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Samenvatting g 

Ditt boek is het resultaat van een onderzoek in Noord-Kenia dat heeft plaatsgevonden 
tussenn 1997 en 2000. Dit onderzoek was gebaseerd op een breed georiënteerde 
vraagstellingg naar het leven en welzijn van nomadische en gesedentariseerde 
veehouders.. Door een benadering waarin economische, ecologische, antropologische 
enn sociaal-geografische aspecten met elkaar gecombineerd werden is geprobeerd een 
antwoordd te vinden op de vraag welke richting ons denken in moet gaan over de 
toekomstt van het pastorale productiesysteem, het armoedevraagstuk alsmede het 
beschermenn en gebruiken van cruciale natuurlijke hulpbronnen. 

Dee bestudering van de dynamiek in het gebruik van natuurlijke hulpbronnen en de 
formelee en informele sociale instituties die bij het beheer van die hulpbronnen een rol 
spelenn hebben een belangrijke plaats in de studie ingenomen. We hebben gekeken in 
hoeverree bestaande instituties, lokale netwerken, sociale vangnetten en informele 
organisatiess in staat zijn de druk van het moderne leven te weerstaan, en ook of deze 
institutiess een rol kunnen spelen in externe interventies en armoedebestrijding. 

Doorr verschillende trends door de tijd heen met elkaar in verband te brengen heeft 
dee studie een belangrijke tijdsdimensie gekregen. Jaarlijkse gegevens vanaf ongeveer 
19200 over onder andere bevolkingsaantallen, regenval, agrarische productie en de 
veestapell  zijn met elkaar in verband gebracht. Niet alleen zijn de trends bestudeerd, 
ookk is gekeken naar veranderingen in bosbeheer, watergebruik en het beleid ten 
aanzienn van het concentreren van nomadische veehouders in agrarische 
nederzettingen. . 

Hett boek bestaat uit vier delen. Het eerste gedeelte (Hoofdstukken 1-5) vormt de 
achtergrondd van de studie en beschrijft de voor de veehouders drastische sociaal-
economischee en ecologische veranderingen die in Noord-Kenia hebben 
plaatsgevonden.. Naast de theoretische en methodologische verhandeling in de 
Hoofdstukkenn 1 en 2 en 3, worden voornamelijk de trends in het beleid ten aanzien 
vann nomaden beschreven (Hoofdstukken 1 en 5). Een grondige fysische en sociaal-
geografischee literatuurstudie van Marsabit District vindt zijn weerslag in Hoofdstuk 4. 
Hoofdstukk 5 vertek het verhaal van hoe Marsabit Mountain in de vorige eeuw werd 
bevolkt.. Dit hoofdstuk combineert archiefmateriaal met eigen veldwerkgegevens. 

Inn deel II (Hoofdstuk 6-9) gaan we uitgebreider in op de verschillende natuurlijke 
hulpbronnenn die van belang zijn in het leven en welzijn van de Noord-Keniaan, zoals 
akkerlandd (Hoofdstuk 6), vee (Hoofdstuk 7), water (Hoofdstuk 8) en bossen 
(Hoofdstukk 9). In dit deel en volgende delen maken we bij elk onderwerp onderscheid 
tussenn arme en minder arme mensen om te onderzoeken of er ongelijkheid bestaat in 
gebruiksrechten,, sociale vangnetten en overlevingsstrategieën. Toegang tot 
hulpbronnen,, het falen dan wel het succes van bestaande gebruiks- en 
eigendomsrechten,, beheer en bescherming van natuurlijke hulpbronnen zijn de 
belangrijkstee onderwerpen in dit gedeelte. 
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Deell  m (Hoofdstukken 10-14) gaat geheel over inkomsten, productie en 
verschillendee overlevingsstrategieën op districtsniveau en het niveau van het 
huishouden.. Dit gedeelte begint met de drastische veranderingen in vee en 
zuivelproductie,, die ertoe hebben geleid dat mensen steeds meer waren genoodzaakt 
omm overlevingsstrategieën te ontwikkelen. Een van de strategieën is om vee en zuivel 
opp de markt aan te bieden. Een andere strategie is om risico's te verminderen door de 
veestapell  te diversifiëren en verschillende dieren bij anderen onder te brengen. Dit 
vereistt echter een uitgebreid sociaal netwerk en ook in dit hoofdstuk onderzochten we 
off  daarin verschillen bestaan tussen arme en minder arme mensen (Hoofdstukken 10 
enn 11). 

Akkerbouww wordt in toenemende mate een overlevingsstrategie voor veehouders 
diee niet meer van hun veestapel kunnen leven. Hoofdstuk 12 onderzoekt op zowel 
districts-- als huishoudniveau in hoeverre de bevolking van Marsabit District zichzelf 
kann voeden met graangewassen en bonen. In Hoofdstuk 13 wordt ingegaan op het 
bosgebruik,, en in Hoofdstuk 14 maken we een schatting van het totale inkomstenpalet 
perr huishouden en in hoeverre men in staat is om daarvan te overleven 

Deell  IV combineert alle gegevens uit de voorgaande delen en tracht bij te dragen 
aann bestaande theoretische en beleidsmatige discussies over bosbescherming en 
parkbeheerr (Hoofdstuk 15), de toekomst van veehouderij in droge gebieden 
(Hoofdstukk 16), en etnisch geweld, bevolkingsdruk en schaarste aan natuurlijke 
hulpbronnenn (Hoofdstuk 17). 

BelangrijksteBelangrijkste bevindingen 

Tott ongeveeT 1990 bleek de bevolking van Marsabit District in staat zichzelf in zekere 
matee te kunnen voeden met eigen vee, zuivel en graanproductie. Na 1990 heeft een 
kenteringg plaatsgevonden en is de voedselzekerheid dusdanig afgenomen dat een 
groott gedeelte van de bevolking afhankelijk is gewordt van voedselhulp. 

Dee veestapel is zo klein geworden dat het grootse gedeelte van de mensen niet 
meerr van de veeteelt kunnen leven. Omdat de ruilvoet tussen vlees en graan altijd 
gunstigg is geweest, had de markt een oplossing kunnen bieden. De nationale economie 
verkeerdee echter in een depressie, waardoor de veehandel niet goed ontwikkeld kon 
wordenn ten gunste van de veehouders. Hoge transportkosten, slechte infrastructuur, 
hett gedrag van veehandelaren waren hier debet aan. De verpaupering binnen de 
pastoralee gemeenschappen, gemeten in aantal dieren per persoon, leidde ertoe dat 
steedss meer mensen geen nomadisch bestaan meer konden leiden en zich moesten 
vestigenn in nederzettingen. 

Helaass bleek de omschakeling naar akkerbouw voor veel veehouders een 
onmogelijkee taak Arbeidstekorten, inadequate akkerbouwtechnieken en 
klimatologischee en sociaal-politieke belemmeringen in Marsabit District zorgden 
ervoorr dat de graanproductie stagneerde. Toenemende armoede, sociale onzekerheid 
enn etnisch geweld tekenden de jaren 90 van de vorige eeuw 

Hett ziet er echter naar uit dat een toenemend aantal mensen van inkomsten buiten 
dee veehouderij afhankelijk zal worden, waardoor de nederzettingen een steeds 
belangrijkeree plaats zullen innemen in de Noord-Keniaanse economie. Hoewel vee 
binnenn het huishouden nog steeds het belangrijkste en meest prestigieuze kapitaal 
vormt,, zullen akkerbouw, handel en bosgebruik steeds belangrijkere 
inkomstenbronnenn worden voor zowel arme als rijkere mensen in Marsabit District. 
Beleidd zal er dus ook op gericht moeten zijn dat families toegang hebben tot 
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verschillendee vormen van kapitaal, zoals akkerland en vee en hun productiefactoren 
kunnenn diversifiëren. Ook blijkt dat families in de nederzettingen in toenemende mate 
gebruikk (willen) maken van goederen en diensten als veilig drinkwater, scholen, 
gezondheidszorg,, markten en modem transport. 

Onzee studie heeft aangetoond dat vooral de extreem arme huishoudens geld 
verdienenn met het verkopen van hout en houtskool. Deze huishoudens hebben weinig 
off  geen akkerland, weinig arbeidskrachten en vooral gebrek aan vee, waardoor ze 
houtt kappen en houtskool produceren. Zodra deze mensen inkomsten krijgen uit 
anderee activiteiten blijkt dat ze minder afhankelijk zijn van het Nationale Park. 
Beschermingg van het Nationale Park op Marsabit Mountain zal dan ook effectiever 
zijnn indien deze mensen inkomens kunnen krijgen uit andere hulpbronnen. 

Hett beschermde bos, Marsabit Forest Reserve, is in de loop van de vorige eeuw 
niett drastisch in omvang en volume afgenomen. Voordat de koloniale machthebbers 
hett bos beschermden was het er waarschijnlijk slechter aan toe door de vele 
bosbrandenn die er hebben plaatsgevonden. Na 1960 is het bos dichter en groter 
geworden.. Ook blijkt dat een aantal waterbronnen in het bos meer en vaker water 
bevattenn dan aan het begin van de koloniale periode. De toenemende bevolkingsdruk 
bedreigtt het voortbestaan van het bos, omdat het kappen sneller gaat dan de nieuwe 
aanwass kan bijhouden. Daarom moet ervoor gewaakt worden dat de belangrijke 
functiess van het bos niet worden aangetast, omdat er een sterk verband bestaat tussen 
dee dichtheid van de vegetatie, het landbouwpotentieel en de hoeveelheid water in het 
gebergte.. Bosbescherming heeft daarmee niet alleen als belangrijke taak het behoud 
vann biodiversiteit, maar ook het handhaven van andere ecologische functies die 
belangrijkee zijn voor de aangrenzende dorpen. Deze observatie staal haaks op 
gangbaree bosbescherrrringsmaatregelen in Kenia, waar alleen aandacht wordt besteed 
aann het gebied binnen een omheining. 

Velee traditionele instituties binnen de pastorale gemeenschap blijken ook nu de 
voormaligee nomaden zich hebben gevestigd nog te bestaan en te functioneren. 
Mechanismenn om armoede tegen te gaan zoals herverdeling van dieren over rijke en 
armee families bestaan ook in de nederzettingen. Ook heeft iedereen toegang tot water 
enn blijkt dat etnische identiteit of gender geen belemmeringen vormen in de toegang 
tott hulpbronnen. Wat echter keer op keer werd aangetoond is dat het aantal dieren dat 
mensenn in hun bezit hebben van invloed is op de daadwerkelijke toegang tot 
belangrijkee hulpbronnen. Hoe meer dieren huishoudens hebben, hoe meer aanspraak 
zee kunnen maken op sociale netwerken binnen de familie, de clan en het dorp. Ook 
anderee hulpbronnen blijken beter bereikbaar te zijn voor rijkere mensen. Hoe meer 
dierenn een huishouden heeft, hoe meer land het kan krijgen. Huishoudens die meer 
dierenn hadden op het moment dat ze land wilden hebben, konden sneller land in 
eigendomm krijgen dan mensen zonder dieren. Ook konden rijkere mensen aan 
kwalitatieff  beter land komen. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat 
rijkdomrijkdom meer politieke macht en aanzien geeft, waardoor rijkere mensen meer invloed 
kunnenn uitoefenen op de verdeling van land. In Marsabit heeft dit mechanisme er toe 
geleidd dat vooral extreem arme families in de jaren 70 niet aan land kondenn komen en 
zichh moesten vestigen in de droge, marginale gebieden op grote afstand van het bos. 
Eenn aantal families zijn door de verschillende Christelijke missies geholpen in de 
geplandee nederzettingen, die dicht bij waterbronnen zijn gevestigd. Spontaan 
gevestigdee families die geen dieren bezaten op het moment van aankomst konden 
echterr geen land krijgen in de buurt van water, waardoor die nu op grote afstand van 
waterbronnenn wonen en op grote afstand van het bos waardoor hun land droger is. 
Dezee mensen, vooral vrouwen die alleen een huishouden runnen, moeten dagelijks 
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velee kilometers afleggen om water te halen, terwijl ze toch al weinig arbeid 
beschikbaarr hebben. Het ziet er niet naar uit dat de traditionele instituties de 
ongelijkheidd tussen arme en rijkere huishoudens kunnen opheffen zonder drastische 
interventiess van buitenaf. Op het moment is minder dan 3 % van het potentiële 
bouwlandd door boeren in cultuur gebracht. Het overige land is in eigendom van 
politiekee elites die veelal in de stad wonen en is vooralsnog niet in gebruik, wat met 
hett zicht op de extreme voedselschaarste zeer inefficiënt is voor de plaatselijk 
economie. . 

Doorr de negatieve berichten over geplande pastorale nederzettingen, die vanat 
19800 opgang deden, hebben we de welvaart van families in de geplande 
nederzettingenn vergeleken met die in de spontane nederzettingen. Het blijkt dat de 
familiess in de geplande nederzettingen in een aantal opzichten sterk verschilden van 
dee families in de spontane nederzettingen. Enerzijds hadden de huishoudens in de 
geplandee nederzettingen veel minder dieren op het moment dat ze op de berg 
aankwamen,, en waren het vaker families waarin een vrouw alleen het huishouden 
moestt zien te runnen dan onder de families die zich spontaan op de berg vestigden. 
Ookk hadden de huishoudens die zich spontaan vestigden vaker familieleden, buren en 
vriendenn die hen hielpen tijdens de eerste moeilijke jaren op de berg. Dit betekent dat 
hett sociale netwerk van de families die destijds door de missie en de overheid werden 
geholpenn veel kleiner was, waardoor ze geen land en geen hulp konden krijgen in de 
eerstee moeilijke jaren op de berg. Dit bevestigt nogmaals het economische en sociale 
belangg van het hebben van vee. 

Uitt de studie komt naar voren dat de huishoudens in de geplande nederzettingen 
vakerr hun kinderen naar school hadden laten gaan dan huishoudens uit de spontane 
nederzettingen.. Er bestaat een positief verband tussen opleiding, inkomen en 
veestapel,, waaruit een belangrijk perspectief voor de toekomst in Kenia blijkt: betere 
scholingg leidt tot hogere inkomens en een herinvestering in vee, waardoor veehouders 
meerr dieren zullen hebben om voor te zorgen, meer toegang zullen hebben tot vlees 
enn zuivel en de pastorale sector in het algemeen verbeterd zou kunnen worden. De 
nederzettingenn zouden een actievere rol in het beleid ten aanzien van de pastorale 
economiee kunnen innemen. 

Uitt de studie naar landbouwactiviteiten bleek dat maar eenvijfde deel van de 
boerenn genoeg graan produceerde om zelf van te leven. Alle anderen moesten hun 
agrarischee productie compenseren met een geldinkomen en veeproducten. Weer werd 
err een positieve samenhang gevonden tussen de verschillende kapitalen: hoe meer 
graann een huishouden produceerde, hoe groter de veestapel bleek, en hoe meer geld er 
werdd verdiend. 

Wee kunnen hieruit concluderen dat verschillende soorten kapitaal elkaar met 
kunnenn vervangen, zoals soms wordt aangenomen. Agrarische productie vervangt niet 
hett tekort aan dieren, hoewel wel bleek dat door agrarische productie de veestapel 
weerr kon worden opgebouwd. Ook het hebben van weinig financieel kapitaal leidt er 
niett toe dat men dan meer aanspraak kan maken op sociaal kapitaal. Sociaal kapitaal 
iss even ongelijk verdeeld als financieel kapitaal. De samenhang tussen sociale 
uitsluiting,, armoede en een weinig kansrijke toekomst enerzijds en het hebben van 
weinigg of geen vee anderzijds lijk t nogmaals bevestigd door onze studie. Beleid dat 
eropp is gericht bestaande lokale instituties te bestendigen zal daarmee ook lokale 
ongelijkee verhoudingen niet oplossen maar bevestigen. 

Dezee studie kan niet aantonen dat schaarste aan natuurlijke hulpbronnen leidt tot 
toenemendd etnisch geweld. Integendeel: waterschaarste leidt tot samenwerking en 
etnischee tegenstellingen spelen geen rol in de verdeling van water. Dit was een 



811 1 

opzienbarendee uitkomst, omdat veel literatuur over droge gebieden in Afrika er van 
uitgaatt dat etnisch geweld mede voortkomt uit schaarste aan natuurlijke hulpbronnen. 
Ditt betekent dat de oorzaak van het geweld elders gezocht moet worden, en niet bij 
armoedee en schaarste aan natuurlijke hulpbronnen. 

Wijj  pleiten ervoor dat een ontwikkelingsprogramma ten behoeve van de 
veehouderijj  een regionale benadering moet hebben. De boerendorpen, evenals de 
mensenn voor wie vee niet een eerste hulpbron is kunnen een veel actievere rol krijgen 
inn zo'n benadering, omdat inkomensdiversificatie leidt tot verbetering van het 
huishoudinkomenn en uiteindelijk tot herinvesteringen in de veestapel. 
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