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Archinatectuur
Hoe leven eeuwenoude Chi-
nese culturele tradities zoals
FENG SHUI en NUMEROLOGIE

voort in moderne gebouwen
zoals het Chinese nationale
stadion, beter bekend als het
Vogelnest? Door sinoloog
Alex Kwai.
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KenniscentrumKIT,
Amsterdam............................. _ .
www.kit.nl

KrijghetervrcuInvan
Smelten de Noord- en Zuid-
pool nu wel of niet? Enwat
zijn de gevolgen van het stij-
gen van de zeespiegel? Pro-
fessor Harro Meijer legt het
~.i.t..~ij.~.t=I1.~..~.ijl1...~lif!1~~tl.~?il1~...
.(,.j.CI.I1.II.i1.ri,.~()·()()..II.II.r ..
Aula Academiegebouw,
C;r()l1il1gE!I1 ...

www.rug.nl

Verantwoord
De Braziliaanse Patricia
Almeida Ashley bekleedt de
Prins Claus leerstoel en geeft
een lezing over de sociale
verantwoordelijkheid van
ondernemers. Aanmelden via
sid-nl@socires.nl.
j?j~~ij~d;1.~·()Qij~r_..
Auditorium, Vrije Universi-
teit Amsterdamwww:sid:nLoii"

TENTOONSTELLING

Landlopers
In de fototentoonstelling
Nomadslife brengt Jeroen
Toirkens Nomadische volke-
ren in Centraal Azie, Rusland,

Mongolie en de Poolregio in
beeld. Hij laat zien hoe oude
tradities overleven in een ver-
anderende wereld, maar ook
de moeilijkheden die daar-
mee gepaard gaan.
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Galerie Noorderlicht,
C;r()l1il1gE!11
www.noorderlicht.com
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Nieuwemaan
Met volle maan sluipen de
weerwolven rond, maar
nieuwe maan brengt een
crossoverfestival met elek-
tronische muziek, nusoul,
wereldmuziek, jazz, hiphop,
dub, afrobeat, poezie, dans,
videokunst en live schilde-
rijen.
j?!2~5~~ec~~~~..
Cool haven enWMDC,
Rotterdamwww:wmdc:ni
IFFR
De veertigste editie van het
Internationaal Filmfestival
Rotterdam brengt het thema-
programma Raiding Africa.
Zeven Afrikaanse regisseurs
maakten films in en over
China. Ze laten zien wie de
Chinezen, met hun toene-
mende invloed in Afrika,
eigenlijk zijn.
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Aan vakantie toe?
De vereniging Wederzijds
organiseert elk jaar reizen
naar Brazilie, India, lndonesie
en Tanzania. Bij deze reizen
staat ontmoeting met de
plaatselijke bevolking cen-
traal,
Op deze informatiemiddag
vertellen reisleiders over hun
~ry~rin .i;.~.I1.'...
l3.j.CI.I1.II.i1.riJ.1.~.~1?.II.lIr.._.....
PE!KiI~gCl~()_()~LI,I!rE!!=hL
www.wederzijds.com
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Zoek de ijsbeer

In een WNF-speurtocht door
de stad Groningen leren kin-
deren van alles over het Pool-
gebied. Met speciale aan-
d~~~ty()()r~~ij~b~~r
tI'!I1!iJilnllilri ...
C;r()l1il1gE!11
www.depoolnacht.nl
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~Babab

BabahTarawallyisjournalist.verhalenvertellerenschrijvervanhet
boekDe god met de blauwe ogen.
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Stemop je stam
In het jaar 1991 deed voor het eerst het woord

'democratie' de oren van de onderdrukte
bevolking van Guinee tuiten. Ik was erbij als ont-
heemde vluchteling uit Sierra Leone en volgde
het proces 'democratie voor beginners'. Onder
druk van het Westen werd dictator Generaal
Conte gedwongen om een meerpartijenstelsel
toe te laten en verkiezingen te houden. De kans
op verlies was groot, want Conte behoorde tot de
Susu-stam dieslechts 20 procent van de bevol-
king telt. De twee grootste bevolkingsgroepen,
de Peul (40 procent) en de Malinke (33 procent)
stemmen massaal op hun eigen leiders. Maar
toch won de dictator de verkiezingen. Hij paste
een simpele regel toe: de tegenstemmen niet tel-
len.

In november 2010, negentien jaar later, deed
zich een ander scenario voor. Dictator Conte was
in 2008 een natuurlijke dood gestorven, waar-
door de weg vrij lag voor eerlijke verkiezingen. Ik
hoopte op zuivere democratie voor gevorderden,
maar helaas. Tribalismestak de kop op, zoals een
opgerichte cobra haar nest beschermt. Na de
eerste verkiezingsronde bleven twee kandidaten
over: een Peul en een Malinke. Zelf behoor ik ook
tot de Malinke. Ais onafhankelijke journalist en
vrije geest wil ik absoluut geen voorkeur uitspre-
ken die gebaseerd is op etniciteit. Toch ging mijn
hart, met veel innerlijk verzet, stiekem uit naar
de Malinke-kandidaat Alpha Conde, wiens poli-
tieke overtuiging mij totaal onbekend is.
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De conclusie die ik hieruit trek is dat het wes-
terse democratische model, gebaseerd op chris-
telijke en politieke zuilen, in Afrika geen stand
kan houden. Democratie in Afrika bevordert
slechts 'demostamcratie', waarin verkiezingen
gewonnen worden door de stam met het hoogste
aantal kiesgerechtigden. Hoe kan dit ook anders?
In Afrika leer je om eerst loyaal te zijn aan je
familie, vervolgens aan je stam en als laatste aan
je land van herkomst. Ais je hiervan afwijkt, loop
je grote kans dat je aangevallen wordt door de
giftige kop van de opgerichte cobra.
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