
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

The assertion of rights to agro-pastoral land in North Cameroon: a cascade to
violence?

Noorduyn, R.E.

Publication date
2005

Link to publication

Citation for published version (APA):
Noorduyn, R. E. (2005). The assertion of rights to agro-pastoral land in North Cameroon: a
cascade to violence? [Thesis, fully internal, Universiteit van Amsterdam]. African Studies
Centre.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/the-assertion-of-rights-to-agropastoral-land-in-north-cameroon-a-cascade-to-violence(74ada41a-f5d0-4a82-9a8a-4b7e360fd86d).html


Samenvatting g 

Dezee studie wil een bijdrage leveren aan het nog jonge onderzoeksgebied van Environmental 
Security,, waarin wordt onderzocht in hoeverre net schaarser worden van natuurlijke hulpbron-
nenn aanleiding kan zijn tot het ontstaan van gewelddadige conflicten. De in de literatuur geuite 
kritiekk op dit onderzoeksveld (zie hoofdstuk 1 en 2) maakt het nodig om enerzijds de vraag-
stellingg te verbreden zodat, bijvoorbeeld, de locale niveaus mede worden bestudeerd en de poli-
tiek-economischee en ecologische dimensies niet worden gebagatelliseerd. Anderzijds moet 
ervoorr worden gewaakt de vraagstelling niet zo breed te maken dat het onderzoeksgebied 
volledigg op gaat in reeds bestaande onderzoeksgebieden, waardoor milieuschaarste opnieuw als 
aanleidingg voor conflicten over het hoofd zou worden gezien. Het model ("Violence-or-Escape 
diagram",, zie de figuur) dat in hoofdstuk 2 van dit boek wordt ontwikkeld om eventuele patro-
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nenn in de relatie tussen milieuschaarste en geweld te onderzoeken richt zich dan ook op de lo-
calee actoren en de factoren en invloeden die hun gedrag beïnvloeden. Daarbij worden diverse 
theorieën,, modellen en concepten uit relevante onderzoeksgebieden opgenomen, zoals de 
'Rationelee Keuze Theorie' en de "Actie-in-Context" benadering uit de Sociale Wetenschappen, 
enn de gecombineerde conflict-theorie van Sandole (1993) waarin bio-fysiologische en gecal-
culeerdee reacties op bedreigingen van basale behoeften een rol spelen. De bestudeerde invloe-
denn worden geordend met behulp van de vier gedragsbepalende categorieën van De Groot en 
Kammingaa (1995) en de 'capitals' van Bebbington (1999). die mensen kunnen bezitten en 
inzettenn om hun leven vorm te geven. 
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Dee vraagstelling van het onderzoek is: Is er een verband tussen het schaarser worden van 
natuurlijkenatuurlijke hulpbronnen en de uitbraak van gewelddadige conflicten, en zo ja, is daarin een 
patroonpatroon te herkennen? 

Omm het 'Violence-or-Escape' model (VoE) op bruikbaarheid te onderzoeken en tegelijker-
tijdd de vraagstelling te kunnen beantwoorden, zijn van eind 1999 tot begin 2004 drie verschil-
lendee gebieden in de provincie "Extreme Nord'*  van Kameroen onderzocht, waar op het eerste 
gezichtt beide fenomenen voorkwamen, maar op een laag niveau van intensiteit. Daardoor kon 
ookk worden onderzocht welke invloeden van belang zijn om mensen juist niet te doen over-
gaann tot geweld. Hoofdstuk 3 beschrijft de gebruikte methoden bij de keuze van de gebieden 
enn bij het verzamelen van de data per casus. Omdat hier een poging wordt gedaan om met 
gebruikk van weinig cases toch bij te dragen aan theorievorming, is de daarop gerichte meth-
odee van George (1979) toegepast. Onder ander maakt deze methode gebruik van strikte proto-
collen,, zodat de cases in principe dezelfde soort data opleveren en vervolgens dus goed te 
vergelijkenn zijn. Daarnaast dienen de cases te behoren tot één categorie. In verband daarmee 
iss gekozen voor één geografische regio en één natuurlijke hulpbron, namelijk land. 

Inn hoofdstuk 4 wordt de wijdere context van de onderzoeksgebieden beschreven door een 
kortt overzicht van het land Kameroen, gevolgd door een iets uitgebreidere beschrijving van de 
provinciee "Extreme Nord*. Zowel de natuurlijke en etnische diversiteit, als de politieke en eco-
nomischee geschiedenis en realiteit komen aan de orde. Veel aandacht wordt besteed aan de plu-
ralee situatie met betrekking tot landrechten en conflict-oplossing. Verschillende etnische groe-
penn hebben hun eigen systemen, die gecombineerd moeten worden met formeel recht. 
Bovendienn is dat formele recht, evenals de uitvoering en de uitvoerders, op zichzelf ambigu en 
onderhevigg aan onduidelijke beloningssystemen. 

Hoofdstukk 5. 6 en 7 geven vervolgens een gedetailleerde beschrijving van de cases. Steeds 
wordenn de omstandigheden geschetst op het gebied van natuurlijke hulpbronnen, de persoon-
lijk ee capaciteiten, en de sociale, politieke en economische situatie van de dorpen als geheel en 
vann bepaalde groepen en individuen daarin. Daardoor kan een inventarisatie worden gemaakt 
vann onzekerheden waarmee actoren geconfronteerd worden in de fysieke, sociale, economi-
schee en politieke domeinen, benevens van de investeringen die zij in deze domeinen doen om 
dee onzekerheden het hoofd te bieden. Beide partijen in een conflict zijn bestudeerd, maar dege-
nenn die een nieuw gebied binnen trekken zijn. als uitgangs-actoren binnen het VoE schema, het 
meestt uitgebreid beschreven. 

Inn hoofdstuk 5 ("'Strijd om land in de Diamaré") wordt gekeken naar de (nog) uitgestrekte 
zonee 'wildernis' met bomen en struikgewas ('bush') ten zuiden van Maroua, de hoofdstad van 
dee provincie. Daar wordt sinds eenjaar of tien steeds meer gekapt ten behoeve van de uitbrei-
dingg van akkers en dorpen. De nieuwe settlers horen bijna allemaal tot de agro-pastorale 
Tupuri.. die oorspronkelijk uit de zuidoost punt van de provincie komen. In de dichtbevolkte 
herkomstgebiedenn hebben zij kans gezien veel verschillende akkerbouwmethoden te ontwik-
kelen,, passend bij de verschillende grondsoorten van de regio. Dit werd efficiënt gecombi-
neerdd met veeteelt. Inmiddels echter, lijk t de draagkracht van het gebied daar te worden over-
schredenn en de hoeveelheid land per persoon onder wat minimaal benodigd is te zijn gekomen. 
Dee Tupuri beschouwen de Diamaré bush als hun rechtmatig eigendom, omdat zij daar vroeger, 
voorr dejihad van de Fulbe. al hebben gewoond. Velen van hen zijn opnieuw naar dit bushland 
getrokkenn toen de koloniale machthebbers de regio enigszins hadden weten te pacificeren. De 
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Tupurii  kennen dus de verhalen van een oneindig groot en leeg gebied. Helaas is die leegte 
maarr schijn. Met hun activiteiten verstoren de Tupuri de weide mogelijkheden van verschil-
lendee groepen nomaden (veelal Fulbe). die hier gedurende de regentijd hun toevlucht zoeken, 
alss de graasgronden in de overstromingsv lakte van de Logone zijn ondergelopen. Zowel de 
blokkadee van veecorridors, de bezetting van nomaden-kampen, als de schade aan gewassen 
doorr langstrekkende runderen vormen aanleiding tot verschillende soorten conflicten. Daarbij 
wordtt het gebruik van (tot nu toe kleinschalig) geweld niet geschuwd. 

Dee tweede casus (hoofdstuk 6: "Baba Deli: Verschuivende grenzen, verschuivende menin-
gen")) speelt binnen één. etnisch homogeen dorpje van Kapsiki op het middenplateau van de 
Mandaraa Bergen, langs de westgrens met Nigeria. Een deel van het grondgebied van dit dorp. 
Babaa Deli genaamd, wordt al gedurende generaties uitsluitend voor het grazen van vee 
gebruikt.. De bomen staan er hoog en het struikgewas is dicht. Toen een jaar of tien geleden 
akkerbouwerss begonnen de begroeiing te kappen voor de aanleg van akkers, maakte een kleine 
groepp inwoners, die in een hoek van deze graaszone wonen en daar hun zeer vruchtbare akkers 
bewerken,, zich sterk voor behoud van de bush. De ingeschakelde overheid bepaalde steeds 
opnieuww waar de grenzen van het weidegebied lagen en waar nog wel landbouw mocht wor-
denn bedreven. Desondanks gingen de akkerbouwers door met ontginnen als en waar zij dat 
nodigg achtten. Het waren immers de velden van hun eigen familie, ooit gekapt door hun eigen 
voorvaderen?? In 2002 heeft de ontwikkelingsdienst van de overheid voor de Mandara bergen 
hett gebied officieel aangewezen als bos en weidereservaat met voorbijgaan aan de rechten en 
gevoelighedenn van akkerbouwers. De inwoners van de hoek die de graasgrond graag wil 
behouden,, worden door de anderen gezien als manipulatoren en omkopers. Toen de overheid 
bijj  de laatste grens-vaststelling deze inwoners bleek te hebben bevoordeeld, sloeg de vlam in 
dee pan en gingen de benadeelde akkerbouwers en hun medestanders deze mensen te lijf . 

Eenn zelfde soort aanvaring tussen veehouders en akkerbouwers als in hoofdstuk 5 is te zien 
inn hoofdstuk 7 ("Kubadje of Jiksa: Strijdige namen. Strijdige claims"). In dit geval gaat het om 
gesetteldee Fulbe veehouders in een klein weidegebied in de zuidelijke Mandara bergen, die 
hunn omgeving gekapt zien worden door Bana akkerbouwers van het naastgelegen dorpje, net 
aann de andere kant van de districtsgrens. Ook hier beschouwen de akkerbouwers zich eige-
naarss van de grond, omdat hun voorouders ooit de bush als eerste hadden ontgonnen. Nu hun 
eigenn akkers zijn uitgeput komen, binnen hun lange termijn braaksysteem, deze velden aan de 
beurtt om weer te worden gebruikt. De plaats van de grens tussen de twee districten c.q. sub-
departementen,, en dus de legitimiteit van de autoriteiten speelt in dit geval een grote rol in dit 
conflict.. Voor de Fulbe (en de Kapsiki in wier dorp zij officieel wonen), is dit gebiedje. 
Kubadje,, door het vorige districtshoofd aangewezen als weidegebied. De Bana. daarentegen, 
stellenn dat dit stuk bush, dat zij Jiksa noemen, nooit is en kon worden aangewezen als wei-
degebied.. Het Kapsiki districtshoofd had daar namelijk geen recht toe. omdat de grond onder 
hett Bana-district valt. Nu lopen de gemoederen steeds verder op naarmate er meer velden wor-
denn gekapt, en/of er meer gewasschade door koeien ontstaat. Stokken zijn al gebruikt en 
messenn worden geslepen. Aangezien de district- en subdepartementale hoofden, die normaliter 
conflictenn beslechten en land toewijzen, zelf partij zijn. lijk t de situatie door niemand in goede 
banenn te kunnen worden geleid. 

Dee inventarisatie en analyse van de verschillende domeinen van mogelijke onzekerheden 
vann actoren in de drie hoofdstukken toont aan dat op het niveau van de dorpen als geheel de 
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situatiee redelijk goed is. met name voor wat betreft de hoeveelheid land en de algemene 
vruchtbaarheidd daarvan. Echter, voor het armste derde deel van de bevolking spelen er wel 
steedss grote onzekerheden, terwijl investeringen ter verbetering moeilijk zijn. Dit geldt op 
sociaal,, politiek, economisch, en persoonlijk vlak, alsook met betrekking tot de beschik-
baarheidd van voldoende vruchtbare velden. Dit laatste is veelal veroorzaakt door een zeer 
ongelijkee verdeling van land binnen de dorpen, die historisch zo is gegroeid. Bij alle onder-
zochtee groepen blijf t volgens de traditionele rechten ooit ontgonnen bushland eigendom van 
dee nazaten van die eerste ontginnen Als hij veel heeft gekapt en weinig kinderen heeft gekre-
genn is de spoeling nu minder dun dan in het tegenovergestelde geval. Toch zijn het niet altijd 
allee meest behoeftigen of degenen met de duidelijkste voorouder claims die de nieuwe 
gebiedenn gaan ontginnen. Vaak zijn de nieuwe gebruikers de jongere en meer geschoolde (of 
meerr belang hechtend aan scholing) dorpelingen. 

Gedurendee de tijd dat stukken land niet voor akkerbouw werden gebruikt, hebben vee-
houderss en vee-nomaden, in hun ogen. door jarenlang gebruik gebruiksrechten verkregen. 
Gedurendee die lange jaren werd dit proces ondersteund door de autoriteiten in deze provincie 
diee voornamelijk bestonden uit Fulbe die veehouderij als levensstijl hanteren. Die rechten zien 
zijj  nu ruw verstoord. En ook de veehouders hebben, net als de akkerbouwers, geen ander land 
meerr waar zij gemakkelijk heen zouden kunnen. 

Tochh is het veelal niet de schaarste van de natuurlijke hulpbron als zodanig die mensen naar 
geweldd doet grijpen. Vaak blijkt gepercipieerde oneerlijke behandeling en onduidelijkheid van 
regelss de aanleiding tot het ontstaan van woede en verzet. Dat verzet wordt vervolgens niet 
geuitt tegen de staat die deze situatie heeft doen ontstaan, maar tegen de als vijand beschouwde 
anderee gebruikersgroep. 

Inn hoofdstuk 8 wordt gekeken hoe en in welke mate de geweidsuitbraak van elke casus, die 
helemaall  rechts in het VoE schema is gesitueerd, via de stappen van het schema terug is te 
voerenn naar schaarste van de natuurlijke hulpbronnen, aan de linker kant van het schema. Bij 
elkee stap van de centrale "Cascade naar Geweld" blijkt dat die voor sommige actoren is ver-
oorzaaktt door de situatie in de voorgaande "gebeurtenis box'.. Maar voor een flink aantal acto-
renn zijn juist andere, zogenaamde "mee-veroorzakende factoren' belangrijker. Bovendien blijkt 
datt steeds slechts een minderheid van degenen die zich in een bepaalde s box" van 
hett schema bevinden, de cascade verder volgen in de richting van geweld. De meerderheid 
gebruiktt andere wegen om te overleven of iets meer welvaart te verkrijgen (in het schema 
"ontsnapping""  genoemd). Uiteindelijk blijkt inderdaad slechts een kleine minderheid van de 
totalee groep uit een dorp die last heeft van landschaarste naar geweld te grijpen. Andersom 
wordtt van de (kleine) groep die naar geweld grijpt slechts een kleine minderheid daartoe 
aangezett door de schaarste aan land. Soms is het claimen van land niet veroorzaakt door een 
directee behoefte aan dat land. zoals bij de Kapsiki groep in Baba Deli die het weidereservaat 
promoot,, maar zelf geen verklarend aantal runderen bezit. 

Conclusie e 
Hett verband tussen schaarste van de natuurlijke hulpbron land en geweld bestaat dus. maar niet 
eenduidig.. Claims op land liggen vaak in historische omstandigheden, die via verhalen wor-
denn uitvergroot om medestanders te verkrijgen. Persoonlijke claims worden op die manier tot 
groepsclaimss gemaakt. De uitbraak van substantieel geweld heeft te maken met de hoogte van 
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dee geweldsdrempel in een samenleving (bijvoorbeeld afhankelijk van groepsnormen en vrees), 
gecombineerdd met de hoogte waartoe de spanning in die maatschappij is opgelopen. Het ver-
schill  tussen de twee noem ik "Distance to Violence" (DtV). In een studie van een gewelds-uit-
braakk is het van belang vast te stellen hoe groot de algemene DtV is. en. indien de DtV klein 
blijktt te zijn (hetgeen bijvoorbeeld is op te maken uit het reeds tot geweld leiden van relatief 
kleinee negatieve gebeurtenissen), na te gaan hoe dat komt. Onder omstandigheden van schaar-
stee aan natuurlijke hulpbronnen kan worden nagegaan wat de actuele DtV is om enigszins te 
kunnenn voorspellen of er kans is op geweld of escalatie daarvan. Voor de analyse van dit soort 
casess is het VoE schema een goed hulpmiddel gebleken. 

Inn de cases (en waarschijnlijk in heell  Noord Kameroen) blijken onduidelijke regels, oneer-
lijk ee behandeling en een gebrek aan conflictoplossing, naast schaarste en een gebrek aan ont-
snappingsmogelijkheden,, bij te dragen aan een steeds kleinere 'Distance to Violence' 

Dee concepten en mechanismen die in deze dissertatie zijn gebruikt en ontdekt vormen geen 
coherentt ogende, sterke theorie zoals bijvoorbeeld die van Homer-Dixon suggereert te zijn. 
Voorr de wetenschap betekent dat dat er nog veel case studies, analyses en kritische discussie 
nodigg zijn. Voor de praktijk van conflictherkenning en conflictoplossing is echter een open 
verzamelingg van voorbeeldstudies, denkschema's en veld-ervaring (waaraan deze dissertatie 
eenn deel bijdraagt) een betere basis dan een smalle en weinig valide theorie. 
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