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Opgave 2 − Afrika komt uit zijn isolement 
 
Bestudeer bron 1 uit het bronnenboekje die bij deze opgave hoort. 
 
Gebruik bron 1. 
China en India hebben grote belangen bij de ontwikkeling van Afrika. 

1p 6 Geef de belangrijkste reden waarom China investeert in de infrastructuur van 
Afrika.  
 
De economie van Afrika groeit onder andere als gevolg van diverse 
investeringen in Afrika door landen als China. Op basis van deze investeringen 
bestaat de mogelijkheid dat Afrika op termijn verschuift naar een semi-perifere 
positie in het mondiale netwerk. 

2p 7 Geef een argument waarom deze Chinese investeringen er wel toe bijdragen 
dat Afrika op termijn naar een semi-perifere positie opschuift. 
Geef een argument waarom als gevolg van deze Chinese investeringen er in 
principe niets verandert aan de perifere positie van Afrika. 
 
Gebruik bron 1. 
Afrika is tegenwoordig minder afgesloten van het mondiale culturele verkeer.  
Dit betekent onder andere dat Afrika steeds meer wordt beïnvloed door andere 
cultuurelementen. Deze beïnvloeding vindt plaats via een proces van diffusie. 

2p 8 Beschrijf in twee stappen hoe de ruimtelijke diffusie (verspreiding) van 
buitenlandse cultuurelementen in Afrika plaats vindt. 
 
Gebruik bron 1. 
Stelling: De positie die China inneemt ten opzichte van Afrika is vergelijkbaar 
met de positie die Groot-Brittannië en Frankrijk innamen in de 19e eeuw. 

1p 9 Geef een argument vóór deze stelling. 
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bron 1 
 
 
Afrika komt uit zijn isolement 
In Afrika, het armste continent, zijn veranderingen gaande. Zo is bijvoorbeeld de 
economie aan het groeien; het bnp van Afrika als geheel steeg in 2007 met 
6,5 procent, het hoogste groeicijfer in decennia.  
De olieproductie zit in een groeispurt en China en India hebben nu een fors 
belang bij het ontwikkelen van het Afrikaanse landbouwpotentieel voor hun 
eigen voedselbehoeften. China heeft in Afrikaanse landen diverse investeringen 
gedaan en assistentie verleend bij theeaanplant en irrigatie. China heeft ook 
plannen voor de aanleg of modernisering van spoor- en snelwegen, over het 
hele Afrikaanse continent. 
Daarnaast komt er een einde aan het geografische isolement van Afrika. De 
meeste Afrikanen in het binnenland waren afgesloten van het grote culturele 
verkeer van de mensheid. Maar de mobiele telefonie groeit enorm en er worden 
vaste vliegroutes geopend naar het Midden-Oosten en Azië. 
 

vrij naar: artikel ‘Afrika komt uit zijn isolement’, Robert Kaplan, 
de Volkskrant, 27 september 2008 
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