That is indeed a weakness although 
understandable, because it is  not always easy to make this kind of arrangements in the African context. For getting  information about the 
functioning of the school and the teachers and the way decentralization works and is experienced by the local community this could 
have been very helpful. 

The study gives a good picture about the way teachers are coping with inadequacy. What I missed is a diagram about the decentralized 
structure from Ministry to Ward and a diagram of the educational system of Tanzania. 
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Hoera voor Van Reybrouck (met enige reserve)

Jan Kees van Donge
Afrika-Studiecentrum 

De verleiding is groot om cynisch te doen over Afrikaanse politieke geschiedenis en met name een land als 
Congo dat sinds de onafhankelijkheid een droeve geschiedenis heeft. Daarom is het een goede zaak dat Van 
Reybroucks boek over Congo zo in de prijzen is gevallen, want het boek geeft een menselijke maat  aan die 
geschiedenis. Hij beschrijft kolonialisme als een tijd van economische vooruitgang voor velen maar ziet de 
rassendiscriminatie niet over het hoofd. De wreedheden krijgen hun plaats, maar in de eerste plaats als een 
tragedie die het land overkomt. Hij benoemt ze, maar kan ze uiteindelijk ook niet verklaren. Hij heeft het van 
tijd tot tijd over een uit de hand gelopen spel, maar dat verklaart niet als noodzakelijkheid het geweld dat 
volslagen arbitrair wordt. Toch is het te hopen dat het vertaald wordt in het Frans en dat vooral ook veel 
Congolezen het boek zullen lezen. In heel Afrika is er een grote zoektocht om de oorsprong van de 

teleurstellingen sinds de onafhankelijkheid te plaatsen. Meestal is er dan geen verhaal om aan te refereren: een geschiedenis waarin je 
overzichtelijk kan lezen wat er gebeurd is. Dit boek voorziet in zo’n behoefte. Het is ook te hopen dat het in Congo veel gelezen gaat 
worden omdat Van Reybrouck een geschiedenis heeft geschreven vanuit de leefwereld van de Congolezen. Levensgeschiedenissen van 
Congolezen door de tijden heen zijn het basismateriaal waaruit het boek is samengesteld. Hij geeft aan veel mensen een stem, en niet 
alleen aan de prominenten in de geschiedenis. Afrikaanse landen hebben behoefte aan een dergelijk verhaal. 

Het is niet vreemd dat het boek tot controverse heeft geleid. Dat is niet alleen vanwege de dichterlijke vrijheden die hij zich veroorlooft. 
Dat getuigt ook vaak van groot inlevingsvermogen, bijvoorbeeld in de positie van zijn vader die op een mooie morgen een VW met lijken 
ziet komen vanuit zijn raam. Meer reden voor debat is in de keuze van de mensen die hij aan het woord laat. Van Reybrouck schreef een 
geschiedenis van binnenuit door de actoren aan het woord te laten. Sommige stemmen zou je wat meer willen horen, bijvoorbeeld die 
van Tsishekedi, een moedige politicus die in het democratiseringsproces totaal gemarginaliseerd werd. Anderen hoor je een beetje te 
veel, zoals de man die het zwaard van Boudewijn stal op de Onafhankelijkheidsdag. Maar de echte zwakheid in het boek is dat Van 
Reybrouck geen ruimte geeft aan debat en diverse interpretaties. Hij is bijvoorbeeld aangevallen vanwege zijn portret van Lumumba. Dat 
portret vind ik prachtig. Van Reybrouck haalt bijvoorbeeld Lumumba’s talent als bierverkoper naar voren. Maar Lumumba is voor velen 
een icoon van principiële politiek en dat rijmt dan niet gemakkelijk met dat bier verkopen. De directe stijl waarin het boek geschreven is 
had ernstig  afbreuk geleden door te refereren aan verschillende interpretaties en de nadruk te leggen op de subjectieve visie van een 
informant. Maar het is voor Afrikanisten niet zo gek te blijven zien dat het een interpretatie is.

Dit boek is dus zonder meer een aanrader, maar het is wel een groot werk om het van kaft tot kaft te lezen. Het kan makkelijker zijn om 
erin te komen door een hoofdstuk te kiezen dat onmiddellijk aanspreekt. Ik kan het hoofdstuk over bier en religie aanbevelen als  start.

David van Reybrouck – Congo, een geschiedenis. Bezige Bij. ISBN: 9789023458661

© Copyright 2011 All rights reserved. Nederlandse Vereniging voor Afrika Studies Nieuwsbrief. Afrika Studies Leiden.



index in memoriam nvas studiedag politiek in mozambique book review 1 book review 2

van reybrouck congo new members new publications promotions conferences exhibitions

africanists in the news nieuwe bestuursleden gezocht colofon print versie

NVAS Nieuwsbrief June 2011

New members

Mariske Westendorp

Mijn naam is Mariske Westendorp (MSc/MA). Ik ben in contact gekomen met NVAS via Catrien Notermans, die ik 
heb leren kennen tijdens mijn opleiding  Culturele Antropologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. In 2009 
heb ik mijn Mastertitel van deze opleiding behaald (specialisatie: Religieuze mobiliteit). Een jaar later heb ik ook 
de Master van Religiewetenschappen aan dezelfde universiteit gehaald (specialisatie: Religie en cultuur). Op dit 
moment ben ik werkzoekende. Graag zou ik een baan vinden waarin ik mij kan richten op de verschillende 
religies en culturen van de wereld, specifiek Afrika. In voorgaande jaren ben ik al afgereisd naar China en Ghana, 
maar ik zou graag nog vele andere (Afrikaanse) landen aandoen. 

Mieke van der Linden

Ik ben Mieke van der Linden en ik heb in 2010 mijn Research Master in Law (LL.M/MPhil) diploma behaald op het 
gebied van internationaal recht en rechtsgeschiedenis. Op dit moment ben ik promovenda aan de Law School van 
Tilburg University. In mijn onderzoek (dat moet resulteren in een proefschrift) staat de opdeling  van Afrika aan het 
einde van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw centraal. Binnen dit geografische en tijdskader richt 
ik mij op de juridische dimensies van het kolonialisme op het Afrikaanse continent, met name op de acquisitie van 
territorium. Hierbij worden Nigeria, Kameroen en Gabon meer in het bijzonder bekeken. Via het Afrika 
StudieCentrum in Leiden ben ik in aanraking gekomen met de NVAS, waar ik, tot mijn grote vreugde, een flyer in 

de hand gedrukt heb gekregen.

Michiel van den Bergh 

I conduct Ph.D research for Vogelbescherming Nederland (VBN) at the University of Leiden and I am based at the African Studies Centre. 
VBN has launched a new project called ‘Living on the edge’. It is an ambitious initiative to improve living conditions in the Sahel for birds 
and people, by working with the local people to conserve and restore the natural environment, and enhance livelihoods through a more 
sustainable use of natural resources. The Ph.D research goal is divided into two focus areas: 1) the socio-economic aspects of, and their 
relation with, habitat, landscape, land use, and bird- and habitat conservation. 2) The project's political, societal and institutional aspects: 
actors, partners, and directing  possibilities. The research will include fieldwork in Sahelian countries. I started my Ph.D in April 2011. 
Prior to my Ph.D research I studied Human Geography at the University of Amsterdam and obtained a Master’s degree in Developmental 
- and Environmental Geography. In 2006, I successfully completed 5 courses in environmental management and human development at 
the Wilfrid Laurier University in Waterloo , Canada.

Gonne Beekman

Mijn naam is Gonne Beekman. Na het afronden van mijn bachelor en master in internationale 
ontwikkelingsstudies aan Wageningen Universiteit ben ik daar sinds november 2009 als promovendus 
verbonden aan de leerstoelgroep ontwikkelingseconomie. Tijdens mijn studie heb ik me gericht op de rol van 
instituties in ontwikkeling. Zo heb ik in Ethiopië onderzoek gedaan naar de rol van boeren coöperaties in 
innovatie, en in Burundi onderzocht hoe formele en informele landrechten risicopercepties en investeringen 
beïnvloeden. In Burundi heb ik ook kennis gemaakt met effecten van gewelddadig  conflict, en de soms 

tegenstrijdige effecten daarvan op  ontwikkeling. Mijn promotieonderzoek richt zich op rurale huishoudens in Liberia, een land dat –net 
als Burundi– een recente geschiedenis van oorlog  kent. In dit project werk ik samen met ZOA Vluchtelingenzorg, sinds 2003 werkzaam 
in Liberia. Aan de hand van een gedetailleerde impactanalyse kijk ik naar de effecten van één van ZOA’s programma’s op inkomens, 
voedselzekerheid en sociale cohesie en individuele preferenties. Om die laatste facetten te onderzoeken maak ik gebruik van spelletjes 
(experimenten), die concepten zoals risicopreferenties, geduld en altruïsme meetbaar maken. Dergelijke preferenties zijn bepalend voor 
gedrag en keuzes die mensen maken, en daarom van groot belang voor het slagen of falen van nieuwe initiatieven, en voor ontwikkeling 
in het algemeen. Gonne.beekman@wur.nl

Billie de Haas

In januari 2010 ben ik begonnen als promotiestudent aan de Rijksuniversiteit Groningen. Mijn proefschrift richt 
zich op seksuele voorlichting  in Oeganda en is een samenwerking  tussen het Population Research Centre van de 
faculteit ruimtelijke wetenschappen en Rutgers WPF, een internationale NGO gericht op de seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten van met name jongeren wereldwijd. Tijdens mijn Research Master 
Population Studies heb ik onderzoek gedaan naar de percepties van Oegandese jongeren op het gebied van 
relaties en seksualiteit. In mijn huidige promotieonderzoek richt ik mij op de leraren die op middelbare scholen 
in Oeganda seksuele voorlichting geven. Mijn doel is om door middel van kwalitatief onderzoek meer te leren 
over hun persoonlijke ervaringen, opvattingen en ideeën met betrekking tot seksualiteit en seksuele voorlichting 
en hoe deze terugkomen in de manier waarop zij seksuele voorlichting  geven in de klas. Samen met de leraren 

hoop ik bij te kunnen dragen aan een kwaliteitsverbetering  van seksuele voorlichting  in Oeganda. Keywoorden onderzoekthema: 
seksualiteit, seksuele voorlichting, Oeganda, kwalitatief en participatief onderzoek b.de.haas@rug.nl 

Ms Agnieszka Kazimeirczuk

I am a PhD candidate at the African Studies Centre (ASC) in Leiden. Main focus: how NGOs target their 
development interventions, with a focus on (often) excluded groups of society: the poor, the very poor and 
children. I hold a!BA in Economics from Warsaw University, Poland, and an MA in International Development 
from the Graduate School of Social Sciences (GSSS) at the University of Amsterdam (UvA). I am a member of 
the Participatory Assessment of Development (PADEV) project team, involved in developing  a new holistic and 
participatory methodology to evaluate development interventions. Her fieldworks in Ghana (2008 and 2010) 
resulted in a participatory poverty assessment and a solid evaluation of development projects conducted among 
socially excluded groups of people, namely the poor and children.

Meike de Goede

Sinds 2007 ben ik als promovendus verbonden aan het Centre for Peace & Conflict Studies van de University of St. Andrews (UK). Mijn 
promotieonderzoek gaat over staatsopbouw, democratisering  en bestuur in de Democratische Republiek Kongo. Ik richt mij specifiek op 
het Nationale Parlement en de manieren waarop vorm gegeven wordt aan de jonge democratie in de relaties tussen parlementariërs, hun 
electoraat en het regime. Daarnaast houd ik me ook bezig  met veiligheidsvraagstukken, Security Sector Reform en verkiezingen in de 
DRC. 

Heleen Henstra

Mijn naam is Heleen Henstra. Ik heb Afrikaanse taalkunde aan de Rijksuniversiteit van Leiden gestudeerd. Als 
bijvakken heb ik Arabisch en Creolistiek incl. Surinaams (Sranan tongo) gedaan. Na mijn afstuderen in maart 
1987 heb ik een omscholingscursus Informatica in het kader van het PION (Project Informatica Omscholing 
Nederland) project gedaan. Na de omscholingscursus ben ik bij Fokker Aircraft B.V. gaan werken. Sindsdien 
heb ik in de automatisering  gewerkt als projectcoördinatoren programmeur en ben vervolgens doorgegroeid 
naar technisch en functioneel ontwerper, eerst in vaste dienst en daarna in de detachering. De afgelopen 5 jaar 
ben ik werkzaam als consultant met als specialisatie functioneel beheer (business informatiemanagement: 

namens de gebruikersorganisatie verantwoordelijk voor het in stand houden van de functionaliteit van de informatievoorziening  en het 
ondersteunen van de gebruikers). Door mijn studie ben ik altijd geïnteresseerd gebleven in Afrika en de Afrikaanse muziek en ben een 
aantal keren in Afrika (Gambia, Senegal, Marokko en Egypte) op vakantie geweest.

Karin van Bemmel

Sinds maart 2011 ben ik student-assistent bij de Transformations & Connections research groep bij het Afrika-
Studiecentrum in Leiden. Daarnaast ben ik betrokken bij Stichting Njokuti, die zich inzet voor jongeren met een 
lichamelijke handicap in Tanzania. Ik heb, sinds mijn geboorte in Kenia, altijd grote affiniteit met het Afrikaanse 
continent gehad. Inmiddels heb ik werkervaring  opgedaan in Kenia, Zambia en Tanzania. In 2009 ben ik 
afgestudeerd als cultureel antropoloog aan de universiteit van Utrecht. Mijn master-onderzoek heb ik gericht op 
implicaties van Barack Obama’s presidentschap voor inwoners van west-Kenia. Op dit moment studeer ik weer 
aan universiteit Utrecht, de master Klinische Psychologie hoop ik volgend jaar af te ronden. 
k.van.bemmel@ascleiden.nl
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Mariske Westendorp

Mijn naam is Mariske Westendorp (MSc/MA). Ik ben in contact gekomen met NVAS via Catrien Notermans, die ik 
heb leren kennen tijdens mijn opleiding  Culturele Antropologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. In 2009 
heb ik mijn Mastertitel van deze opleiding behaald (specialisatie: Religieuze mobiliteit). Een jaar later heb ik ook 
de Master van Religiewetenschappen aan dezelfde universiteit gehaald (specialisatie: Religie en cultuur). Op dit 
moment ben ik werkzoekende. Graag zou ik een baan vinden waarin ik mij kan richten op de verschillende 
religies en culturen van de wereld, specifiek Afrika. In voorgaande jaren ben ik al afgereisd naar China en Ghana, 
maar ik zou graag nog vele andere (Afrikaanse) landen aandoen. 

Mieke van der Linden

Ik ben Mieke van der Linden en ik heb in 2010 mijn Research Master in Law (LL.M/MPhil) diploma behaald op het 
gebied van internationaal recht en rechtsgeschiedenis. Op dit moment ben ik promovenda aan de Law School van 
Tilburg University. In mijn onderzoek (dat moet resulteren in een proefschrift) staat de opdeling  van Afrika aan het 
einde van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw centraal. Binnen dit geografische en tijdskader richt 
ik mij op de juridische dimensies van het kolonialisme op het Afrikaanse continent, met name op de acquisitie van 
territorium. Hierbij worden Nigeria, Kameroen en Gabon meer in het bijzonder bekeken. Via het Afrika 
StudieCentrum in Leiden ben ik in aanraking gekomen met de NVAS, waar ik, tot mijn grote vreugde, een flyer in 

de hand gedrukt heb gekregen.

Michiel van den Bergh 

I conduct Ph.D research for Vogelbescherming Nederland (VBN) at the University of Leiden and I am based at the African Studies Centre. 
VBN has launched a new project called ‘Living on the edge’. It is an ambitious initiative to improve living conditions in the Sahel for birds 
and people, by working with the local people to conserve and restore the natural environment, and enhance livelihoods through a more 
sustainable use of natural resources. The Ph.D research goal is divided into two focus areas: 1) the socio-economic aspects of, and their 
relation with, habitat, landscape, land use, and bird- and habitat conservation. 2) The project's political, societal and institutional aspects: 
actors, partners, and directing  possibilities. The research will include fieldwork in Sahelian countries. I started my Ph.D in April 2011. 
Prior to my Ph.D research I studied Human Geography at the University of Amsterdam and obtained a Master’s degree in Developmental 
- and Environmental Geography. In 2006, I successfully completed 5 courses in environmental management and human development at 
the Wilfrid Laurier University in Waterloo , Canada.

Gonne Beekman

Mijn naam is Gonne Beekman. Na het afronden van mijn bachelor en master in internationale 
ontwikkelingsstudies aan Wageningen Universiteit ben ik daar sinds november 2009 als promovendus 
verbonden aan de leerstoelgroep ontwikkelingseconomie. Tijdens mijn studie heb ik me gericht op de rol van 
instituties in ontwikkeling. Zo heb ik in Ethiopië onderzoek gedaan naar de rol van boeren coöperaties in 
innovatie, en in Burundi onderzocht hoe formele en informele landrechten risicopercepties en investeringen 
beïnvloeden. In Burundi heb ik ook kennis gemaakt met effecten van gewelddadig  conflict, en de soms 

tegenstrijdige effecten daarvan op  ontwikkeling. Mijn promotieonderzoek richt zich op rurale huishoudens in Liberia, een land dat –net 
als Burundi– een recente geschiedenis van oorlog  kent. In dit project werk ik samen met ZOA Vluchtelingenzorg, sinds 2003 werkzaam 
in Liberia. Aan de hand van een gedetailleerde impactanalyse kijk ik naar de effecten van één van ZOA’s programma’s op inkomens, 
voedselzekerheid en sociale cohesie en individuele preferenties. Om die laatste facetten te onderzoeken maak ik gebruik van spelletjes 
(experimenten), die concepten zoals risicopreferenties, geduld en altruïsme meetbaar maken. Dergelijke preferenties zijn bepalend voor 
gedrag en keuzes die mensen maken, en daarom van groot belang voor het slagen of falen van nieuwe initiatieven, en voor ontwikkeling 
in het algemeen. Gonne.beekman@wur.nl

Billie de Haas

In januari 2010 ben ik begonnen als promotiestudent aan de Rijksuniversiteit Groningen. Mijn proefschrift richt 
zich op seksuele voorlichting  in Oeganda en is een samenwerking  tussen het Population Research Centre van de 
faculteit ruimtelijke wetenschappen en Rutgers WPF, een internationale NGO gericht op de seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten van met name jongeren wereldwijd. Tijdens mijn Research Master 
Population Studies heb ik onderzoek gedaan naar de percepties van Oegandese jongeren op het gebied van 
relaties en seksualiteit. In mijn huidige promotieonderzoek richt ik mij op de leraren die op middelbare scholen 
in Oeganda seksuele voorlichting geven. Mijn doel is om door middel van kwalitatief onderzoek meer te leren 
over hun persoonlijke ervaringen, opvattingen en ideeën met betrekking tot seksualiteit en seksuele voorlichting 
en hoe deze terugkomen in de manier waarop zij seksuele voorlichting  geven in de klas. Samen met de leraren 

hoop ik bij te kunnen dragen aan een kwaliteitsverbetering  van seksuele voorlichting  in Oeganda. Keywoorden onderzoekthema: 
seksualiteit, seksuele voorlichting, Oeganda, kwalitatief en participatief onderzoek b.de.haas@rug.nl 

Ms Agnieszka Kazimeirczuk

I am a PhD candidate at the African Studies Centre (ASC) in Leiden. Main focus: how NGOs target their 
development interventions, with a focus on (often) excluded groups of society: the poor, the very poor and 
children. I hold a!BA in Economics from Warsaw University, Poland, and an MA in International Development 
from the Graduate School of Social Sciences (GSSS) at the University of Amsterdam (UvA). I am a member of 
the Participatory Assessment of Development (PADEV) project team, involved in developing  a new holistic and 
participatory methodology to evaluate development interventions. Her fieldworks in Ghana (2008 and 2010) 
resulted in a participatory poverty assessment and a solid evaluation of development projects conducted among 
socially excluded groups of people, namely the poor and children.

Meike de Goede

Sinds 2007 ben ik als promovendus verbonden aan het Centre for Peace & Conflict Studies van de University of St. Andrews (UK). Mijn 
promotieonderzoek gaat over staatsopbouw, democratisering  en bestuur in de Democratische Republiek Kongo. Ik richt mij specifiek op 
het Nationale Parlement en de manieren waarop vorm gegeven wordt aan de jonge democratie in de relaties tussen parlementariërs, hun 
electoraat en het regime. Daarnaast houd ik me ook bezig  met veiligheidsvraagstukken, Security Sector Reform en verkiezingen in de 
DRC. 

Heleen Henstra

Mijn naam is Heleen Henstra. Ik heb Afrikaanse taalkunde aan de Rijksuniversiteit van Leiden gestudeerd. Als 
bijvakken heb ik Arabisch en Creolistiek incl. Surinaams (Sranan tongo) gedaan. Na mijn afstuderen in maart 
1987 heb ik een omscholingscursus Informatica in het kader van het PION (Project Informatica Omscholing 
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New publications from members

Dietz, T., Mazzucato, V., Kabki, M. & Smith, L. (2011) Ghanaians in Amsterdam, Their "Good Work Back Home" and the Importance of 
Reciprocity. In: Journal of Global Initiatives, Vol. 6, No. 1, pp. 132-143.

Sandra J.T.M. Evers, spring 2011, “Kinning in the Imagination: Perceptions of Kinship 
and Family History among Chagossian Children in Mauritius” in! Not just a victim: 
The child as catalyst and witness of contemporary Africa, Sandra J.T.M. Evers, Catrien Notermans, Erik van Ommering  (eds.) pages 
79-105. Leiden: Brill Academic Publishers. http://www.brill.nl/default.aspx?partid=210&pid=44529!

Sandra J.T.M. Evers, spring 2011, “Longing and Belonging  in Real Time: How Chagossian Children in Mauritius Imagine the Chagos 
Islands” in Eviction! from the Chagos Islands: Displacement and!Struggle! for! Identity!Against!Two World Powers, Sandra J.T.M. Evers, 
Marry Kooy (eds.), pages 305-333. Leiden: Brill Academic Publishers. http://www.brill.nl/default.aspx?partid=210&pid=45086

Holten, L. (2011) A Maternal Health Clinic in the Mandé Mountains of Mali; a Civil !Society Project. Mande Studies. Vol. 10.

Lecocq, Baz
2010 Disputed Desert: Decolonisation, Competing Nationalisms and Tuareg Rebellions in Mali.
(Leiden, Brill Academic Publishers, Afrika-Studiecentrum Series).

2010 ‘Tuareg City Blues – Cultural Capital in a Global Cosmopole’, in, Anja Fischer and Ines Kohl (eds.), Tuareg Society Within a 
Globalized World: Saharan Life in Transition. London: I.B. Tauris Press, 41-58.

Leegwater, Margot (2011) 'Sharing  Scarcity: Issues of Land Tenure in South-east Rwanda' in A. Ansoms and S. Marysse (eds.) 'Natural 
Resources and Local Livelihoods in the Great Lakes Region of Africa. A Political Economy Perspective'. Palgrave Macmillan, New York/ 
Basingstoke. 

Not Just a Victim: The Child as Catalyst and Witness of Contemporary Africa
Sandra J.T.M. Evers, Catrien Notermans and Erik van Ommering (eds.)
Leiden: Brill, Afrika-Studiecentrum Series; vol. 20, 2011.
ISBN 978-90-04-20400-3

Social scientists examining contemporary Africa take considerable pains to resist portraying Africa as nothing more 
than a land of victims unable to escape historical cycles of war, exploitation and tyranny. However, children are 
still frequently conceptualised as passive actors, mere extensions of adult societies and receptors of culture. The 
authors in this volume argue that children are dynamic contributors to the shaping  of contemporary Africa. Through 
novel and unorthodox ethnographic research methods, each chapter provides insights into children’s perspectives 
on kinship, work, caring, health, migration and conflict, shedding  light on children’s views and the vital roles they 
play in the emerging Africa of tomorrow.

Petrollino, Sara and Maarten Mous 2010. Recollecting  Words and Expressions in Aasá, a Dead Language in Tanzania Anthropological 
Linguistics 52(2): 206-216.

Van der Geest, Kees (2011). North-South migration in Ghana: What role for the environment? International Migration 49 (S1): 69-94

Van Donge, Jan Kees (2010) 'The 2008 presidential by-election in Zambia'
Electoral Studies! (29, 3) pp. 521-524

Van Vliet, Martin
Africa Yearbook (2010) Mali chapter; Brill Publishers

Policy Paper on Local accountability practices in Sub-Saharan Africa; Dutch Ministry Of Foreign Affairs & OECD. May 2011. 

“Family Matters: The Interplay between Formal and Informal Incentives for Accountability in Mali’s Local Communities”, (Chapter in 
‘Accountable Governments in Africa’, UCT Press 2011) (peer reviewed )

“Writing Autobiographies of Nations”, a handbook on constitutional reform processes in Africa and Latin America, Editor and author of 
the Zambia chapter (NIMD publication, 2009).
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Sandra J.T.M. Evers, Catrien Notermans and Erik van Ommering (eds.)
Leiden: Brill, Afrika-Studiecentrum Series; vol. 20, 2011.
ISBN 978-90-04-20400-3

Social scientists examining contemporary Africa take considerable pains to resist portraying Africa as nothing more 
than a land of victims unable to escape historical cycles of war, exploitation and tyranny. However, children are 
still frequently conceptualised as passive actors, mere extensions of adult societies and receptors of culture. The 
authors in this volume argue that children are dynamic contributors to the shaping  of contemporary Africa. Through 
novel and unorthodox ethnographic research methods, each chapter provides insights into children’s perspectives 
on kinship, work, caring, health, migration and conflict, shedding  light on children’s views and the vital roles they 
play in the emerging Africa of tomorrow.

Petrollino, Sara and Maarten Mous 2010. Recollecting  Words and Expressions in Aasá, a Dead Language in Tanzania Anthropological 
Linguistics 52(2): 206-216.

Van der Geest, Kees (2011). North-South migration in Ghana: What role for the environment? International Migration 49 (S1): 69-94

Van Donge, Jan Kees (2010) 'The 2008 presidential by-election in Zambia'
Electoral Studies! (29, 3) pp. 521-524

Van Vliet, Martin
Africa Yearbook (2010) Mali chapter; Brill Publishers

Policy Paper on Local accountability practices in Sub-Saharan Africa; Dutch Ministry Of Foreign Affairs & OECD. May 2011. 

“Family Matters: The Interplay between Formal and Informal Incentives for Accountability in Mali’s Local Communities”, (Chapter in 
‘Accountable Governments in Africa’, UCT Press 2011) (peer reviewed )

“Writing Autobiographies of Nations”, a handbook on constitutional reform processes in Africa and Latin America, Editor and author of 
the Zambia chapter (NIMD publication, 2009).
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Promotions

The Dagara farmer at home and away: Migration, environment and development in Ghana

Kees van der Geest
Datum: 21 juni 2011
Promotors: Prof. Dr. Ton Dietz en Dr. Kees Burger
Universiteit van Amsterdam
Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen
Meer info op http://www.keesvandergeest.nl

Samenvatting
Zijn mensen in de savanne van West Afrika steeds meer gedwongen te migreren als gevolg van klimaatverandering, milieudegradatie en 
natuurrampen? En wat zijn de gevolgen van migratie voor milieu en ontwikkeling in de herkomst- en vestigingsgebieden van migranten? 
Dit zijn vragen die centraal staan in deze studie. Op basis van veldwerk onder het Dagara volk uit Noordwest Ghana en een regionale 
analyse van migratiecijfers en milieuindicatoren wordt geconcludeerd dat het milieu een belangrijke rol speelt. Voor de Dagara is de 
belangrijkste oorzaak van migratie echter niet klimaatverandering  of milieudegratie. Zij migreren vooral als gevolg van structurele 
verschillen tussen herkomst- en vestigingsgebied in de mogelijkheid om als boer een bestaan op te bouwen en voedselzekerheid voor het 
gezin te bereiken. Het onderzoek naar de milieugevolgen van Dagara migratie in het vestigingsgebied trekt de negatieve bevindingen van 
eerdere studies in twijfel. Milieudegradatie in dit gebied wordt erger voorgesteld dan het is en migranten worden onterecht aangewezen 
als de schuldigen. De gevolgen van migratie in het herkomstgebied zijn op de korte termijn positief. Migratie levert een belangrijke 
bijdrage aan bestaans- en voedselzekerheid. Op de langere termijn lijkt migratie echter een transitie naar duurzamer landgebruik en 
rurale ontwikkeling in het herkomstgebied tegen te houden. Kees van der Geest heeft sociale geografie gestudeerd aan de universiteit van 
Amsterdam. 

Het centrum van Nandom in Noordwest Ghana met links de bus naar Kumasi in Zuid Ghana

On Friday 16 September, 13:45, Linda van de Kamp will defend her PhD entitled 'Violent Conversion: Brazilian 

Pentecostalism and the urban pioneering of women in Mozambique'. Venue: Aula VU University, De Boelelaan 

1105, Amsterdam. Her promotors are Prof. André Droogers (VU University) and Dr. Rijk van Dijk (African Studies 

Centre).

On Thursday 22 September 2011, 13:45, Lotte Pelckmans will defend her PhD entitled "Travelling hierarchies: 

Moving in and out of slave status in a Central Malian FulBe network". Venue: Senaatskamer Academiegebouw, 

Rapenburg 73, Leiden. Her promotors are Prof. dr. M.E. de Bruijn and Prof. Dr. P.J. Pels (both Leiden University).!
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Conferences

Call for Papers

Cutting Edges and Retrospectives

50th Anniversary Conference of the Centre of African Studies, University of Edinburgh, 6-8 June 2012

Over 2012, the Centre of African Studies (CAS) in Edinburgh will celebrate its 50th anniversary. The focal point for the year-long 
celebrations will be an international conference from 6-8 June on the theme of CAS@50: Cutting Edges and Retrospectives

Emerging out of the Hayter enquiry into Area Studies in the United Kingdom, CAS was established with an explicitly interdisciplinary 
brief. Since 1962, our reseachers have maintained one foot in a core discipline – such as Social Anthropology, History, Geography, 
Education, Economics, Development Studies, and Politics – and the other in African Studies more broadly. Over the past 50 years, CAS 
has generated leading research on themes as diverse as Pan-Africanism; Creole communities in colonial West Africa; hunter-gatherer 
societies in Southern and Central Africa; democratisation; migration and urbanisation; Africa and international education; labour and 
politics; gender and legal pluralism; and religion and society. More recently, reflecting a generational turnover, it has added 
biotechnology, borderlands, information technologies, land- and waterscapes, heritage and commemoration, and post-conflict transitions 
to the list of current research.

CAS@50 expects to use the anniversary not merely to look back upon the history of the Centre with a critical eye, but also to reflect on 
the trajectories of African Studies itself: to what extent is the terrain of academic debate from the early decades recognisable today, and 
might there be something  to be said for looking afresh at some debates that have become obscured with the passage of time? Also, in 
what respects can one talk of genuine breakthroughs in our understandings, and where do unresolved issues reside? Other parts of the 
conference look forward to emerging  areas of research and, whether construed in terms of methodology or perspective, what might we 
regard as cutting edge today?

CAS invites both panel and roundtable proposals on any theme that relates to the interplay beween past perspectives and current 
research, but is especially interested in the following:

Politics, Power and Popular Culture: labour and politics; popular culture; electoral politics; the politics of the local; youth; international 
organisations; constitutionalism; urbanism

Histories and Connectivities: the slave trade, Africa and the Atlantic world; alcohol; consumption, ethnicity; nationalism; the African city

Religion: methodologies for the study of religion; religion in the public sphere; religion and politics; religion and health; diasporic religion

Development: international education; climate change; bioenergy; food systems; law; veterinary health; Scotland-Africa connections.

Peopling Places and Placing People: symbolising culture and thought, materialising bodies and places, and environmentalising futures.

Borderlands: It is anticipated that this strand will be run through ABORNE as a linked conference. Further information will appear in due 
course on the ABORNE website and through e-mail communications to ABORNE members.

Panel and roundtable proposals should consist of a ten line rationale and a list of speakers and paper titles. Please entitle your message 
‘CAS@50 Proposal’ and send to African.Studies@ed.ac.uk. You should also indicate which strand the proposal is intended to relate to and 
whether it is a panel or a roundtable. We positively welcome proposals from disciplines not traditionally associated with CAS. These 
might include cultural studies, linguistics, or archaeology.

Proposals should be submitted by FRIDAY 9 SEPTEMBER. It is expected that notification of the outcome will be communicated at the end 
of September.

Call for papers
5th symposium of the Ghent Africa Platform - GAPSYM5

Urban Africa: multidisciplinary approaches to the African city
Ghent University - 2 December 2011

The world is undergoing the largest wave of urban growth in its history. With the half of the world?s population living today in urban 
centers, urbanization (and rurbanization) has become one of the mayor challenges of this century. The fastest urban growth is taking 
place in sub-Sahara Africa. It is estimated that between 2005 and 2030, the urban population of sub-Saharan Africa will double. In this 
context, development programs have increasingly shifted their focus from the rural to the urban setting. For example, where “poverty” has 
long been perceived as a mainly “rural” phenomenon, development programs today have taken into account the fact that the majority of 
Africa?s poor people live in cities. Further, also academic research on Africa in general has gained an increasing  urban focus, in all kinds 
of disciplines. The African city has become the scene of extensive anthropological literature, socio-political analyses and economic 
studies.

This conference takes the African city as its central focus and seeks to approach this African urban context from a wide range of thematic
domains: political sciences and anthropology, linguistics and agriculture, history and medicine, etc?

For more (also in French) see:

http://www.gap.ugent.be/callforpapers5_en
http://www.gap.ugent.be/callforpapers5_fr
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Exhibitions

The African continent is developing  rapidly. Over half of the 1 billion Africans will be living  in a city or its suburbs by 2025. Just like in 
the other cities of the world, African cities are struggling with issues such as waste disposal, housing  shortages and spatial planning. How 
could Africa deal with these problems?!  A number of ideas are presented in the ‘Blueprints of Paradise’ exhibition, which can be seen 
from 1!April!2011 at the Afrika Museum in Berg en Dal. 
!
Together with African Architecture Matters, the Afrika Museum in Berg en Dal organised a competition to let Africans present their visions 
on the layout and construction of their cities.!  African architects and designers were asked to produce a blueprint for the Africa of the 
future.!The international jury selected 12 entries to feature in the exhibition. Two of the designs will be on display in a life-sized format, 
whilst the others will consist of scale drawings, photographs and film. 
!
It was striking!that most entrants!developed solutions for the public space instead of for buildings.!The entries recognised the importance 
of the multi-layered use of public space in Africa as an!important driver for!future Africa.!
!
The three winning  designs, including  a proposal for an urban park in Kumasi (Ghana), were produced by architects from South Africa, 
Ghana and Nigeria. They will receive their prizes of "!7,500, "!5,000 and "!2,500 during  the exhibition’s official opening  ceremony on 
Saturday!9!April!2011 at 3pm (entry on invitation only).! 
!
Jury members were: Lesley Lokko (architect, editor, author of the jury report, !Johannesburg, South Africa) Femke van Zeijl (journalist and 
author of books such as Gin-tonic & Cholera, Utrecht, Netherlands), Joe Osae-Addo (architect, Accra, Ghana), Manthia Diawara (writer, 
film-maker, lecturer at New York University, New York, USA)
!
The exhibition is curated by Berend van der Lans (AAmatters) and Siebe Rossel (Afrika Museum). Exhibition development and design was 
in the hands of Berend van der Lans in collaboration with the Afrika Museum and Infofilm.
!
‘Blueprints of Paradise’ can be visited in the Afrika Museum from 1!April to 30!October!2011.
See the Afrika Museum website for more details.
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Nieuwe bestuursleden gezocht

In oktober 2011 loopt de termijn af van twee bestuursleden. Een van deze bestuurleden is niet herkiesbaar. Het bestuur roept de leden op 
zich kandidaat te stellen voor deze positie. Reacties kunnen tot 1 juli 2011 verstuurd worden naar de voorzitter Michel Doortmont 
(m.r.doortmont@rug.nl) en de secretaris Froukje Krijtenburg (froukje.k@planet.nl).

Samen met de reactie dient een kort cv en motivatiebrief verstuurd te worden. Op de algemene ledenvergadering in oktober 2011 zal de 
nieuwe kandidaat aan de leden worden voorgesteld.
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Colofon

De NVAS Nieuwsbrief wordt uitgegeven door de Nederlandse Vereniging voor Afrika Studies.

Heeft u een bijdrage voor de nieuwsbrief?
Mail of stuur uw kopij naar: MarijkeSteegstra@yahoo.com of onderstaand redactie-adres: 

Redactie-adres: 
Secretariaat NVAS 
p/a Afrika-Studiecentrum 
Postbus 9555 
2300 RB Leiden 
fax: 071- 527.33.44 
website: www.afrikastudies.nl

N.B. De redactie besluit of een stuk uiteindelijk geplaatst wordt en behoudt zich het recht voor om kopij in te korten en/of te bewerken. 
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Reproductie en verzending: 
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Contributie:
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