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SAMENVATTING 

Plattelandsontwikkeling en in het bijzonder verhoging van de landbouwproduktie 
in de ontwikkelingslanden vragen thans allerwege de aandacht. 
De probleemstelling in deze sociaal-geografische studie richt zich op de relatie 
tussen plattelandsontwikkeling en nederzettingspatroon. Deze relatie is onderwerp 
van onderzoek in het afgelegen en dun bevolkte Kasempa District in het noord
westen van Zambia. Centraal staat het thema van de wijze waarop een betrekkelijk 
egalitaire samenleving, tot voor kort woonachtig in een weinig door de mens 
veranderd landschap en gekenmerkt door een fluïde vestigingspatroon tot per
manente vestiging komt. Nader wordt daarbij ingegaan op het proces van ruimte
lijke en economische differentiatie, dat zich thans in de regio aftekent. Al gaat het 
hier om een voor Afrikaanse begrippen betrekkelijk klein gebied (oppervlakte iets 
meer dan die van Nederland) en een geringe bevolking (ca. 40.000 inwoners), toch 
kunnen de ruimtelijke veranderingen in deze regio beschouwd worden als illustra
tief voor grotere delen van het Centraal Afrikaanse plateauland. Veel onderzoek in 
de ontwikkelingslanden richt zich op de immense problemen die samenhangen 
met een snel groeiende bevolking en het tekort aan en de ongelijke toegang tot 
bestaansbronnen. In sommige delen van Afrika bestaat echter een situatie van 
geringe bevolkingsdruk en aanwezigheid van voldoende land met een redelijk tot 
goed landbouwpotentieeL Ontwikl<eling in deze gebieden kent een geheel eigen 
problematiek. 
Vanuit geografisch gezichtspunt zijn belemmerende factoren voor plattelands
ontwikkeling in het onderhavige district: de verspreide locatie van kleine groepjes 
van dorpen, de regelmatige verplaatsing van nederzettingen, grote afstand t.o.v. 
stedelijke centra, een aanzienlijke arbeidsmif,rratie naar de steden, een weinig func
tioneel netwerk van centrale plaatsen en, in grote delen van het district, de aan
wezigheid van de tsetsevlieg (overbrenger van slaapziekte op mens en vee). 
Na een inleiding over fysisch milieu van het Kasempa District, en de sociale struc
tuur van de Kaonde samenleving wordt over een periode van circa honderd jaar -
de pre-koloniale periode, de koloniale periode (1900-1964) en het tijdvak sinds de 
onafhankelijkheid van Zambia - een inzicht gegeven in de factoren die van invloed 
zijn op de territoriale mobiliteit van de bevolking, de veranderingen in vestigings
patroon en de overheidsinterventies met betrekking tot de ruimtelijke ordening. 
Gedurende de pre-koloniale periode is er sprake van migratie van vele kleine 
bevolkingsgroepjes (clanscctics onder leiding van een hoofdman) vanuit Zaïre naar 
Zambia en van segmentatie binnen dorp en clansectie. De ruime aan
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Met de komst van hel koloniale regime, in het begin van deze eeuw, worden de t>p 
dat moment aanwezige politieke verhoudingen gefixeerd. Onder invloed van de 
geldeconomie en in het bijzonder de trekarbeid vinden belangrijke veranderingen 
in het vestigingspatroon plaats. Oorspronkelijk waren groepen van dorpjes ver
spreid over het gehele district en gevestigd nabij riviertjes. Dit heeft zich de afge
lopen decennia gewijzigd in een overwegend lineair patroon langs het netwerk van 
wegen. Een veelal grotere afstand tussen dorp en landbouwvelden en tot de rivier
beddingen, waar vanouds groentetuintjes werden onderhouden, was hiervan het 
gevolg. Ook de gemiddelde omvang van de dorpen nam sterk af (1920: 85 per
sonen; 1970: 16 personen). Verplaatsing van de gehuchten over kleine afstanden 
zet zich echter voort, zowel om ecologische als om sociale en economische rede
nen. Bovendien treedt er een frequente wisseling van personen op binnen het 
dorp, samenhangende met huwelijkspatroon, conflicten rondom opvolging en ar-
beidsmigratie naar de stad. Om de landbouwontwikkeling te bevorderen en de 
bevolking te verplaatsen uit dÓor slaapziekte besmette gebieden, worden in de 
zestiger jaren enkele grootschalige hervestigingsplanncn opgesteld. Deze plannen 
gaan uit van de concentratic van dorpen in het tsetse-vrije centrum van het district 
en permanente vestiging om op die wijze de bevolking op efficiënte wijze te 
voorzien van diensten. De uitvoering hiervan mislukt, omdat onvoldoende reke
ning werd gehouden zowel met socio-structurele gegevenheden (hoofdma11schap
pen, autonomie van clansecties) als met de traditionele bestaansbronnen. 
Spontane migratie van kleine familie-eenheden vindt echter wel plaats naar een 
tweetal door de overheid, met medewerking van Nederlandse ontwikkelingshulp 
(Stichting Nederlandse Vrijwilligers) geïnitieerde vestigingsprojecten voor indivi
duele bocren en naar enkele centrá in het district. Geconstateerd kan worden, dat 
de vestigingsprojccten een functie vervullen ten aanzien van de concentratie van de 
verspreide bevolking en de opvang van uit de stad terugkerende arbeidsmigrantcn. 
De projecten bieden mogelijkheden om een inkomen uit de landbouw te verwer
ven gelijk aan of hoger dan het minimum inkomen van de Zambiaanse loonar
beider (f 1 :iOO; 19 78). Ongeveer de helft van de gevestigd~ ~oeren bereikt dit 
niveau. In tegenstelling tot de verwachting van de projectleiding dat alle bocren 
zich in korte tijd ge heel en al zullen toeleggen op de commerciële landbouw, blijkt 
echter dat ook niet-economische motieven bij vestiging een rol spelen. Een regcl
matige wisseling van vestigingsplaats doorbreekt daarbij de oorspronkelijk ge
plande systematische ordening. 
De op de projecten gei"ntroduceerdc tractormechanisatie betekent een aanzienlijke 
atbankelijkheid van overheidsdiensten en in de laatste jaren een sterke stijging van 
kosten. Mechanisatie en grootschalige bedrijfsvoering worden daarenboven sterk 
geïdentificeerd met 'modern en vooruitgang' en hebben als zodanig een nadelige 
invloed op de bereidheid van de boer zelf arbeid op het land te verrichten. Over
wegende verbouw van één voedings- en marktgewas (maïs) brengt bovendien met 
zich mede eenzijdigheid in het beschikbaar voedingspakkct en veroorzaakt uitput
ting van de grond door onvoldoende gewasrota tie. 
In deze studie worden dan ook voorstellen gedaan om de ruimtelijke planning van 
de projecten zodanig aan te passen, dat gebruik kan worden gemaakt van verschil-
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lende bodemtypen, orn daarmede de verbouw van 'traditioneel' bekende voedings·· 
gewassen te stimuleren, in plaats van deze te veronachtzamen. Eveneens is een 
actieve politiek gericht op introductie van vee gewenst, voor de opbouw van ecu 
gemengd bedrijf en het gebruik van ossen tractie. 
In een gebied nabij het districtscent.rum valt sinds ca. 25 jaar immigratie, pcrnld· 

nente vestiging en economische groei te constateren. Gesproken kan worden van 
een 'groeipool' gebied. Gunstige factoren voor deze ontwikkeling zijn o.a. directe 
verbinding met het district's markt- en servicecentrum, aanwezigheid van goede 
grond nabij riviertjes en het in de koloniale periode aangevangen kleinschalige 
'peasant farming scheme'. Een gemengd bebouwingspatroon van boerenbedrijven, 
winkeltjes en aparte woningen is ontstaan. Verschillende bedrijven verbouwen een 
variëteit van gewassen, zowel in de regenperiode als door middel van irrigatie in de 
droge periode, en voorts houdt men vee en bezit men visvijvers. Verdere groei van 
het aantal boeren, die voor de markt produceren, stagneerele in de zeventiger 
jaren, onder meer door monopolisering van de markt door een kleine groep boeren 
en door verplaatsing van de overheidsaandacht naar de boerenvestigingsprojecten. 
Betoogd wordt, dat de ontwikkelingen in zulk een 'groeipool' gebied nauwlettend 
gevolgd moeten worden, enerzijds om lering te trekken uit spontaan ontstane 
bedrijfstypen, anderzijds om bijtijels gevaren te onderkennen van erosie door in
tensivering van landgebruik en bevolkingsdruk. Ook het claimen van individuele 
rechten op land (een tot voor kort onbekend verschijnsel), zowel door boeren als 
door personen met een werkkring buiten de landbouw, is een ontwikkeling die 
aanclach t vraagt. 
Opmerkelijk is bovendien, dat zowel in het 'groeipool' gebied als op de door de 
overheid begeleide projecten, waar aan alle participanten gelijke kansen en voor·· 
lichting worden geboden, zich in een kort tijdsbestek aanzienlijke verschillen z.ijn 
gaan aftekenen in het inkomensniveau tussen de boeren. Factoren zoals opleiding, 
werkervaring in de stad (met name buiten de mijnbouwsector) en niet het minst 
de binding met een Christelijke kerk blijken een samenhang te vertonen met 
ondernemerschap en economisch succes. 
Wanneer men het elistrict in zijn geheel over:tiet, valt te constateren, dat, behalve 
in bovengenoemde centra, verbouw van landbouwprodukten voor de rnarkt prak" 
tisch niet op gang is gekomen. Het grootste deel van de bevolking leeft van de 
zelfvoorzieningslanclbou w. 
De ruimtelijke verancleringen in het district laten zich samenvatten volgens de 
door Haggett onderscheiden stadia in een regionaal systeem: verplaatsing 
vestiging), netwerk van wegen (vestiging van dorpen langs de weg), kernen 
ontstaan van vcrzorgingskernen in dit netwerk), gevolgd door een hiërarchie van 
kernen en het ontstaan van centrum en perifere gebieden. Inzicht in de 
van het net van verzorgingskernen is gedeeltelijk te verkrijgen met 
Christalier's bestuurs-en transportprincipe, gezien gerichtheid in de koloniale 
ode op administratieve controle en op communicatie met de stad. 
Na de onafhankelijkheid is, mede door het mislukken van de grote 
projecten, een weinig functioneel net van kernen tot stanel gekomen. Geleid 
politieke overwegingen en het beginsel van het Zambiaanse humanisme, dat 
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alle inwoners zoveel mogelijk gelijke kansen op toegang tot basisvoorzieningen 
(onderwijs, medische zorg, marktmogelijkheden) wil geven (zonder uit te gaan van 
verplichte verplaatsing van bevolking), zijn vele kleine centra, met een zeer wisse
lende samenstelling van enkele diensten, ontstaan. Verspreide locatie van dorpen 
en geringe bevolkingsomvang hebben echter. toch tot gevolg, dat de aangeboden 
diensten niet voldoen aan normen van redelijke bereikbaarheid, veelal weinig effi
cient zijn, laat staan optimale mogelijkheden voor economische groei bieden. Niet
temin zijn verwachtingen hieromtrent .wel bij de bèvolking gewekt. 
Voorgesteld wordt ten aanzien van de regionale planning van het district aandacht 
te geven aan een heroriëntatie van há:t kernenbeleid en te komen tot selectie van 
een aantal 'ontwikkelingszones', nabij reeds bestaande centra. Bij de selectie van 
deze zones verdient het aanbeveling te letten op agro-econ:omische factoren, ecolo
gische factoren (afwezigheid tsetse) alsmede op sociale factoren (hoofdmanschap
pen, migratietenden;r,en). In deze gebieden zou het beleid gericht moeten zijn op 
het scheppen van voorwaarden voor economische groei en de levering van basis
voorzieningen (met als minimum noon voorstellen van de ILO ten aanzien van 
'ba.sic needs'). Het beleid zoü ûch daarbij, afh;mkelijk van lokale omstandigheden, 
kunner richten zowel op initiatie v~.n boerenvestigingsprojcctcn als op ontwikke
ling en diffusie vanuit kernen. 
Buiten deze zones wordt voorgesteld om te komeh töt eenbeperkt aantal verzor
gingskernen ter voorziening in enkde basisbehoeften. Bevolkingsdichtheid laat 
hier vooralsnog voortzetting van çle zwerflai)dhou\N en een fluïde vestigingspa
troon toe. Nader onder;.ock in de:zc gcbieclcnillaar mogelijkheden voor inkomsten
verwerving o.m. gebaseerd op vanouds bckende,bestnansbronnen, zoals visvangst, 
vcrzamelen van bosproduktcn, bijenteelt, is daarbij een eerste vereiste. 
Het nog aanwcz,ige tlu ïd~.: vestigingspatroon kan een bevorderende factor zijn voor 
migTatie naar genoemde ontwikkclirigszones en evenzo voor enige verdere concen
tratic van dorpen rondom vcrzorgingskernen in de perifere gebieden. 
Aan de studie ;.ijn toegevoegd diverse kaarten die ee~, overzicht geven van de 
ruimtelijke veranderingen in het district, alsmede een aantal bijlagen betreffende: 
de materiële cul tnur van de Kaondc, de verdeling in en locatie van clans en 
hoofdrnanschappen, een jaartallenoverzicht over de periode 1875-1975, een acht
tal korte biografieën van boeren en een geannoteerdebibliografie over de Kao.nde 
enhet Kasempa District, 




