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Abstract 

Deze verhandeling buigt zich over projecten van WWF-België in de DRC. Het had als doel te 

achterhalen in welke lijn van conservatiebenadering en ontwikkelingsmethode de projecten van de 

genoemde organisatie te plaatsen zijn en hoe het zich verhoudt naar kritische analyses van zowel 

conservatie als ontwikkeling. Dit onderzoek is gedaan aan de hand van projectvoorstellingen, 

werkdocumenten en interviews. Bij de analyse van de principes van WWF-België viel een tendens op 

die zou blijven opspelen doorheen het onderzoek, namelijk dat WWF-België zeer handig inspeelt op 

zogenaamde ontwikkelingshypes zoals participatie en liberale neoklassieke hervorming. Er blijft 

echter ondanks de uitdrukkelijke verwijzing naar de nieuwe methodes een sterk technische aanpak 

van conservatie gericht op het bewaren van een aantal iconische ecologische zones. De manier 

waarop de projecten zich uiten is divers, met elementen van verschillende scholen, maar wordt 

overschaduwd door de technische aanpak en zichzelf toegezegde rol als katalysator van verandering 

naar duurzaamheid. Dat gezegd zijnde is ook opgemerkt dat in de marges van de projecten een 

aantal innovatieve methodes geprobeerd worden en er de laatste tijd een mentaliteitswijziging bij 

WWF-België te merken is. Die mentaliteitswijziging lijkt echter nog steeds te ontsnappen aan de blik 

van academici die zich toeleggen op ontwikkelingssamenwerking en problematiek.  
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Voorwoord 

Twee jaar geleden nam ik deel aan een leeuwenrestauratieproject in Zambia,. Het project stond 

onder leiding van de NGO ALERT die ‘vrijwilligers’ liet werken met de dieren en meehelpen strikken 

te verzamelen in het nabijgelegen park. Tegelijkertijd zagen de organisatieleiders het als een 

gelegenheid ons vertrouwd te maken met de conservatieproblematiek van de Afrikaanse natuur en 

om hun methode te verdedigen. Die hield naast strikken verzamelen en patrouilles om stropers te 

vangen ook een intensief gemeenschapsprogramma in. Zo werden olifantenbewegingen in de gaten 

gehouden zodat mensen voorzorgen konden nemen voor hun komst. Plaatselijke bewoners werden 

ingehuurd als werkkrachten of voor andere betaalde taken en op kosten van ALERT was een school 

gebouwd. Ik was verbaasd hierdoor omdat ik zulke projecten nooit zou verbonden hebben met een 

natuurconservatie NGO. Men gaf daar de verklaring dat er ook nadruk gelegd moest worden op de 

nood om lokale mensen warm te maken voor natuurconservatie of op zijn minst voor het specifieke 

project. Volgens hen was dit de enige toekomst voor conservatie in Afrika. De hele ervaring heeft een 

grote indruk op mij gemaakt en deed mij reflecteren over conservatie in Afrika, in die mate zelfs dat 

ik mijn masterproef voor Geschiedenis schreef over de koloniale achtergrond van conservatie in 

Belgisch Congo en ook mijn nieuwe masterproef er door geïnspireerd is.  Dit werk is tot stand 

gekomen dankzij de actieve steun van vrienden zoals Nick Brantegem, Helena Gezels en Joeri Van 

Der Sype aan hen en mijn ondersteunende ouders en grootouders: bedankt.  



5 
 

 

Inleiding 

Deze masterproef zal zich richten op de huidige natuurconservatie in de DRC, met als 

probleemstelling de vraag of conservatie en ontwikkeling kunnen samengebracht worden. Met 

conservatie wordt in context van deze thesis bedoeld een doelbewuste, door de mens gestuurde 

poging tot bewaring van fauna en flora, en van landsvruchtbaarheid in een specifieke context 

(Maddox, 2006, pp 137). Ontwikkeling wordt in deze thesis gehanteerd als een concept, deel van 

politieke discours, gelinkt aan  projecten van ingreep in samenlevingen ten einde die te wijzigen in de 

lijn van het verbonden specifieke discours. Deze definitie heeft als bedoeling aan te duiden dat de 

invulling van ontwikkeling een politieke keuze is en sterk kan wijzigen naargelang de spreker en het 

project. In deze thesis wordt een technische invulling van ontwikkeling als strikt objectieve, 

wetenschappelijke, apolitieke ingreep verworpen (Mckay, 2012, pp 53-58). Natuurlijk is een analyse 

van alle conservatieprojecten in een gigantisch land als de Democratische Republiek Congo te 

ambitieus, daarom zal de focus liggen op een deel van de projecten van WWF-België in de DRC. 

Waarom het WWF? Het WWF is voor vele mensen het eerste waar ze aan denken als ze het woord 

“conservatie” horen, en het is zonder twijfel de grootste van alle natuurconservatie NGO’s met 

projecten en afdelingen in bijna alle landen ter wereld. Meer nog, ze heeft ook een aanzienlijke 

invloed op politieke en publieke debatten ondersteund door lobbywerk en sterke visuele 

aanwezigheid in de westerse samenleving (Brockington & Scholfield, 2010, pp 11-12). Niettemin 

heeft koloniaal Congo een lange geschiedenis van conservatieprojecten, en ook dat verleden dient 

aangehaald te worden.  

 De vraagstelling waarrond we zullen werken in deze thesis is welke rol en plaats WWF-België 

projecten hebben in de ontwikkeling van de DRC. Hierbij zullen we aandacht geven aan verschillende 

dimensies, om dit te kunnen toelichten. Ten eerste, hoe gaat WWF-België in haar projecten om met 

het concept “ontwikkeling” in relatie met conservatie. Ten tweede, hoe gaat WWF-België om met 

evoluties op vlak van ontwikkelingssamenwerking en conservatie de laatste 60 jaar. Ten derde, hoe 

verhoudt WWF-België zich tot een aantal kritieken geformuleerd omtrent de positie van NGO’s in 

zuiderse landen. Ten vierde behandelen we de koloniale erfenis, wat slechts sporadisch vernoemd 

wordt in de bestaande literatuur over conservatie. Dit mag zeker niet ontbreken gezien het belang 

van de achtergrond van conservatie in Afrika en de bezorgdheid omtrent koloniale attitudes bij 

andere NGO’s actief in het globale zuiden. Dit onderzoek zal gebeuren aan de hand van academische 

literatuur rond conservatie en ontwikkeling in de DRC en Afrika in het algemeen, gebruikmakend van 

bronnenmateriaal van WWF, en gesprekken en mailuitwisselingen met personen die een zicht 
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hebben op WWF-België activiteiten in de DRC. Een laatste opmerking is dat WWF-België net verhuisd 

was en dat daarbij een aanzienlijk deel van hun materiaal en oudere werkdocumenten vernield is, 

wat de inhoud van de thesis beperkte en ook het aantal mensen dat tijd had en bereid was tot een 

gesprek, waardoor deze enkel een aanvullende rol vervullen. We willen met dit onderzoek het debat 

over de rol van natuurconservatie NGO’s als ontwikkelingsactor in het zuiden verder opentrekken 

waar naar ons inzien nog te veel een verstarde opdeling bestaat tussen beide soorten NGO’s 

(Brockington & Scholfield, 2010, pp 3-4 ).  

 

De verhandeling is als volgt gestructureerd: eerst zal een theoretische uiteenzetting gegeven worden 

over het debat betreffende de verschillende methoden van conservatie op basis van academische 

literatuur, gevolgd door hoe deze methoden zich verhouden naar invulling van ontwikkeling 

doorheen de laatste 60 jaar en met postkoloniale analyses. Vervolgens zal in het tweede deel een 

overzicht gegeven worden van de Congolese context omtrent conservatie en ontwikkeling, 

aangevuld met een analyse van de WWF principes en richtlijnen die voor al haar afdelingen gelden. 

Het derde deel is een analyse van de projecten van WWF in de DRC opgedeeld in twee stukken: een 

eerste stuk waar de voorstellingen van de projecten op de website worden geanalyseerd en een 

tweede stuk waar de rapporten en ander intern materiaal zal bestudeerd worden. Het vierde en 

laatste deel van deze thesis is een analyse van interviews en mailuitwisselingen met een aantal 

relevante personen waar een aantal bedenkingen die naar boven kwamen bij dit onderzoek ter 

sprake gebracht werden.  
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1.Theoretische omkadering en methode.  

1.1 De scholen van conservatie.  

 

Ondanks de ontelbare natuurdocumentaires die de pracht en kracht van de Afrikaanse natuur 

moeten aantonen, is die Afrikaanse natuur er niet goed aan toe. Hier volgen enkele cijfers daarover: 

op 50 jaar tijd is het aantal leeuwen van 500.000 naar minder dan 20.000 gegaan en de DRC alleen al 

verloor meer dan de helft van haar natuuroppervlakte, i.e. een totaal van 1.225.000 vierkante 

hectaren en andere punten zoals desertificatie zijn niet hoopvoller (Perrings, 2000, pp 14; ALERT, 

20121). Om deze en andere trends tegen te gaan, zijn, al dan niet succesvol, al sinds 100 jaar 

organisaties en (koloniale) overheden actief met allerhande conservatieprojecten. In dit stuk gaan 

een aantal benaderingen uiteengezet worden die deel zijn van het academisch debat over de 

oorzaken en remming van de teloorgang van de Afrikaanse natuur. Het debat wordt door een 

gevarieerde groep van mensen gevoerd met benaderingen die heel kritisch zijn voor andere groepen 

en hun benaderingenswijzen. Het gaat om klassieke biologen, ecologen, (ex)parkverantwoordelijken 

en (ex)parkwachters, economen van zowel liberale als marxistische strekking, en (inter)nationale 

NGO’s in het noorden en het zuiden. Desalniettemin delen ze allemaal wel de overtuiging dat het 

niet goed gaat met de Afrikaanse natuur, dat er iets aan gedaan moet worden. Daarbij dient rekening 

gehouden te worden met een zekere mate van selectiviteit bij individuele theoretici die aspecten van 

verschillende benaderingen combineren.  

De eerste strekking van conservationisten en academici hier besproken zijn de aanhangers 

van fortress conservation. Aanhangers van deze theorie geloven simplistisch gezegd in een ‘dieren 

binnen en mensen buiten’ reservatenpolitiek, een strikt dualistische benadering van de wereld waar 

elke interactie van de mens met de natuur ongewenst is (Adams & McShane, 1992, pp XIX). Volgens 

hen moeten zones koste wat het kost uitgekozen en beschermd worden tegen de oprukkende mens 

vanwege de schoonheid, biodiversiteit en ecologische waarde. Dit dient te gebeuren in de vorm van 

natuurparken en reservaten die door nationale wetgeving beschermd worden. De parken moeten als 

het ware uit de menselijke wereld worden verheven. De enige groepen mensen die binnen mogen, 

zijn wetenschappers, parkwachters en toeristen. Voor deze conservationisten moeten lokale 

bewoners, en zeker diegenen die wonen in het gebied waar het nieuwe park zou moeten komen, zich 

maar schikken in deze regeling die gebeurt in naam van het universele belang. Indien zij dat niet 

doen, verdienen ze het om hardhandig aangepakt te worden, met gevangenisstraffen en geweld als 

                                                           
1
 Werkdocument betreffende leeuwenpopulaties in Afrika, laatst geraadpleegd op 8 augustus 

http://lionalert.org/page/Lion_Population_2012.  
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gevolg. Op politiek vlak voeren deze personen lobbywerk uit op regionale, nationale en 

internationale niveaus om overheden en internationale instellingen te bewegen tot juridische 

maatregelen om de natuur te beschermen (Maddox, 2006, pp 136-142). Ze zijn verre van 

onsuccesvol op dat vlak, zo heeft de regering van Kenia publiekelijk tonnen ivoor verbrand om de 

wereld te tonen dat ze nooit de ivoorhandel zal steunen, en ook de jacht op alle dieren in hun parken 

verboden (Clarke, 2012, pp 13+ 97). 

Het concept fortress conservation of fortdenken is het idee dat dieren en de natuur 

beschermd moeten worden tegen de buitenwereld waar ze geen enkel verweer tegen heeft, en dat 

mensen een bedreiging vormen die bevochten moet worden of verlicht. Humphreys en Smith (2001, 

p 1) gaan zo ver dat ze zich afvragen of de theorieën van Clausewitz, de Duitse generaal van de 

Napoleontische periode die de militaire klassieker Von Kriege (over oorlog) schreef, geen nuttige 

inzichten heeft. Deze auteurs zijn uiteraard een extreem voorbeeld maar ze zijn tekenend voor hoe 

ver fortress conservation kan gaan. De theorie heeft doorheen de jaren zware klappen gekregen 

maar blijft toch een vrij veel voorkomende benadering tot op deze dag, en bij vermeend falen van 

alternatieve methodes ook één waar snel naar teruggrepen wordt, deels omdat veel Afrikanen actief 

in conservatie nog opgeleid worden in deze traditie. De laatste heropleving van de methode is 

conservatiebiologie waar gepoogd wordt de fouten van de oude fortdenkers te overstijgen, maar het 

blijft een academische benadering met een voorkeur voor een invulling van conservatie gebaseerd 

op uitsluiting (Adams & McShane, 1992, pp xvii-xviii/94/174).  

 De tweede groep theoretici en conservationisten die een sterke invloed hebben op het 

Afrikaanse natuurbeleid zijn de pragmatici of realisten. Dit is de titel die voor de duidelijkheid van de 

thesis gehanteerd wordt. De titel verwijst naar de antagonistische houding die deze 

conservationisten hebben ten opzichte van fortdenkers. Een prominent voorbeeld is Richard Bell, 

een ex-parkverantwoordelijke in Tanzania. Naar zijn mening zijn vele westerse 

dierenrechtenactivisten en fortdenkers een bende lankmoedige, hoogopgeleide idioten die geen 

enkele legitieme plaats en rol zouden mogen hebben in Afrika. Romanticisme of westerse 

zendingsdrang rond zogenaamde universele waarden zijn volgens hem wat vele van de fortdenkers 

kenmerkt en zijn een last voor conservationisme in Afrika, evenals de idealistische droom dat alle 

dieren gered kunnen worden (Adams & McShane, 1992, pp 98-102). Deze man is alweer een extreem 

voorbeeld, maar het geeft wel aan hoe scherp de lijnen getrokken zijn voor sommigen. Deze mensen 

beschouwen zichzelf als natuurliefhebbers en beschermers net zoals bovenstaande fortdenkers. In 

tegenstelling tot fortdenkers zijn ze echter bereid om compromissen te maken en een ruimer palet 

aan oplossingen aan te bieden. Ze accepteren bovendien dat er soms harde keuzes gemaakt moeten 

worden bij conservatie betreffende dieren. Hun achtergrond is vaak die van 

(ex)parkverantwoordelijken en (ex)parkwachters die spreken vanuit eigen ervaring, al zijn ook een 
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aantal academici hun standpunten gaan evalueren (Clarke, 2012, pp 20-21/31). Natuurlijk delen ze 

een zelfde bezorgdheid met de vorige groep over de Afrikaanse natuur, maar ze delen niet het idee 

dat reservaten oprichten als forten onder westers bevel in een Afrikaanse samenleving een blijvende 

oplossing is.  

Deze groep plaatst zich dus vooral als tegenpool van de eerste. Ze is al langer bezig met haar 

ideeën in koloniale en postkoloniale settings uit te voeren in functie rond parkbeheer, maar recent 

zijn ze actiever hun ideeën beginnen te duiden in academische setting (Clarke, 2012, pp 20-21). Het 

grootste probleem waar de pragmatici op wijzen zijn de onrealistische verwachtingen van 

fortdenkers. Auteur James Clarke vertelt hoe een Keniaans bureaucraat het omschreef: Wild life 

policies in Africa are being dictated from TV-watching middle-class homes in Europe (Clarke, 2012, pp 

5). Afrikaanse staten volgen deze adviezen soms, vooral wanneer die een groot belang hebben bij 

toerisme en daarom het “natuurdocumentaire-publiek” niet tegen het hoofd willen stoten. Jammer 

genoeg gebeurt dit vaak ten koste van de rurale Afrikanen die in de buurt van zulke parken wonen. 

Volgens de auteur zien de fortdenkers en dierenliefhebbers niet in dat natuurbescherming een zware 

last is voor zowel lokale gemeenschappen als nationale overheden, en dat dit vaak lokaal weinig of 

niets financieel oplevert, behalve voor enkele topbureaucraten aan wiens vingers geld blijft plakken. 

Verder creëert de compromisloze houding naar lokale gemeenschappen vooral een afkeer van het 

park bij de plaatselijke bevolking. Sommige pragmatici wijzen er ook op dat parken niet voldoende 

zijn aangezien veel dieren ook buiten parken leven en/of bewegen. Parken zijn dus op zich niet 

voldoende en het is noodzakelijk begrip te hebben voor de grieven van lokale Afrikanen omdat het 

uit elkaar halen van mens en dier quasi onmogelijk is behalve met het opzetten van nog grotere 

parken, meer hekken en meer parkwachters, dus m.a.w. nog meer forten (Clarke, 2012, pp 3-29).  

De derde groep zijn zij die economie en conservatie als onafscheidelijk beschouwen. Het is 

een benadering die duurzame ontwikkeling op de eerste plaats zet, en we erkennen er twee 

uitersten in: de small is beautiful groep en neoklassieke economen. De small is beautiful is een groep 

die qua ideeën stelt dat mens en natuur één geheel zijn, en geen delen in conflict. Het acht 

economische benutting van natuurgebieden als conservatiemethode mogelijk zolang korte termijn 

winst-denken en marktlogica niet domineren, wat volgens hen de echte oorzaak van ecologische 

degradatie is. Lokale gemeenschappen halen met kleine structuren een inkomen dat hun rurale, 

ecologische levensstijl ondersteunt en maakt hen dus actieve participanten van conservatie 

(Schumacher, 1973, pp 11-42). Daarin verschillen ze van pragmatici die in de eerste plaats niet voor 

participatie en effectieve bezitsoverdracht zijn als wel voor compensatie aan gemeenschappen 

(Booth & Cumming, 2009, pp 292). De andere groep economen volgt (neo)klassieke theorieën en 

kritieken op Afrikaanse staten en economieën met een sterke nadruk op institutional economics. Er is 

een grote verwerping van ecologische experts bij deze benadering, maar participatie wordt toch 
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beperkt tot duurzaam, privaat beheer van natuurlijke grondstoffen als onderdeel van een 

herstructurering van de maatschappij (Pearce, 1998, pp 4-5/20-23). Staten dienen onder meer de 

eigendomsrechten van land te verbeteren en te decentraliseren. Indien er een goede marktwerking 

zou zijn, zouden opportuniteitskosten beter in kaart gebracht kunnen worden (Perrings, 2000, pp 20-

22). Bovendien zou het geld dankzij decentralisatie en participatie naar de lokale bewoners gaan die 

de grondstof benutten en daarom ook zullen bewaren als lange termijn investering (Pearce, 1998, pp 

212). Ten slotte is de benadering uitermate geschikt om toe te passen buiten aanwezige beschermde 

zones, en zelfs zonder die zones zou in hun model de natuur bewaard worden (Perrings & Lovett, 

2000, pp 320). Om hun standpunt te bewijzen maken ze tientallen wiskundige modellen die zouden 

moeten aantonen dat beheer en exploitatie van natuurlijke bronnen volgens vrije marktprincipes de 

meest logische optie is, en dus ook natuurbehoud de logische uitkomst is. Daarnaast gieten ze de 

natuur in economische termen met concepten als “ecosysteemdiensten” (Pearce, 1998, pp 

75/152/181). De neoklassieken formuleerden een repliek op de aantijgingen van sterke ecologische 

schade direct en indirect veroorzaakt door een structural adjustment program. Met een neoklassieke 

benadering van natuurbescherming, hierboven uiteengezet, wouden ze aantonen dat neoliberale 

herstructureringen, indien goed uitgevoerd en rekening houdend met andere vormen van kapitaal, 

net betere natuurbescherming zouden opleveren (Perrings & Lovett, 2000, pp 313-317).  

 Politiek-ecologisten, de laatste groep die we hier bespreken, zijn gericht op het ontleden van 

internationale machtsstructuren. Volgens hen is er een machtsrelatie duidelijk, nl. enerzijds een 

onwetende zuiderse bevolking en regeringen die verbeterd dienen te worden, en anderzijds een 

noordelijke groep verlichte geesten die hen op het juiste pad moeten brengen. Deze visie van de 

wereld zou gebaseerd zijn op zogenaamde objectieve kennis van ecologische en socio-economische 

aard gelinkt aan westers verlichtingsdenken (Sullivan, 2000, pp 28+34). Politiek-ecologische 

benaderingen wijzen andere benaderingen die het gedrag van mensen in het zuiden tegenover de 

natuur als irrationeel en zorgeloos benoemen af, en benadrukken de politieke factor in ecologische 

degradatie. Verder stellen ze zich de vraag of de hele bezorgdheid met duurzaamheid indirect 

zuiderse landen in een inferieure positie houdt (Stott & Sullivan, 2000, pp 2-6). Dit wordt mede 

gestaafd door te wijzen dat in de beeldvorming van internationale organisaties er geen rekening 

wordt gehouden met politieke economie. Deze organisaties wijzen bijvoorbeeld op mijnbouw als 

oorzaak van milieudegradatie in een zuiders land en keuren dit wel af, maar houden geen rekening 

met de lokale elite die samen met noordelijke bedrijven daar winst uit haalt. Ze bekritiseren echter 

ook het radicale tegenbeeld, nl. het idee dat inheemse groeperingen een soort inherente ecologische 

houding zouden hebben, een moderne homme sauvage als het ware (Horta, 2000, pp 188-190). Wat 

uit deze groep naar voren kwam, is het concept “ecologische schuld”, i.e. het idee dat westerse 

naties door hun directe optreden in het door hen gedomineerd globaal economisch systeem de 
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natuur in het zuiden schade toegebracht hebben. De volledige schuld bij zuiderse samenlevingen en 

staten leggen is oneerlijk omdat er een internationale structuur was die hen aanzette dit te doen, of, 

ten tijden van kolonialisme, dit zonder hun inspraak gebeurde. Daarom hebben westerse staten een 

ecologische schuld ten opzichte van het zuiden die ze moeten afbetalen door de schade ongedaan te 

maken en nieuwe schuldaccumulatie te voorkomen. Het idee is ontstaan deels als reactie op de SAP’s 

van het IMF en op benaderingen van ecologie die weigeren de internationale context in rekening te 

brengen of die net zouden bestendigen met ideeën zoals debt for nature (Paradis, Goeminne, 

Vanhove, Maes, Lambrecht, 2008, pp 3-5). Nu we een overzicht hebben van de vier grote 

benaderingen van conservatie kunnen we eindelijk conservatie als een vorm van ontwikkeling 

analyseren, wat het eigenlijke opzet van deze thesis is en wordt uiteengezet in het volgende deel. 

 

1.2 Ontwikkeling en conservatie: vriend en vijand . 

 

De hierboven uiteengezette benaderingen hebben ook een relatie met ontwikkeling in zijn 

economische, politieke en sociale invulling. De twee, conservatie en ontwikkeling, kunnen niet los 

van elkaar gezien worden en zijn sterk beïnvloed door de omstandigheden van hun oorsprong tijdens 

de vroege 20e eeuw. De eerste groep conservationisten, de fortdenkers, verwijzen naar hun model 

als het Yellowstone model. Het hele idee van natuurparken als een fort en tegenpool van de 

menselijke wereld is terug te brengen tot Yellowstone park en haar oprichter, VS president en 

fanatiek sportjager, Theodore Roosevelt. Hij had Yellowstone en rigoureuze jachtwetgevingen in de 

VS gelanceerd na een jachtpartij waarbij ze geen wild meer vonden. Geschokt daardoor vond 

Roosevelt dat de VS nood had aan plaatsen waar de wildernis kon blijven bestaan. Niet veel later 

werden in koloniaal Afrika soortgelijke parken over het hele continent opgericht onder impuls van 

sportjagers en wetenschappers (die vaak dubbelden als koloniale agenten) die nostalgisch waren 

naar de tijd van exploratie (Adams, 2009, pp 127-132). De relatie tussen conservatie en ontwikkeling 

is omgekeerd evenredig, hoe meer ontwikkeling er is, des te meer nood aan conservatie. Koloniale 

staten beschouwden conservatiepolitiek in de vorm van reservaten en parken ook als een indirecte 

vorm van economische investering, aangezien het behouden van bossen en wilde zones om erosie of 

desertificatie tegen te gaan wat ook afgesproken was bij internationale conventies zoals die van 1900 

en 1933 (Maddox, 2006, pp 145-146).  

Bij de conventies werd ook besloten dat Afrikanen eigenlijk niets te zoeken hadden in deze 

parken en reservaten. De Afrikanen werden langzaam maar zeker als een grote bedreiging 

gepercipieerd voor de fauna en flora door hun jagen (wat dan stropen werd), primitieve landbouw, 

ondoordachte houtkap en veeteelt (Adams, 2009, pp 133-135). Parken en reservaten dienden 

immers voor bewondering, wetenschap en als garantie tegen landdegradatie (dat winstgevende 
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plantages kon bedreigen), waardoor Afrikanen enkel als bedienden en parkwachters nog binnen 

mochten. Ter compensatie werden de Afrikanen dan ‘moderne’ technieken aangeleerd zoals het 

afleren van slash and burn landbouw en in de plaats het gebruik van sedentaire landbouw 

(Woodhouse &Chimhowu, 2005, p 185). Koloniale overheden voerden deze wetten en parken in, 

maar postkoloniale staten hebben die achteraf quasi overal overgenomen, vaak met de westerse 

parkleiders erbij en met dezelfde houding naar lokale, rurale Afrikanen (Booth & Cumming, 2009, pp 

287-292). Ironisch genoeg werd het hebben van wetenschappelijk geleide, nationale, wilde 

natuurparken een teken van moderniteit. Het hele construct van rationeel geleidde parken en 

wetgevingen kan gelinkt worden aan de moderniseringsthese van de jaren 50 en 60, zeker omdat 

modernisering ook sprak van westerse waarden en het afleren van schadelijke culturele tradities. Eén 

van die moderne aan te leren waarden was dan volgens fortdenkers rationeel, wetenschappelijk 

natuurbehoud. Andere motivaties voor zulke beschermde zones waren prestige en, na 

dekolonisering, ook nationalisme zoals bv. in Tanzania (Adams & McShane, 1992, pp 103).  

De methoden van de fortress benadering hebben ook een zeer groot nadeel: ze zijn zeer duur 

in mankrachten, materiaal, geld en politieke goodwill, en niet gegarandeerd succesvol (Adams & 

McShane, 1992, pp54+58). Kenya verloor bijvoorbeeld meer leeuwen vanaf haar jachtverbod dan 

daarvoor en in Namibië deed een tijdelijke stop op cheetah jagen de populatie instorten (Clarke, 

2012, p 71). Sommige van deze parken zijn groter dan soevereine staten met slechts een klein corps 

aan parkwachters om ze te verdedigen die daarbovenop bij politieke instabiliteit vaak een politiek 

doelwit worden (Maddox, 2006, p 141). De oplossing van de fortress conservation aanhangers is dan 

ook meer wachters, meer wetten, en meer soldaten op te stellen, of parken op te kopen en onder 

verlicht ‘westers’ bestuur te plaatsen. Wanneer staten genoeg geld hebben en sterk genoeg zijn, kan 

dit zeker en vast, maar het geeft wel een somber vooruitzicht alsof dit de enige manier is om de 

hebzuchtige, kortzichtige Afrikanen op afstand te houden, zeker als de staten in kwestie het geld 

ontberen (Adams & McShane, 1992, pp 164-171). Hoewel fort-denken dus sterk te linken is aan 

modernisering en zeer afhankelijk is van geldstromen, zijn vele verdedigers van de theorie, vaak 

westerse academici, in zekere mate blind voor de kost ervan en voor andere praktische punten 

(Adams & McShane, 1992, p 88). Voor hen is dit een morele plicht die men moet invullen of 

afdwingen. Nergens is dit duidelijker dan bij biologe Dian Fossey, de internationale gorilla-

beschermster, die een waar terreurbeleid voerde in Rwanda. Interviews met lokale bewoners 

brachten aan het licht dat de vrouw hen intimideerde, met geweld bedreigde, uitschold voor 

primitievelingen en het verhaal verspreidde dat ze een voodoopriesteres was. De acties waren 

bedoeld om de gorilla’s te beschermen maar maakten ze net een doelwit vanwege hun connectie 

met Fossey. (Adams & McShane, 1992, pp 184-206). Deze casus brengt aan het licht hoe de haat 

ontstaat die omwonenden kunnen voelen voor een “fort” en verlichte commandant(e) naast hun 
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woonplaats en waarom bij het falen van de staat parken doelwit worden voor plundering. Het 

natuurpark is dan het lokale symbool van een staat die weinig of niets voor hen doet en veel 

terugeist. Maar desondanks blijven figuren als Fossey toch helden van het conservationisme die 

regelmatig geroemd worden, zo is er zelfs het Dian Fossey international gorilla fund.  

De pragmatici, die als tegenpool van de fortdenkers ontstaan zijn, hadden een afwijkende 

houding tegenover ontwikkeling. Zoals al gezegd bij hun introductie benadrukten pragmatici de prijs 

van conservatie op zowel lokaal als nationaal vlak en hekelden ze de antagonistische en veeleisende 

relatie met de rest van de samenleving die fortdenkers verdedigen. Ironisch genoeg is één van de 

sterkste verschilpunten met fortdenkers hun permissieve houding naar sportjagen toe. Ironisch 

aangezien sportjagers net aan de basis lagen van conservatie in Afrika, en zo mee het fortmodel 

hebben vormgegeven en vaak de eerste generatie parkbazen hebben geleverd. Na de dekolonisering 

is sportjagen echter sterk vergruisd bij vele fortdenkers dankzij de ecologische beweging en het 

afkeuren van de kolonialistische fantasieën rond safari-jagen, maar toch blijft het sterk aanwezig in 

Afrika (Maddox, 2006, pp 139-146). Pragmatici verdedigen sportjagen als een historisch geteste, 

mogelijke optie voor conservatie, die natuurconservatie zou kunnen ondersteunen. De redenering is 

dat sportjagen broodnodige inkomens genereert om verdere conservatie te betalen en daarom 

zowel lokale gemeenschappen en elites als nationale politiekers kan overtuigen om te investeren in 

conservatie (Booth & Cumming, 2009, pp 288-289). Tanzania is het voorbeeld bij uitstek, want zij 

weerstond de internationale druk om toe te geven aan de eisen van fortdenkers. De laatste vijftig 

jaar is in Tanzania sportjagen toegelaten, en de populaties van leeuwen en andere dieren houden er 

veel beter stand dan in naburig Kenya met haar anti-jacht beleid.2 Samengevat, deze mensen zijn niet 

tegen parken en reservaten maar wel tegen de assumptie dat Afrikanen dit maar moeten doen 

zonder daar zelf iets voor te ontvangen en zonder respect te hebben voor hun bezorgdheden (Clarke, 

2012, pp 5/22-23/203). De benadering van de pragmatici is sterk verbonden met de basic-need 

approach tijdens de jaren 60 en 70 van de Wereldbank waar de one size fits all methode van de 

moderniseringsschool geruild werd voor context specifieke aanpakken en herwaardering van rurale 

gemeenschappen. Deze aanpak werd bevestigd in 1969 waar 33 Afrikaanse landen beloofden 

conservatie te verbinden met rurale armoedeprojecten omdat arme, hongerige en zieke mensen nu 

eenmaal geen interesse zouden hebben in conservatie (Stocking & Perking, 1992, pp 338). 

Wat de pragmatici kan verweten worden is dat ze een houding aanmoedigen bij rurale 

Afrikanen en overheden die helemaal niet duurzaam is, aangezien men door natuur te 

problematiseren en als een kost te omschrijven, of als last die zichzelf moet betalen, niet toedraagt 

                                                           
2
 In mijn reis in Zambia legde één van de conservationisten op de post waar ik was het als volgt uit: in Kenia ziet 

een boer een leeuw en denkt wat voor gevaarlijke en schadelijke beesten het zijn en wil die rotbeesten weg, in 
Tanzania ziet diezelfde boer een leeuw en denkt hé kijk 8000 dollar, ik ben dol op leeuwen.    
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tot het beschouwen ervan als een natuurlijke rijkdom waar deze landen en gemeenschappen trots op 

zouden moeten zijn. Verder wijzen critici er op dat het in theorie perfect mogelijk is om een 

duurzaam jachtbeleid voor elke diersoort op te zetten maar dat dit in de praktijk bijna onmogelijk is 

hand te haven. De redenen daarvoor zijn legio: corruptie en incompetentie bij het parkbestuur en 

jachtbureaus, jagers die zich niets aantrekken van de regels, vergissingen bij het schieten en de 

traumatiserende impact van jacht op bepaalde diersoorten3 (Wall & Child, 2009, p 256). Verder 

wijzen critici er op dat het geld van sportjagers vaak helemaal niet doorsijpelt naar de lokale 

bewoners omdat politici niet de controle willen verliezen over deze interessante inkomstenbron. Het 

is dan eerder een inkomstenbron voor de staat dan een basis voor ontwikkeling op lokaal niveau en 

dat geldt voor veel andere soortgelijke alternatieve inkomsten (Adams, 2009 p 137). In de loop van 

de jaren werden pragmatici sterk beïnvloed door economische benaderingen van conservatie, al blijft 

de natuur eerst staan, en geloven ze dat economie één van de aspecten van goede conservatie is 

(Stocking & Perking, 1992, p 339; Adams & McShane, 1992, p 102). 

De economen zijn eenvoudiger te linken met ontwikkeling, wat logisch is aangezien dat hun 

bedoeling was. Zoals gezegd is een deel van hen een reactie op de kritiek dat de SAP’s schadelijk 

zouden zijn voor de natuur en conservatie bemoeilijken. Het antwoord van deze economen is net om 

die kritiek om te draaien en te stellen dat het net de redding zou zijn voor conservatie om op 

eenzelfde neoklassieke manier benaderd te worden als economie. Conservatie is dan de selectieve 

vrijwaring van fauna en flora die diensten kunnen opleveren, of het ecosysteem waar mensen leven 

helpen ondersteunen. M.a.w., conservatie heeft dus als object datgene wat nuttig is voor de 

welvaart (zowel economisch als sociaal) van lokale gemeenschappen. Bossen zijn dan bijvoorbeeld 

nuttig omdat ze erosie tegengaan en desertificatie, die reeds als motieven voor conservatie in de 

koloniale periode aangehaald werden maar die nu als nieuwe inzichten worden verkocht (Perrings 

2000, pp2-4/36). Kritiek hierop ligt in het verlengde van de kritiek op neoklassieke modellen, zoals de 

nadruk op theoretische economische modellen die niet optimaal in de praktijk werken en dan slechts 

zouden verkeerd toegepast worden (Pearce, 1998, pp 55-66). Ook acht men het sterke geloof dat 

staten en individuele mensen rationele wezens zijn, die de juiste beslissing zullen nemen indien ze de 

juiste kennis hebben, als naïef (Pearce, 1998, pp29). De overtuiging dat instituten en administraties 

apolitieke, technische eenheden dienen te zijn, wordt op dezelfde manier beoordeeld, vooral omdat 

er geen verklaring wordt gegeven over hoe dit zou moeten gebeuren. Meer specifiek over 

natuurbeheer kan gewezen worden op het feit dat deze benadering nog meer dan de pragmatici de 

natuur desacraliseert, in die mate dat ze haar terugbrengt tot een economische eenheid en 

                                                           
3
 Olifanten, die een zeer hoge emotionele intelligentie hebben, worden diep getraumatiseerd door het zien van 

de dood van een verwante door een jager, wat kan leiden tot mensenhaat en doelbewuste aanvallen van het 
dier op lokale bewoners wat een vicieuze cirkel van wraak kan inzetten (Clarke, 2012, pp16).  
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grondstof die dient om geëxploiteerd te worden op rationele wijze. Dat is de kern van het 

problematische van deze benadering, want door natuurbescherming als een economische 

investering te zien hangt ze volledig af van het economisch nut dat de lokale en nationale individuen 

dienen in te zien, en daarom is conservatie dus zeer sterk afhankelijk van de perceptie (Wall & Child, 

2009, pp 258). Een dergelijke benadering ligt in lijn met een (neo)liberale, neoklassieke politiek van 

vermarkting, commercialisering en herstructureringen. Deze groep denkers is er in geslaagd deze 

comodificatie van de natuur dankzij instellingen als de Wereldbank en IMF breed te verspreiden. Die 

internationale erkenning bracht ook zogenaamde green grabbings naar voren, waarbij land geclaimd 

wordt in het zuiden gekaderd in gecommodificeerde ecologische termen (Barret et al, 2013, pp 336-

339).  

De politiek ecologisten en de eco-schuld benadering staan aan de andere kant van het 

economische spectrum dan de neoklassieke economen. Toch delen ze enkele overeenkomsten met 

hun neoklassieke tegenhangers, namelijk een sterk structurele benadering van de ecologie, maar 

waar neoklassieken onvrije marktpraktijken als de oorzaak zien is het voor politiek-ecologisten net 

oneerlijke vrije marktpraktijken die aan de basis van het probleem liggen (Clover, 2005, pp 79-81). 

Ecologische schuld is dan de samenvatting, namelijk de nood om de internationale economie te 

veranderen en af te stappen van de winstlogica en internationale structurele ongelijkheden. Het 

probleem is wel dat ecologische schuld nog niet vast omlijnd is op vlak van methodologie om 

berekend te kunnen worden, laat staan breed erkend is (Paradis et al, 2008, pp 35-43). De 

benadering geeft ook een heel sterk cynische weergave van de rol van westerse conservatie gerichte 

NGO’s en ecologisch actieve personen en instanties. De small is beautiful groep zou dan met een 

ecologische verantwoording Afrikaanse staten een marginale rol opleggen of recht om naar eigen wil 

te ontwikkelen ontzeggen. Deze zijn dan onbewuste agenten van de huidige internationale 

economische orde die zuiderse landen in een ondergeschikte positie houden (Stott & Sullivan, 2000, 

pp 2-6). Zoals het hier is uiteengezet zijn specifieke conservatietheorieën te linken aan specifieke 

ontwikkelingstheorieën op vlak van methode, doelgroepen en doelen. Dat brengt met zich mee dat 

kritieken en kaders van ontwikkeling-NGO’s ook op hen van toepassing zijn.  

 

1.3 Echo’s van het verleden: postkoloniale blik.  

 

Eén van de bezorgdheden rond ontwikkelings-NGO’s is die van koloniale reflexen, veel bestudeerd 

bijvoorbeeld via het kader van postkolonialisme. Postkolonialisme als een analysemiddel van 

dominante culturele representaties, en institutionele en politieke praktijken hoopt zo de 

machtsrelaties bij de kennisproductie van ontwikkeling te ontrafelen. Een zekere gelijkenis is er met 

de dependentia en met de politiek-ecologisten strekking gezien beide kritisch zijn tegenover de sterk 
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westers liberale invulling van ontwikkeling, maar postkolonialisme gaat nog een stap verder door 

modernisering, dat in andere vorm wel door marxisten wordt aangehangen, te verwerpen. Het 

verschil is ook dat dependentie denkers en politiek ecologisten naar kapitalistische structuren 

zoeken, terwijl postkolonialisme zoekt naar beeldvorming, retoriek en culturele constructies waar 

ook dependentie zich occasioneel schuldig aan maken. Dependentie en politiek ecologisten denkers 

benaderen cultuur enkel als een aanvullende en niet als een autonome factor, waarbij het Westen 

steeds de entiteit met agency is en de rest slechts de periferie. Dat gezegd zijnde, postkolonialisme 

geeft cultuur veel meer autonomie en aandacht maar soms ligt agency bij hen ook vaker bij het 

Westen dan in het Zuiden (Kapoor, 2008, pp 3-18).  

 Postkolonialisme heeft een aantal scherpe kritieken op andere ontwikkelingstheorieën die 

een tendens hebben om cultuur te instrumentaliseren en als homogeen en statisch te beschouwen, 

en zo als deel van een technische benadering van ontwikkeling. Ten eerste, modernisering wijst op 

westerse waarden zoals ondernemingszin en innovatief gedrag, maar dan enkel om de economie 

(kapitalistische) te ondersteunen. Daar stonden dan op haar beurt traditionele waarden tegenover 

die de economie bemoeilijkten. Een cruciale rol voor ontwikkeling was dan om staten te 

ondersteunen en zo tradities te vernielen of op te bouwen naar nuttige moderniteit (Kapoor, 2008, 

pp 19-21). Wanneer we dit linken met conservatie vinden we eenzelfde dualisme van tradities 

(irrationeel natuurbeheer, vrij ongereglementeerd jagen en onachtzaamheid naar fauna en flora) en 

rationaliteit (wetenschappelijk natuurbeheer, wetgevingen en consideratie voor fauna en flora). De 

band die conservatie-NGO’s aangingen met vaak autoritaire staten om parken te vrijwaren hield een 

impliciete legitimatie in van hardhandige methodes en onderdrukking van kleinschalige bewegingen 

(Brockington & Scholfield, 2010, pp 3/20-21). Afrikaanse staten gingen deze banden aan als bewijs 

van toewijding aan zowel conservatie als modernisering naast een reeds vermelde legitimatie van 

staatscontrole over land en fauna en flora die daarvóór vrij waren of al geclaimd door koloniale 

staten, een directe voortzetting van koloniale praktijken in postkoloniale context (Maddox, 2006, pp 

137-138).  

Een tweede kritiek was het feit dat de basisbehoeften-benadering ook een sterk technische 

en materiële invulling had van basisnoden, waar cultuur en politiek maar tweede viool speelden (als 

die al aan bod kwamen). De hele benadering ademde een zekere vorm van paternalisme uit waar, 

van de sterke staat uit, hulp werd aangeboden aan hulpbehoevenden om deze aan de hand van 

zogenaamde universele noden, die door technische experts bepaald waren, te helpen volwaardige 

burgers te maken en zo de modernisering te ondersteunen (Kapoor, 2008, pp 22-25). Dit laatste is 

ook aanwezig bij de pragmatici, waar het idee nog altijd leeft van een park van de overheid waar ze 

met haar goedkeuring (nadat ze hun foute aanpak inzien) mogen komen om wat grondstoffen te 

verzamelen (Clarke, 2012, pp 208). Dit dient om de situatie acceptabel te maken maar verandert 
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eigenlijk niet zo veel. De focus blijft vooral liggen op administratief apart technisch beheerde, en 

door staten beschermde, omgrensde gebieden voor een elitair, vaak westers, publiek. De auteur 

James Clarke, die een pragmaticus bij uitstek is, kon geen begrip opbrengen voor de afkeer van rurale 

dorpelingen voor zijn voorstel dat ze mochten blijven wonen in een park als deel van de toeristische 

aantrekking, terwijl diezelfde man net oproept om begrip te hebben voor grieven van dorpelingen in 

Afrika (Clarke, 2012, pp 23). Verder focussen de basisbehoeften-benadering en pragmatici zich soms 

iets teveel op het microniveau en hebben ze amper of geen aandacht voor de grotere 

macrostructuren. Ook is er een tendens om rurale Afrikanen als primitieve hulpbehoevenden te zien 

die hun hulp nodig hebben om te overleven of om als mens te verbeteren (Kapoor, 2008, pp 22-25).  

 De derde grote benadering van ontwikkeling, nl. de economische, en vooral de neoklassieke 

en latere aanvullingen rond good governance, hebben evenzeer problematische kanten vanuit 

postkoloniaal standpunt. Nog meer dan bij de vorige stonden economie, waarden zoals 

ondernemingszin, en reductie van burgerschap tot consument en producent centraal. Hier ook was 

er een opdeling tussen rationeel en irrationeel gedrag. Rationeel gedrag was dan wat goed was voor 

het individu en irrationeel dat wat persoonlijk belang tegenging. Het beeld van Afrika echter was er 

één van een onoverzichtelijke, corrupte chaos, waardoor er wetten moesten opgesteld worden door 

westerse experts die sterk afgedwongen dienden te worden door Afrikaanse staten om zo 

economische participatie mogelijk te maken. Door het falen van deze eerste lichting structurele 

aanpassingen kwam good governance naar voren. Een sterke nadruk kwam te liggen op institutional 

economics en civil society die dan de moralistisch benaderde en westers ingevulde good governance 

dienden te faciliteren. Met geen aandacht voor de sociale dimensies, de inbedding van de staat in de 

samenleving, sociale strijd, interne politieke conflicten, en de staat als neutraal middel was het, zoals 

Kapoor en andere post-kolonialisten dit aanduiden al van tevoren, gedoemd om te mislukken. Bij de 

neoklassieke benadering van conservatie merken we een gelijkaardige nadruk, nl. op instituten, good 

governance, en prijzen van civil society en participatie als het winstgericht was. Meer zelfs, men 

beschouwt natuur als een puur objectief meetbare grondstof zonder aandacht te hebben voor hoe 

die “grondstof” socio-cultureel ingevuld wordt en hoe de toegang ertoe geregeld wordt. Men gelooft 

dat zij als experts met hun modellen alles veel soepeler kunnen laten lopen, ook al zijn ze dan wel 

afhankelijk van een herstructurering van de hele maatschappij (Kapoor, 2008, pp 25-33). De kritiek 

vanuit postkoloniaal standpunt op de small is beautiful benadering is deels in dezelfde lijn te plaatsen 

van modernisering en de basisbehoeften methode, omdat ook deze benadering stelt dat de 

bestaande methodes in het zuiden dienen verbeterd te worden met behulp van technische experts. 

Daarnaast dienen politici en gemeenschappen dankzij sensibilisering en educatie als het ware het 

licht getoond te worden. Verschil is dan wel dat er duidelijk een einddoel is van zelfbeheer en men 
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rekening houdt met culture kaders die niet zonder meer weggevaagd moeten worden in naam van 

modernisering of humanitair belang (Schumacher, 1973, pp 72, 184-186).  

Bij al deze benaderingen van de natuurconservatie wordt er ook vaak van uitgegaan dat 

Afrikanen aanvankelijk niet geïnteresseerd zouden zijn in de bescherming van hun eigen natuur. Ze 

dienen weggejaagd, onder druk gezet, verlicht, en of omgekocht te worden, alsof dat hun taak is in 

de kapitalistische wereldorde. Nergens lijkt het idee dat Afrikanen misschien zelf wel eens uit eigen 

initiatief vanwege emotionele, ideologische, ecologische, en/of economische redenen hun natuur 

zouden willen beschermen naar voren te komen. Deze houding kan in het veld de nodige frustraties 

opleveren, zeker bij Afrikaanse parkwachters. Er is dan ook het gevaar om conservationisme als een 

puur (neo)koloniale ingreep te zien in Afrika wat evenzeer fout is (Garland, 2008, pp 61-62). 

Natuurlijk moet hier rekening gehouden worden met een andere valkuil, nl. een voorstelling van 

rurale Afrikanen als mensen die “één zijn met de natuur”. Een discours van nobele wilden dat ook 

een achtergrond heeft in de koloniale tijd net zoals de irrationele natuur verwoester (Woodhouse& 

Chimhowu, 2005, pp 185). Maar rekening houdend met die valkuil kan er nu allerminst geopperd 

worden dat er in Afrika oprechte natuurliefhebbers aanwezig zijn, die op basis van een eigen 

conservatie-ethiek misschien zelfs nog meer offers zouden willen maken om de natuur te 

beschermen dan westerlingen (Adams & McShane, 1992, pp 34+232).  

Niet alleen individuen zijn vatbaar voor emotionele gehechtheid aan hun natuur, met in dit 

geval de nadruk op hun, maar ook verschillende staten hebben ondanks alle fouten en aantijgingen 

van slecht beleid en corruptie grote offers gemaakt. Talloze parkwachters en verkenners zijn 

gestorven in de strijd met stropers om de parken te beschermen, vaak in omstandigheden werkend 

die westerse parkwachters ondenkbaar lijken en met lokale bevolkingen die soms zeer antagonistisch 

zijn tegenover het park. Het is vervolgens ook verhelderend een aantal cijfers op te noemen: in 1992 

was maar liefst 88 miljoen hectaren grond als beschermd geklasseerd en de totale som van geld om 

dit te onderhouden werd geschat op een jaarlijks bedrag van 115 miljoen dollars terwijl WWF als 

grootste conservatie NGO slechts 15 miljoen dollars per jaar uitgaf (Adams & McShane, 1992, 

pp230). Wanneer we dit bedrag bekijken, moeten we de vele sociale en economische uitdagingen die 

het continent treffen zeker niet uit het oog verliezen. Ook het menselijke leed is aanzienlijk en zou 

onacceptabel zijn voor vele westerlingen. In Mozambique alleen al sterven of verdwijnen jaarlijks 300 

mensen door krokodillen en Tanzania heeft naar schatting 200 doden per jaar als gevolg van 

leeuwen. Desondanks blijven de regeringen van deze landen dieren beschermen, projecten 

ondersteunen en opleidingen van parkwachters aanmoedigen. Maar ook lokale inwoners blijken 

hiervoor een vaak verassend hoge tolerantie te hebben, aangezien ondanks de dreiging van en het 

doden door wilde dieren slechts een minderheid van de gevraagde rurale Afrikanen voorstanders 

bleken te zijn van de uitroeiing van gevaarlijke wilde dieren zoals leeuwen en buffels (Clarke, 2012, 
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pp 10-12/24). Dit staat in contrast met het beeld dat sommige conservationisten willen oproepen 

van Afrikanen als een bedreiging voor de dieren, die, opnieuw, verlicht, verleid, uitbetaald of 

weggejaagd moeten worden. Volgens Adams en McShane (1992, pp 227) is dat beeld gevormd om 

enerzijds geld te lokken van het publiek voor de ondersteuning van projecten, en anderzijds om als 

bewijs te dienen van hun eigen nut voor de conservatie in Afrika, vaak ten koste van meer duurzame 

maar minder spectaculaire projecten, of projecten uitgedacht door de Afrikaanse overheden en 

NGO’s.  

 NGO’s, zowel conservatie- als ontwikkelingsgerichte, kunnen en moeten echter ook door de 

postkoloniale lens bekeken worden. Brockington en Scholfield (2010, pp 1-4) stellen dat het 

dwaasheid is om deze twee NGO groepen van elkaar te scheiden, en dat die scheiding deels 

voortkomt uit een blijvende overtuiging van de onfeilbaarheid (of op zijn minst zuivere bedoelingen) 

van conservatie-NGO’s, en ook vanwege de weigering om in te zien dat conservatie een vorm van 

geplande ontwikkeling is en geen apolitieke maatregel. Daarbovenop komt nog dat een toenemend 

aantal NGO’s en overheidsinstanties, en ook de VN en Wereldbank volop de kaart trekken van 

duurzame ontwikkeling waardoor vanuit de ontwikkelingswereld banden gelegd worden met 

conservatie. (Brockington & Scholfield, 2010, p 20). Postkolonialisme stelt over NGO’s dat ze zichzelf 

presenteren als anders dan denktanks en westerse overheden betrokken bij ontwikkeling, i.e. als 

eigenzinnige, vernieuwende entiteiten zonder eigen belangen en veel horizontaler in machtsrelaties. 

In werkelijkheid zijn deze vaak echter evenzeer bureaucratische entiteiten die misschien een ander 

discours aanhangen maar daarom niet een wezenlijk andere machtsrelatie hebben met mensen in 

het zuiden, soms door een doelbewuste poging tot machtsdominantie maar vaker door 

onrealistische verwachtingen van bepaalde mechanismen. Zo kunnen we bijvoorbeeld het concept 

en ontwikkelings-buzzword PRA, participatory rural appraisal, aanhalen, waar alle leden van de 

gemeenschappen bij samenkomsten hun opinie kunnen uiten, wat sterk verbonden lijkt met de 

duurzame ontwikkelingsbenadering. Het idee is dat allen gelijk zijn en hun mening kunnen uiten, 

waarbij de NGO als mediator en faciliteerder dient en zo de samenleving democratiseert. Maar in de 

praktijk zijn NGO’s vaak meer dan enkel mediators, nemen ze een meer actieve rol aan, en passen 

lokale mensen hun woorden aan aan wat die willen horen. Niet alleen passen de locals daarbij hun 

woorden aan, reeds daaraan tevoren worden er door middel van onderwijs en een ongelijke positie 

natuurbeelden bij mensen gevormd en gestimuleerd met alle bedenkingen daarbij. Daarnaast blijven 

socio-economische verschillen en daaruit voortvloeiende machtsrelaties tussen deelnemers een rol 

spelen en is consensus en legitimatie van het project vaak belangrijker dan opinie. Er is dus geen 

garantie dat alle opinies gehoord worden, dat kennis van zuiden naar noorden gaat, en er 

democratisering is (Kapoor, 2008, pp 60-72). Onderzoekers Derksen en Verhallen (2008, pp 236) 

hebben soortgelijke bezorgheden en vragen zich af hoezeer lokale samenwerking theorie is en hoe 
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weinig praktijk. Ten slotte is er bij hen ook sterke twijfel of NGO’s wel kritische, eigenzinnige actoren 

in het zuiden zijn en of ze niet mee het officiële ontwikkelingsbeleid van de Wereldbank of 

donorstaten ondersteunen met hun projecten om zo financiële steun te krijgen.  

 Eén van deze punten waar steeds meer de ontwikkeling en internationale samenwerking 

rond draait is veiligheid. Gelanceerd na de aanslagen van 11 september is de internationale 

veiligheidsagenda gericht op het ondersteunen van staten en samenlevingen wiens falen een 

bedreiging zou zijn voor de globale kapitalistische wereldorde. NGO’s die hierop inspelen kunnen 

veel steun verwachten (Fowler, 2008, pp 123-126). Voor conservatie is dit ook het geval, aangezien 

het hele debat van conservatie, klimaatbestrijding en biodiversiteitsbescherming in grote mate 

(opnieuw) gedepolitiseerd is door het debat te gieten in dit veiligheidsdiscours. Door de natuur en 

natuurlijke hulpmiddelen in een veiligheidskader te gieten legitimeren westerse NGO’s hun ingrepen 

en vergroten ze zo hun drukkracht op regeringen in het zuiden om hun projecten toe te laten 

(Warner, 2000, pp 248+257-258). Een dergelijke gedepolitiseerde technische benadering maakt dan 

wel dezelfde fouten als een benadering van ontwikkeling die blind is voor politieke factoren en vaak 

resulteert in ingrepen van korte termijn. Daardoor vergroot het gevaar om weer een fortbenadering 

te hanteren of een doorgedreven macro-economische marktlogica te voeren, waar de zwaksten in de 

samenleving onder zullen lijden (Huggins & Ocheing, 2005, pp 28-29 ). In de praktijk is al gebleken 

dat participatie dan enkel in naam nog doorleeft en NGO’s nauw met de staat samenwerken om deze 

nieuwe structuur op lokaal vlak af te dwingen (Nell & Hill, 2013, p 423). Daarom wordt er nu 

geopperd om bepaalde bezorgdheden omtrent ontwikkelings-NGO’s en bepaalde internationale 

tendensen omtrent ontwikkeling ook tot een belangrijk punt te maken voor conservationisme en 

NGO’s die zich hier op toeleggen. De combinatie van conservationisme, ontwikkelingsvisie bij 

conservatie-invullingen, en de postkoloniale bezorgdheden bieden ons het theoretisch en globaal 

(maar ook land specifieke) historisch kader waarin het onderzoek naar projecten van WWF dient 

geplaatst te worden omdat ze alleen zo ten volle begrepen kunnen worden.  
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2.Congo en WWF, de context. 

2.1 Conservatie in Congo: een zware erfenis.  

 

In de vroege 20e eeuw was koning Albert I aanwezig op een internationale bijeenkomst in het nog 

niet zo lang opgerichte, Amerikaanse Yellowstone park. De Belgische vorst raakte gecharmeerd door 

het park en het bood een oplossing voor de druk van jagers en wetenschappers die vroegen om 

verdere staatsinterventie in Congo rond dierenbehoud naast de al geldende jachtwetten, 

jachtreservaten en bosreserves. Zodoende werd in 1925 het Albertpark opgericht als het eerste 

nationale park van heel Afrika en een voorbeeld voor de rest van het continent (Van Schuylenbergh, 

2006, p 66). Dit was slechts één van de parken, reservaten, bosreserves en wetgevingen die 

geïntroduceerd werden in de koloniale periode (Belgisch Congo, 1960, pp 213-216/277-281). In 

tegenstelling tot de rest van Afrika waren het vooral wetenschappers die vanaf het begin het 

natuurbeleid vormgaven, niet sportjagers. Ondanks de toegevingen aan economische druk en 

aanwezige handel in wild vlees werd Belgisch Congo door haar bestuurders en verbonden Belgische 

natuurwetenschappers voorgesteld als een voorbeeld van natuurconservatie (Van Schuylenbergh, 

2009, pp 93-97). Daarbij kwam er echter al snel een spanningsveld naar boven, nl. de botsing tussen 

korte termijn exploitatie en lange termijn ecologie, wat zal blijven doorwegen tot hedendagen (Van 

Schuylenbergh, 2006, pp 70).  

De nieuwe leider(s) van Congo had(den) dus een zware verantwoordelijkheid en 

internationale druk geërfd van de kolonie om dit beleid door te zetten. Mobutu en andere topfiguren 

waren er dan ook snel bij om internationaal garanties te geven dat de parken zouden blijven bestaan 

en de dieren bewaard. Toen in 1968 stropen een probleem werd, werden draconische wetten 

ingevoerd en de parkwachters versterkt (met de oprichting van ICCN) om hun toewijding te bewijzen 

(Verschuren & Mankoto Ma Mbaele, 2006, pp 85-88). Sterker nog, deze parken zijn niet alleen 

bewaard maar ze werden ook vergroot en er zijn zelfs nog nieuwe parken en reserves opgericht, zij 

het dan wel net zozeer gekaderd in Afrikaans nationalisme als globale conservatiezorgen. Gedurende 

de eerste dertig jaar verliep dit vrij vlot dankzij het nieuwe economische elan en de winst van zowel 

toerisme als mijnbouw, maar met het falen van de economie, zeker in de jaren 80, moest het park 

zich steeds meer behelpen. De Belgische overheid en internationale gemeenschap toonden een 

duidelijke belangstelling in het reeds hernoemde Albertpark, dat nu het Virunga-park genoemd 

wordt. Zo had de Belgische overheid er bepaalde projecten (1970-1974/1978-1982) en hielp ook de 

EU (1988-1991) rond infrastructuur en technische opleidingen door experts. Maar uiteindelijk 

brachten het zaïriseringsproces en andere politieke conflicten een halt aan de Belgische projecten en 

bemoeilijkten ze ook internationale steun, al bleef WWF-België, aangekomen in 1987, er actief 
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(Verschuren & Mankoto Ma Mbaele, 2006, pp 88-91). Virunga en de andere beschermde zones 

kwamen in de jaren 90 onder druk te staan van toenemende professionele en amateur stropers die 

volop van de chaos en de daaruit volgende verzwakking van het ICCN gebruikmaakten. Daar kwam 

ook bij dat de instroom van Rwandese vluchtelingen en later milities de parkwachters overweldigden 

in hun zoektocht naar brandhout en voedsel in het park. Parkwachters speelden vaak dubbel spel, 

verkochten zelf producten, of knepen een oogje toe voor stropers die vlees, huiden, ivoor en levende 

dieren vingen (Kalpers & Mushenzi, 2006, pp 96-102). Niettemin blijven de parken en wetgevingen 

bestaan en belooft de Congolese staat nog steeds om de natuur te beschermen met nieuwe 

conservatiegebieden en door de samenwerking met buurlanden, internationale instanties en NGO’s 

om zo te bewaren wat nu al bijna honderd jaar beschermd wordt (WWF, 2011, pp 81). Daarbij speelt 

men zeker ook in op nieuwe eisen rond decentralisatie, poverty reduction strategies, participatie, 

ontwikkeling met conservatie en de millenniumdoelstellingen (Languy, Lihamba & Dziedzic, 2006, pp 

205-216). 

 

2.2 Ontwikkelingssamenwerking in de DRC.  

 

NGO’s van buitenlandse origine, en zeker Belgische, zijn al een geruime tijd zeer actief in de DRC en 

nu nog steeds. Eén van de factoren om rekening mee te houden is dat de relatie tussen staten in het 

zuiden en NGO’s niet eenduidig is. Staten zoals de DRC kunnen soms een antagonistische relatie 

hebben met NGO’s als deze een bedreiging vormen in haar ogen, maar ook NGO’s kunnen evengoed 

formele en informele partners worden die taken van de staat overnemen. Sinds de jaren 90 is de 

directe controle van de staat daartegenover sterk afgenomen. Het DRC bestuur is een mediated 

statehood. De macht over land en bevolking is onderhandeld tussen de staat, NGO’s, kerken, 

(neo)traditionele entiteiten, milities, en zakenlui die lokale bronnen van autoriteit vormen en 

diensten leveren in constante negotiatie en competitie met elkaar en met de staat (Raeymaekers, 

Menkhaus, Vlassenroot, 2008, pp 3-12). Er is ook een tendens bij vele NGO’s om de relatie met de 

staat ad hoc te regelen, zeker daar waar de staat verzwakt is en NGO’s veel steun krijgen van 

internationale instanties. Waar NGO’s een sterke positie kunnen innemen tegenover de gaststaat die 

weinig middelen voor controle heeft, lijken velen te prefereren eerder een eigen koers te varen dan 

een nauwe samenwerking aan te gaan met die staat. Niettemin kunnen NGO’s onbewust de staat 

ondersteunen door bepaalde diensten te leveren en houden ze de verzwakte staat zo zelfs mee in 

stand (Bennett, 1997, pp 7-9).  

Een ander punt is dat NGO’s actief in Congo een lange geschiedenis hebben van inspelen op 

een manchiaanse benadering van de Afrikaanse samenleving met een slechte traditionele wereld en 

een goede moderne waarbij controle over de natuur een belangrijke eigenschap is (Renard, 1986, p 
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28). Er is ook enige twijfel, vaak van Congolezen zelf, of er wel genoeg aan actieve participatie 

gedaan wordt en of lokale Congolese kaderleden voldoende aanwezig zijn en bewegingsruimte 

krijgen (Renard, 1986, pp 101-106/125). Desondanks is er toch onder meer bij de Belgische NGO 

denktank ‘de Ekstermolengroep’ een groter besef van de nood tot vernieuwing gekomen met meer 

doorgedreven lokale participatie en NGO zelfreflectie (Ekstermolengroep, 2000, pp 20-24). 

Samenwerking met andere NGO’s en lokale actoren in plaats van een soort dirigeren van eigen 

eilanden is wenselijk, evenals structurele politieke aanpassingsstrategieën en het ijveren om 

ontwikkeling breder dan enkel op markteconomisch vlak in te vullen, al blijft een deel van de 

Belgische NGO’s hier niet aan meedoen (Ekstermolengroep, 2000, pp 9-20/24-28).  

  

2.3 Het WWF volgens WWF. 

 
Het WWF, ofwel World Wide Fund for Nature, is gesticht 18 november 1961 en is een niet-

gouvernementele organisatie die actief is in meer dan 100 landen. Haar doel wordt als volgt 

omschreven in een door henzelf uitgegeven boek te vinden op de website van WWF-België4 “50 jaar 

WWF”:  

 

WWF’s mission is to stop the degradation of the planet’s natural environment and to build a future in which 

humans live in harmony with nature, by conserving the world’s biological diversity, ensuring that the use of 

renewable natural resources is sustainable, and promoting the reduction of pollution and wasteful consumption 

(WWF, 2011, p 2).  

 

De band met economische ontwikkeling en de relatie tussen mens en natuur in deze missie is van vrij 

antagonistische aard. De basisgedachte is dat de mens en de natuur een negatieve relatie hebben 

maar dat dit wel kan wijzigen naar een harmonieuze indien er enige punten aangekaart worden. 

Deze punten zijn de conservering van biodiversiteit, het opzetten van een duurzame economie, en de 

vermindering van zowel pollutie als consumptie. De nadruk ligt dus sterk op conservatie als eerste 

doel, wat de mensheid ten dienste zou moeten staan, maar tegelijkertijd wordt ook economische 

ontwikkeling erkend. De insteek lijkt hier small is beautiful te zijn met de nadruk op ontwikkeling 

actief meer ecologische te willen hebben. Dat is niet verwonderlijk gezien het WWF zich heeft 

ingeschreven in de conservation with development beweging dat bij WWF als deel van het bredere 

kader van duurzame ontwikkeling werd beschouwd vanaf de jaren 80 (Stocking & Perking, 1992, p 

339). Het is niet eenvoudig om het WWF in één school te plaatsen betreffende haar relatie met 

ontwikkeling zoals we alweer uit het boek kunnen afleiden:  

                                                           
4
 Online pdf Geraadpleegd op 08 augustus: http://www.wwf.be/nl/wat-is-wwf/historiek/774.   
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There is no single solution, no silver bullet. Rather there is a range of routes and ways that together can bring 

about the change we need to live within the resources of our planet. … The organization’s ability to listen, learn 

and evolve. (WWF, 2011, p3).  

 

Er bestaat een sterke overtuiging bij WWF om zich als team divers te profileren, niet alleen qua 

ideeën maar ook qua eigenlijke mensen. Onder de personen die als deel van het team gezien worden 

vinden we zowel wetenschappers, parkrangers, politici, leraren, religieuze leiders, ondernemers en 

bezorgde burgers. De nadruk ligt duidelijk op het globale, niet alleen wat betreft het eigenlijke doel 

van conservatie, maar ook door middel van zogenaamde country offices; i.e. nationale afdelingen die 

hun eigen inbreng hebben en mee het beleid vormen (for a living planet, 2011, p3). Er is zichtbaar 

een poging om zich af te zetten tegen een strikt objectieve “experten of wetenschappers” invulling 

van conservationisten door zowel de landelijke en culturele perspectieven te erkennen als de 

persoonlijke ervaringen van mensen op het veld. Daarmee breekt men met de westerse (in 

oorsprong koloniale) houding naar het zuiden toe van de alwetende, objectieve, positivistische 

expert. In de plaats daarvan is er een postkoloniale houding van erkenning en appreciatie van diverse 

culturele referentiekaders, al kan een instrumentalisering van cultuur hier ook een factor zijn 

(Kapoor, 2008, pp 19-27). Tegelijkertijd echter wordt de noodzaak voor educatie aangeroepen. 

Overheden, parkwachters, gemeenschappen en aspirerende conservationisten in het zuiden dienen 

zich meer ecologische te gedragen en daarvoor kan WWF ondersteuning bieden met educatie en 

juridische voorstellen opgesteld door experten, wat dan weer in de meer technisch ingestelde fort, 

pragmatische en small is beautiful benaderingen past die zoals aangegeven geloven in de sterke rol 

van de westerse expert in het zuiden. De afzetting ten opzichte van ideologisch strenge 

conservationisten en profilering als effectief alternatief zit sterk in het WWF discours verweven, maar 

tegelijkertijd is er ook een sterke profilering als inspiratiebron voor anderen met dus een universele 

geldigheid die we gereflecteerd zien in hun globale activiteiten; het WWF kan werkelijk overal actief 

zijn (WWF, 2011, p5/18/41/58). Voor wie of wat er net actie gevoerd wordt is ook zeer uiteenlopend, 

van een globaal publiek en menselijke erfenis naar een recht voor ongeboren kinderen van lokale 

mensen om hun natuur ten volle te kunnen ervaren, wat dus zowel een universele benadering van 

conservatie als een lokale inhoudt (WWF, 2011, p3-6/17/21).  

De wisseling en invloeden van verschillende scholen is zeker beïnvloed door de historische 

evolutie die WWF gemaakt heeft de laatste 50 jaar. In de jaren 60 is deze organisatie ontstaan met 

een kleine groep van wetenschappers met een focus op specifieke dieren en ondersteuning van 

projecten als tellingen en antistroperij. In de tien jaar nadien werd vooral de schaal vergroot: hele 

biosferen werden als doel van bescherming omvat en ook banden met overheden werden verdiept. 
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De nadruk lag, gebaseerd op hun eigen omschrijving, in deze eerste periode fel op een 

fortbenadering met sterke invloeden van koloniale conservatie met technische operaties, 

engagementen op internationaal niveau en redding van bijzondere, opvallende dieren (WWF, 2011, p 

9). Naar eigen zeggen stapten ze vanaf de jaren 80 af van de antagonistische relatie tussen mens en 

dier en gingen voor een in ontwikkeling geïntegreerde conservatie. Dit deed men onder andere met 

meer eigen projecten te organiseren in plaats van louter de ondersteuning van staatsgeopereerde, 

en ook met het inspelen op verlangens van bedrijven waar we dus een duidelijke invloed van zowel 

de pragmatici als de economen in herkennen. In de jaren 90 bleek de meer globale dimensie naar 

voren geschoven te worden met een meer gestroomlijnde benadering en meer samenwerking met 

de Wereldbank en de bedrijfswereld. De invloeden van het veiligheidsdiscours zijn te merken door 

klimaatverandering te linken met menselijke welvaart en veiligheid op globaal vlak. Het laatste 

decennium lijkt vooral een poging om de verschillende punten in één kader te gieten, zo zijn er: 

lokale en regionale projecten die mee de globale klimaatregeling ondersteunen en daarnaast ook een 

erfenis van de mensheid zijn, de globale dimensies in zowel ecologische voetafdruk als globale 

(kapitalistische) markten, de nood van het stoppen van stropen en de uitwerking van duurzame 

legale handel in natuurproducten zoals het FSC label voor duurzame houtproducten, lokale 

onderhandelingen met gemeenschappen, staten en bedrijven gecombineerd met nationaal en 

internationaal lobbywerk, etc. (WWF, 2011, pp 9-10/41). 

 

2.4 WWF-België vult aan.  

 

De website van WWF-België biedt een verhelderend inzicht in de Belgische afdeling van WWF. De 

hierboven aangehaalde nadruk op diversiteit en de afwijzing van universele benaderingen doet het 

WWF aansluiten bij de pragmatici benadering. Toch is er een sterke aanwezigheid van zowel 

economisch denken als blijvende invloeden van de fortdenkers waar WWF-België zich duidelijk 

bewust van is zoals onder meer dit statement op hun website aantoont:  

 

“We willen de natuur niet onder een glas zetten en we willen verdere ontwikkeling niet tegengaan. 

Maar we willen wel oplossingen vinden om onze planeet levend te houden voor de generaties die nog 

gaan komen.5”  

 

Verder wordt er sterk op het hart gedrukt dat de donateurs in de vorm van globale en ecologisch 

bezorgde burgers de basis vormen van WWF, en op die wijze WWF een soort spreekbuis is van deze 

                                                           
5
 Werkdocument “WWF” laatst geraadpleegd op 8 augustus op http://www.wwf.be/nl/wat-doet-wwf/499;  
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groep. Er wordt tevens benadrukt dat WWF-België een onafhankelijke en apolitieke organisatie zou 

zijn die op basis van de meest recente wetenschappelijke informatie problemen en oplossingen 

formuleert. Tezelfdertijd echter wordt bij de methode van oplossingen gesteld dat concrete 

oplossingen voor het natuurbehoud tot stand komen dankzij een combinatie van veldwerk, politieke 

initiatieven, capaciteitsversterking en educatie. Met andere woorden komt politiek ook dan toch 

opeens weer naar voren. Wat bedoeld wordt met politieke initiatieven is dan vooral de dialoog met 

nationale overheden en instanties zoals de Wereldbank, en niet een politisering van natuurprojecten. 

Vervolgens is er nog de betrekking van de lokale gemeenschappen in de planning en uitvoering van 

haar programma’s, met respect voor hun cultuur en economische behoeftes6.  

Er lijkt weinig over te schieten van het breed intercultureel referentiekader dat geschetst 

werd bij de voorstelling van de leden en het basisgedachtengoed van het WWF in het vorige deel. Dit 

is volledig vervangen door een inbreng van westerse visies gemaskeerd met zogenaamde objectieve, 

wetenschappelijke kennis in een lokale zuiderse setting. De lokale mensen dienen bovendien dan nog 

eens verbeterd te worden opdat de conservatieprojecten kunnen slagen. Er wordt daarbij dan wel 

rekening gehouden met hun culturele voorkeuren, maar dat is niet hetzelfde als die eigen lokale 

visies gebaseerd op generaties van gecumuleerde ervaring op gelijke hoogte met de westerse kennis 

te zetten. De focus van deze projecten en inspanningen dient daarbij te liggen bij ecologisch 

waardevolle sleutelregio’s. De invloed van de pragmatici is heel sterk aanwezig met de verwijzing 

naar dialoog op basis van respect, veldwerk, betrekking van lokale gemeenschappen, de erkenning 

dat niet alle gebieden tegelijkertijd kunnen geholpen worden, en dat moeilijke keuzes nu eenmaal 

aan de orde zijn. Dat is ook te merken aan de rol van die lokale gemeenschappen, zo dienen ze met 

respect behandeld te worden, maar dan wel om ze beter in te kunnen schakelen. Fortdenken blijft 

hier aanwezig door de regio’s te kiezen op basis van ecologische waarde en de vooropgezette, goede, 

respectvolle samenwerking met de staat. Ten slotte zien we ook enkele verwijzingen naar de 

economische benadering door expliciet de economische behoeftes van lokale mensen te vernoemen 

en banden aan te gaan met zowel de Wereldbank als bedrijven. Ook deze twee hebben een houding 

die conservatie-ingrepen zoals educatie en participatie als apolitiek ziet.  

 

Als we dit alles samenbrengen, merken we dat er voornamelijk elementen van de drie eerste scholen 

terug te vinden zijn in de WWF aanpak. Politieke ecologie heeft ook wel enige sporen in het 

gedachtegoed maar deze zijn zeer minimaal. Er is wel erkenning van de grotere negatieve 

ecologische impact van het westen met campagnes als earth hour, en met debt for nature swaps 

proberen ze de ongelijkheid ecologisch positief te maken (ondanks zware politiek ecologische 

                                                           
6
 Werkdocument “wat is WWF” laatst geraadpleegd op 8 augustus http://www.wwf.be/nl/wat-is-wwf/47 
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kritieken op dat idee als vorm van dwang en gelegitimeerde westerse ingreep in het zuiden) (WWF, 

2011, p9-10). Het is ook duidelijk te merken dat bij elke nieuwe conservatie- en ook 

ontwikkelingsschool die zich vormde, dat dit gereflecteerd werd in de werking en methode van 

WWF. Er is een evolutie te merken van gematigd fortdenken naar pragmatische invulling van 

conservatie naar een meer economische benadering. Doch ligt de nadruk sterk op een flexibele 

pragmatische invulling, want dat is steeds de basis waaruit vertrokken wordt. Dat is niet onlogisch 

gezien WWF als organisatie steeds zeer prominent is geweest en invloeden kreeg van vele kanten, 

zoals aangegeven in wat zij als haar leden en partners beschouwd. De steun die ze krijgt is ook divers 

gaande van donaties van mensen die vatbaarder zijn voor fortdiscours, lokale gemeenschappen en 

rangers die deel moeten zijn van de projecten, natiestaten waarmee samengewerkt moet worden, 

bedrijven die een grote impact hebben, en globale instellingen die nu ook belangrijke donors 

geworden zijn; allemaal groepen waarmee rekening gehouden dient te worden. De afwezigheid van 

uitdrukkelijke verwijzingen naar politieke ecologie is dan ook logisch, aangezien een benadering die 

antagonistisch is naar de huidige orde waarschijnlijk zeer problematisch zou zijn. Het helpt dan ook 

om zich te profileren als een gematigde conservationist die geen bedreiging is voor de huidige 

wereldorde en haar belanghebbenden om met steun van staatsactoren iets te realiseren.  

WWF lijkt op basis van het bovenstaande geïntegreerd in het globaal kapitalistisch systeem, 

zeker met haar hantering van eenzelfde discours als dat van de Wereldbank, en doordat ze inspeelt 

op het veiligheidsdiscours. Toch is dit niet zomaar een blind navolgen van neoklassiek gedachtegoed, 

integendeel. De basisbehoeften-benadering en small is beautiful zijn zeer sterk aanwezig. De lokale 

ontwikkeling en voordelen moeten mensen overtuigen en de middelen geven om te conserveren en 

duurzaam te zijn (WWF, 2011, pp 25/30/46/61). Deze kleinere projecten dienen als basis voor een 

verandering van de globale economie. Er is nog steeds vrije markt in deze visie maar met 

maatschappelijke omkadering om te voldoen aan de noden van alle mensen, en dit op duurzame 

wijze. Men is zich bij WWF ervan bewust dat er veel weerstand zal komen van diegenen die nu van 

de huidige situatie profiteren, maar men hoopt op een internationale maatschappelijke omslag waar 

zij aan bijdragen (Caritat & Vandermosten, 2012, p 5). Op vlak van hun werkwijze is er een 

schuchtere poging om voorbij westerse denkkaders te gaan, maar die wordt zeker bij WWF-België 

overschaduwd door oude reflexen die in de postkoloniale blik aanhangen bij kolonialistische 

houdingen. Hierbij rekenen we voornamelijk het feit dat westerse objectieve kennis nog steeds de 

ultieme kennis blijft, ondanks het zelfverklaarde diverse, horizontalistische team dat WWF draaiende 

houdt (Kapoor,2008, pp 9). Misschien is dat zelfs strategisch berekend, want het cultureel diverse 

team wordt verenigd onder een paraplu van wetenschappelijk gefundeerde, zogenaamde, apolitieke 

benaderingen, waarbij kennis in het zuiden pas ontwikkeling kan dienen als het opgenomen wordt in 

het wetenschappelijke kader (Woodhouse & Chimhowu, 2005, p 181). Tevens speelt men in op het 
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veiligheidsdiscours en heeft men banden met internationale instellingen bovenop die met staten, 

wat vragen doet rijzen over de mate van ruimte die lokale agenten, laat staan lokale participerende 

gemeenschappen, hebben bij specifieke projecten. Uiteindelijk blijft hierdoor de westerse 

dominantie van kracht, maar wordt conservationisme in het zuiden bij WWF toch niet langer 

gemonopoliseerd door een groep bestaande uit exclusief westerlingen. Dit eclecticisme wordt ook 

gereflecteerd in de voorstelling van soorten. Zo zijn er de dieren als tijgers en gorilla’s die een sterk 

iconische en culturele waarde hebben en vooral dienen om een westers publiek aan te trekken 

(Garland, 2008, pp 58). De economische of voor livelihood belangrijke soorten zoals de teakboom en 

de ecologisch waardevolle dieren, zoals olifanten en koraal, zijn ook cruciaal om het hele systeem te 

ondersteunen. Het valt op dat de dieren opgedeeld zijn wat betreft hun specifiek nut, wat varieert 

van economisch naar lokaal pragmatisch naar fortdenken. (WWF, 2011, p14) 
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3. WWF in de DRC: projectvoorstellingen en werkdocumenten.  

3.1 Het wankelende fort.  

 
Om een idee te krijgen van hoe WWF-België zichzelf profileert en ageert in de DRC zijn er drie pistes 

gevolgd: officiële documenten, internetvoorstellingen van activiteiten in de DRC, en uitwisselingen 

met drie personen die elk een eigen inzicht hebben in de materie, Mone van Geit, Nicolas Delille en 

Ivan Godfroid. In dit deel zullen de projectvoorstellingen geanalyseerd worden die op de WWF-België 

website te vinden zijn en een aantal werkdocumenten. Deze worden behandeld omdat 

projectvoorstellingen het virtuele uithangbord zijn van WWF naar potentiële donateurs toe en omdat 

werkdocumenten naast intern gebruik vooral dienen om officiële instanties te overtuigen van de 

nuttigheid van WWF projecten in de DRC. Deze twee met elkaar vergelijken zal nog meer het 

discours aanduiden dat WWF-België hanteert naargelang de situatie.  

WWF-België is sinds 1987 aanwezig in de DRC als deel van de internationale steun voor 

Virunga, terwijl WWF als internationale organisatie er al sinds de jaren 60 aanwezig is (meer hierover 

bij de reflecties). Een deel van de projecten van WWF-België is direct verbonden aan de conservatie 

van specifieke, publieksfavoriete soorten zoals de gorilla en de bonobo. Vervolgens zijn er ook 

ondersteuningsprojecten voor de nationale parken Virunga en Salonge, en voor lokale 

gemeenschappen om zichzelf op duurzame wijze in levensonderhoud te voorzien. Ten slotte zijn er 

ook nog sensibiliseringsprojecten opgezet voor het grote publiek, scholen, bedrijven, 

gemeenschappen en politieke besluitvormers, waardoor er in totaal acht WWF-België projecten zijn 

in de DRC. Geografisch kan men de projecten van WWF in Congo opdelen in twee gebieden: in het 

westen verbonden met Salonge en het Atlantische bossenproject, en in het oosten verbonden met 

het Virunga-park. Wat dit alles echter overstijgt, is het Congobekken, één van de 33 globale 

sleutelregio’s geklasseerd zowel op vlak van biodiversiteit als globaal cruciaal om de 

klimaatopwarming te bestrijden.7 Dit alles maakt de DRC als land een extreem belangrijk WWF 

doelland en plaatst het land (of toch delen ervan) in de schijnwerpers. De Belgische 

ontwikkelingsdienst en de Wereldbank zijn verbonden via de financiële steun die WWF-België van 

beiden ontvangt. Ondanks elke claim van onafhankelijkheid en apolitieke strategieën van WWF-

België uit veronderstelt dit onvermijdelijk toch een zekere mate van inspelen op de vereisten van 

deze agentschappen om geld te ontvangen.  

                                                           
7
 Werkdocument “Bedreigde regio’s” laatst geraadpleegd op 8 augustus   http://www.wwf.be/nl/wat-doet-

wwf/bedreigde-regio-s/congobekken/552.  
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 Het Virunga-park en de streek waar het ligt zijn klassiekers als het aankomt op 

conservatiebezorgdheid, dat was al zo tijdens de koloniale periode en dat is het zeker nu met de 

instabiliteit in de oostelijke DRC, waar het park te vinden is. Waarom dit park van groot belang is, 

volgens WWF, is deels vanwege de veelvuldigheid aan soorten en een aantal zeldzame gekende 

dieren (gorilla’s in twee subsoorten, chimpansees en okapi’s ), de ecologische waarde, en ook door 

wat het park lokaal zou kunnen betekenen voor de gemeenschap en de economie. Dit is wederom 

een reflectie van de veelzijdigheid van het gebruikte argumentenpalet bij WWF-België en WWF in het 

algemeen: verbonden met het fortdenken vanwege de fauna-argumenten, maar ook macro-

economisch en pragmatisch microgericht door de economische potentie te duiden. Het grote doelwit 

van de WWF-België projecten, aan het Virunga-park verbonden, zijn voornamelijk maar niet alleen 

gericht op het managen van de bevolkingsdruk of, specifieker, de gevolgen van de enorm 

toegenomen bevolkingsdruk in de jaren 90.8  

De situatie was volgens WWF dat de grote massa, in haar nood aan brandstof, die kon vinden 

in het park door zich te behelpen aan de flora. Door de toenemende demografische druk gingen 

talloze hectaren flora letterlijk in vlammen op. Daarbovenop hebben mensen tijdens de conflicten in 

de streek vaak hun toevlucht in het park gezocht en bevinden sommigen er zich nog steeds. Ten 

slotte hadden de mensen honger en daarvoor boden de wilde dieren een oplossing. Het werd echter 

erger toen er ook een lokale handel in producten van wilde dieren ontstond, omdat daardoor, en 

tevens door  de wegen gevormd door de illegale houtkap, professionele stropers aangetrokken 

werden. Deze initieel lokale handel kreeg dan op zijn beurt steeds verder connecties met handel in 

producten voor medicinale redenen en handel in exotische huisdieren gevangen in het wild. Maar 

niet alleen de lokale mensen zijn een bedreiging in hun wanhoop, ook enkele bedrijven zijn dat, zoals 

de westerse oliebedrijven SOCO en TOTAL. Hier is ook de Congolese staat zonder meer aan schuldig 

volgens WWF-België, het breekt immers de wet alleen al door het zoeken naar olie in het park toe te 

laten, laat staan dat ze dan nog daarbij potentiële ontginning overwegen.9 De opsomming en 

voorstelling van de situatie ademt vooral fortdenken uit, namelijk de malthusiaanse constructie van 

toenemende bevolking en afnemende natuurlijke middelen dankzij de kortzichtigheid en 

onwetendheid van de Afrikanen, het zet de scene klaar voor de heldhaftige ingreep van 

onbaatzuchtige westerse conservationisten (Garland, 2008, p 58). Heel verwonderlijk is dat niet, 

aangezien Virunga, zoals reeds vermeld, een conservatieklassieker van internationaal formaat is en 

de natuurliefhebbende westerlingen die WWF steunen zeer vatbaar zijn voor de schijnbaar solide 

redeneringen van fortdenken. Dat daarbij een vijandige houding naar oliebedrijven en de Congolese 

                                                           
8
 Werkdocument “Virunga-park” laatst geraadpleegd op 8 augustus http://www.wwf.be/nl/wat-doet-

wwf/bedreigde-regio-s/congobekken/de-regio/virunga-nationaal-park/966.  
9
 Werkdocument “Virunga-park” zie infra 
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staat wordt aangenomen, in tegenstelling tot constructievere relaties met andere bedrijven en de 

staat in andere situaties, ligt in de lijn daarvan en van de hervormingen van de globale economie op 

duurzame manier.  

De oplossingen vervat in de projecten sluiten aan op de fortdenkers-voorstelling van de 

context. Er is een sterke ondersteuning van parkwachters om op antistroper-missies, dierentellingen 

en illegale houtkap patrouilles te gaan. Niettemin zijn deze deeloplossingen ook gekoppeld aan een 

project dat een duidelijke pragmatische inslag heeft door te kijken naar de basisbehoeften van de 

lokale mensen, maar in uitwerking diverse invloeden heeft. Het project in kwestie is het ECOmakala 

project dat sinds 2007 poogt de illegale houtkap tegen te gaan door een legaal, duurzaam alternatief 

aan te bieden. Niet alleen wordt de flora beschermt, want het is het vermelden waard dat mede 

dankzij de houtkap ook stropers (zowel lokale als professionals) meer toegang krijgen tot diepere 

gebieden. Hoe dit deelproject ECOmakala wordt voorgesteld is een goed voorbeeld van het 

eclecticisme dat bij WWF leeft ten opzichte van modellen en scholen van conservatie en 

ontwikkeling10. Er is een sterke fortdenkers-aanpak met de patrouilles, wetgevingen (en druk om die 

ook effectief na te leven) en lobbywerk (onder meer tegen geplande olieontginning). Verder is het 

een plan met elementen die zo uit de koloniale tijd stammen, namelijk het aanplanten van meer dan 

5000 ha bossen rond het park om te voorzien in de noden van de mensen. Het roept echo’s op van 

een koloniale ingreep waar reserves rond parken waren opgericht om mogelijkheden te bieden aan 

de lokale bevolking en die weg te houden van de parken zelf (Belgisch Congo, 1960, pp 213-216). Het 

is een plan met ook een duidelijke pragmatici-invulling, namelijk het accepteren dat je niet iedereen 

kan weghouden als deze in hun mogelijkheden van livelihood beperkt zijn.  

Dit ECOmakala project rond Virunga heeft ook als duidelijk doel om bij te dragen aan 

ontwikkelingsidealen, zeker op lokaal vlak. Er zit hier ook een sterk economische toon in het project 

door de aanmoediging van kleine ondernemingen met kleine boeren of boomtelers en associaties die 

plantages runnen of duurzamere kachels verkopen. Er is hier ook een opmerkelijke rol weggelegd 

voor de civil society (naast een rol als sensibiliseerder) waaronder, specifiek vermeld, 

vrouwenorganisaties. Deze zouden zowel de telers ondersteunen als duurzame, meer efficiëntere 

kachels helpen te verspreiden en commercialiseren. Wat betreft participatie van de lokale bevolking 

is dit het enige dat specifiek vermeld wordt, i.e. als een rol van faciliteerder van westerse kennis en 

drager van een westers project. Dat is eerder een vorm van mensen te leren hoe ze iets moeten doen 

en geen leren van lokale kennis wat dit project een mogelijk doelwit maakt van kritieken op 

implementatie van participatieve structuren (Crewe & Harisson, 1998, p 162). Dat daarbij specifiek 

vrouwenverenigingen vermeld worden, kan duiden op een bewustzijn binnen WWF omtrent 

                                                           
10

 Werkdocument “EcoMakala” laatst geraadpleegd op 8 augustus http://www.wwf.be/nl/wat-doet-
wwf/bedreigde-regio-s/congobekken/wwf-projecten/strijden-tegen-ontbossing-ecomakala/572.   
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toenemend belang van gender en vrouwenparticipatie binnen de ontwikkelingssamenwerking 

(Pearson, 2005, p 157). Tegelijkertijd zijn er effectieve bedrijven die deze kachels produceren en die 

betrokken worden bij het geheel, want zoals reeds werd gezegd staat een agressieve houding naar 

de oliebedrijven helemaal niet in de weg van andere positievere relaties met de bedrijfswereld. Maar 

niet alleen een zeer technisch ingevulde, kleinschalige basic needs gerichte small is beautiful 

duurzame economische benadering wordt gehanteerd, ook neoklassieke elementen zijn te vinden. 

WWF-België benadrukt immers de potentiële economische waarde van het park, meer bepaald voor 

de ontwikkeling van de lokale bevolking, en kleeft er zelfs een getal op van 48,9 miljoen dollar tot 1,1 

miljard dollar mits het goed gerund wordt. Dit is niet puur inspelend op lokale basisbehoeften of 

kleinschalige bedrijfjes en economische activiteiten, dit is een park plaatsen in een macro-

economisch perspectief met een positivistisch kwantificeerbare methode, wat behoort tot de 

kernpunten van het neoklassiek discours (Kapoor, 2008, pp 27). Dit is duidelijk bedoeld om de 

Congolese autoriteiten te overtuigen af te zien van de olieboringen en andere investeerders aan te 

trekken, inspelend op hetzelfde economische discours gehanteerd door grote internationale 

financiële instellingen.  

 

3.2 Verleden en heden en veiligheid leveren. 

 

De meervoudigheid van argumentatie en methode voor conservatie is nog meer uitgesproken bij de 

projecten in Bas-Congo. In drie zinnen verantwoording wordt dit samengevat: 

 

“Waarom moeten we deze regio beschermen? De bossen van het Congobekken voorzien miljoenen 

mensen, dieren en planten van voeding en onderdak. Ze leveren grondstoffen, regelen het klimaat en 

de watercyclus, beschermen en verrijken de grond11.”  

 

Daarop volgt een detailuitwerking waar de toon veel minder elementen heeft van fort-

conservationisme maar wel een mengeling van de vervulling van basic needs, small is beautiful en 

veiligheidspunten. Er is wel een vermelding van de prachtige en diverse fauna en flora met iconische 

dieren zoals de okapi (een internationaal conservatiesymbool in de koloniale tijd) inspelend op een 

pure liefde voor de natuur. Maar deze alweer meer fortdenkende argumentatie wordt overschaduwd 

doordat men de lokale fauna, maar vooral flora, als een goede ondersteuning gaat zien voor lokale 

livelihoods door de bijdrage aan de landbouw, geneeskrachtige kruiden en plukbare vruchten. Een 

economische kijk komt er tevens bij door te spreken van vermarkting van de geneeskrachtige kruiden 

                                                           
11

 Werkdocument “Bedreigde regio’s” laatst geraadpleegd op 8 augustus   zie infra.  
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en duurzame houtkap waar ook grotere bedrijven aan kunnen meewerken. Ten slotte speelt een 

veiligheidsargument een rol door te benadrukken hoe cruciaal het Congobekken wel niet is voor CO2 

opslag en bevechting van klimaatverandering, en daarbij nog de rol die het heeft om de globale 

neerslag op peil te houden. De hele veiligheidsagenda is in conservatiekwesties in de DRC zeer oud, 

al in koloniale tijd was een malthusiaans discours één van de discours waarmee conservatie werd 

verdedigd tegenover economische exploitatie (Balole é Boendi, 2006, pp 227-228). De 

veiligheidsagenda vandaag globaliseert dat discours dat in koloniale tijd op zijn hoogst regionaal was.  

De oplossingen die naar voren geschoven worden zijn evenzeer divers en reflecteren de 

gemengde ingesteldheid van WWF. Dat oplossingspakket bevat immers fortverbeteringen zoals de 

uitbreiding van het juridisch beschermd gebied, het ageren tegen bushmeat handel, en antistroperij 

patrouilles, maar toch zijn ook bij de oplossingen deze overschaduwd door andere. De rest van de 

oplossingen zijn namelijk vooral geïnspireerd door economische duurzaamheid en basic needs 

approach. Men wenst de levenstandaard te verhogen van de lokale bewoners in combinatie met een 

promotie van duurzaamheid bij deze bevolking terwijl houtkapbedrijven actief in de streek rekening 

hoeven te houden met de sterke demografische groei. De landbouwpraktijken die de druk vergroten 

op het bos worden ook met de vinger gewezen en dienen dan vervangen te worden door meer 

duurzamere methoden. Voor het eerst komt ook een politiek-ecologische houding deels naar voren 

door de wereldwijde vraag naar hout, mineralen en olie te linken aan bedreiging, maar er is geen 

vermelding van de structurele zwakte van de staat om de druk tegen te gaan. De ontbossing wordt 

dan weer geplaatst binnen een regionaal kader van centraal Afrika waar ontbossing naast lokaal ook 

globaal de situatie verergerd op ecologisch vlak. Wel worden onveiligheid en conflict vermeld als 

factoren waar in één zin de menselijke als de dierlijke slachtoffers vermeld worden als beide zinloze 

doden. Die link van “wat slecht is voor mensen, is slecht voor de natuur”, en omgekeerd, komt vaker 

terug in WWF-België argumentatie, wat we ook vinden in de site voorstellingen van projecten. Zo 

zouden stropers naast het doden van dieren ook drugs en wapens inbrengen. Daarnaast is slecht 

georganiseerde verstedelijking nefast voor zowel menselijke gezondheid als milieu, en zorgt 

mijnbouw dan weer voor sociale spanningen naast vervuiling en autoritaire praktijken. 

Gewoonterecht en moderne wetten botsen specifiek omtrent de toegang tot bossen, virussen en 

ziektes worden via bushmeat verspreid (waaronder ebola), en sociale en politieke conflicten die 

specifiek over natuur gaan (bv. de toegang tot natuurlijke producten) verzwakken de staat, verstoren 

de cruciale landbouw en kosten mensenlevens. Ten slotte maakt slecht beleid de bossen en situatie 

alleen nog maar kwetsbaarder. Er zijn punten die op zich al slecht zijn, die in wisselwerking staan met 

elkaar en zo elkaar verergeren: bv. mijnbouw trekt stropers aan en handel in bushmeat en doet 
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lokale gemeenschappen botsen met de staat en bedrijven12. Het zijn allemaal punten waarmee 

WWF-België een link legt met de Wereldbank en de Belgische ontwikkeling, met die eerste door het 

belang van sterke veiligheid in de aanpak, en met België door in te spelen op een aantal stokpaardjes 

van de Belgische ontwikkelingssamenwerking, zijnde gezondheid, landbouw en goed bestuur.13Beide 

instellingen zijn tevens sterk actief rond de millenniumdoelstellingen waarbij gezondheid een 

belangrijk aspect is. Vermoedelijk zit er ook een redenering achter die aan hun voornamelijk om 

natuur bezorgde publiek dient verantwoording af te leggen waarom WWF-België ook aan menselijke 

ontwikkeling doet, en om de Congolese autoriteiten te overtuigen van het bredere nut van 

conservatie. De projecten moeten een brede groep met verschillende en mogelijk conflicterende 

idealen tevreden houden.  

 

Het is bij dit project dat het meest aandacht wordt gegeven aan een beeld te scheppen van de lokale 

bewoners die zowel slachtoffer als dader zijn in dit verhaal. Hoe de lokale mensen voorgesteld 

worden in deze projectvoorstellingen en verantwoordingen is vrij interessant, er wordt daarbij 

immers melding gemaakt van een speciale band tussen mens en natuur. Bij het Congobekken project 

worden de inwoners als volgt voorgesteld  

 

“De mensen hebben gedurende eeuwen in harmonie geleefd met het bos en dat is nog steeds het 

geval voor enkelen onder hun. Het regenwoud is hun thuis, opslagplaats, koelkast, restaurant, 

apotheek, houtzaak, speeltuin en tempel.”  

 

Wat verstoorde dan die balans?  

 

“Tijdens de kolonisatie van Centraal-Afrika door de Europeanen, begon een periode van 

verstedelijking voor de bosvolkeren. Om de belastingen op te kunnen halen, moesten de dorpen dicht 

bij de weg liggen. Houtkap, palmolieplantages, immigratie, de demografische groei, nieuwe 

jachttechnieken, de ontwikkeling van wegen en de verbeterde toegang tot markten hebben het 

traditionele beheer van de goederen gedestabiliseerd.”  

 

Maar waarom is dat dan zo tragisch?  

 

                                                           
12

 Werkdocument WWF bedreigingen laatst geraadpleegd op 8 augustus http://www.wwf.be/nl/wat-doet-
wwf/bedreigde-regio-s/congobekken/bedreigingen/567.  
13

 Werkdocument over landen en werkthema’s laatst geraadpleegd op 8 augustus  
http://www.btcctb.org/en/countries-and-themes  
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“Als gevolg van de niet-duurzame houtkap is het overleven van het originele bos bedreigd, maar ook 

de unieke relatie die de traditionele bevolking ermee heeft. Hun relatie met de natuur, het geloof en 

de kennis die hiermee samengaat, is enorm waardevol. Dit moeten we beschermen.” 14 

 

Dit is interessant vanwege de tendens bij de vier scholen dat conservatie in Afrika niet van zelf komt 

maar moet, naargelang de stroming, afgedwongen, afgesmeekt of afgekocht worden. De WWF-

België voorstelling erkent dat Afrikanen zelf bereid zouden zijn tot natuurbescherming en dat daar 

een historisch culturele achtergrond voor is vervat in een samenlevingsmodel. Tegelijkertijd echter 

zit er een zekere koloniale echo in deze beschrijving van de lokale mensen en het bos: een duidelijke 

opdeling tussen traditioneel en modern, en een zekere noble homme sauvage reflex. In een 

postkoloniaal kader is dit een zeer bedenkelijke voorstelling van feiten (Kapoor, 2008, p 20) Deze 

ingesteldheid laat wel toe lokale kennis te herwaarderen maar doet dat mogelijk ten koste van lokale 

agency en reduceert de samenleving tot ofwel modern ofwel (neo)traditioneel. Anderzijds is het 

mogelijk dit teveel als een neokoloniale fantasie voor te stellen. Het is zoals Adams en McShane 

(1992, p 244) aangeven: er dient ingespeeld te worden op lokale reeds bestaande en vaak oude 

conservatiesentimenten om deze conservatie in Afrika blijvend te maken. In dat licht is het net zeer 

vooruitstrevend en rekening houdend met kritieken op conservatie in Afrika om Afrikaanse 

sentimenten naar de natuur te erkennen en waardevol genoeg te achten om te ondersteunen. De 

vraag is echter wel in welke mate WWF hier aan identiteitsvorming aan het doen is waarbij een 

goede gemeenschap wordt gevormd op basis van de ophemeling van selectief bepaalde gewoontes 

en tradities en andere dan weer rigoureus af te keuren. De goede gemeenschap als goede participant 

die trouw volgt wat verkondigd wordt en zo wordt gevormd door verwijzing naar bepaalde tradities 

is een fenomeen dat meer en meer opkomt met de stijgende populariteit van participatie binnen 

ontwikkelingssamenwerking (Woost, 1997, pp 230-233/249). 

Participatie is een ander punt dat verschillende keren boven komt bij WWF-België projecten. 

Enerzijds zijn lokale mensen betrokken omdat WWF projecten lanceert in hun omgeving waaraan ze 

dan kunnen participeren, zoals boomplantages, betere landbouwtechnieken en educatie. In sommige 

gevallen zoals bij duurzame ontwikkeling in Bas-Congo worden educatie en deelname gezien als 

capaciteitsopbouw om zelf projecten te starten, m.a.w. is de participatie an sich educatief. 

Participatie hier is dan simpelweg deelnemen aan het project dat geleid wordt door WWF waar 

mensen dan van kunnen leren. Dan zijn er ook situaties zoals bij het ECOmakala project waar 

vrouwenorganisaties meehelpen efficiëntere houtkachels en ovens te commercialiseren. Dit is al 

meer participatief in de zin dat deze organisaties niet alleen zelf afnemen maar ook een actieve rol 
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 Werkdocument WWF omtrent lokale bewoners laatst geraadpleegd op 8 augustus 
http://www.wwf.be/nl/wat-doet-wwf/bedreigde-regio-s/congobekken/de-regio/de-mens/566.  
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hebben in het project. Maar al bij al zijn deze beschrijvingen van de projecten nogal beperkt. Er staat 

bij het duurzaamheidsproject in Bas-Congo dat ontwikkelingscomités versterkt zullen worden en dat 

twee lokale NGO’s, ACODES (Action communautaire pour le développement et l’encadrement social) 

en PARC (Programme d’agroforesterie et de reboisement communautaire), zullen samenwerken met 

WWF-België, maar wat deze dan precies doen of hoe de relatie tot stand kwam is onduidelijk. De 

kans is er echter dat deze slechts veredelde uitvoerders van een WWF programma zullen zijn.  

In deze projectvoorstellingen stelt WWF-België niet expliciet voor hoe haar projecten de 

ontwikkeling van de DRC zouden kunnen steunen, maar door middel van analyse van wat voor 

dreigingen, oplossingen en mensbeeldvorming er zijn, zou het wel mogelijk zijn om een beeld te 

vormen. In de eerste plaats worden de projecten voorgesteld als voordelig voor de lokale bewoners 

die een meer divers en stabieler inkomen verwerven zonder dat het ten koste gaat van hun 

leefomgeving. De bijdrage aan de ontwikkeling van de DRC zit hem hier dan in dat een deel van de 

bevolking er welvarender van wordt, wat in lijn ligt met het aangehaalde Belgische 

ontwikkelingsbeleid dat zulke kleinere projecten van welvaartstoename ondersteunt.15 Dit 

ondersteunt basic needs elementen en vooral small is beautiful zonder de neoklassieke economie in 

de weg te staan, integendeel. Anderzijds is er een sterke economische inslag die verder gaat dan de 

lokale context. Zo kunnen bedrijven zich verbinden aan lokale projecten waardoor deze een 

regionale smaak krijgen. De parken worden op hun beurt als potentiële ecologische goudmijnen 

voorgesteld aan de Congolese regering die daarvan zou kunnen genieten als het beheer beter zou 

zijn, waardoor uiteindelijk ook lokale mensen niet langer verplicht zouden zijn de natuur te vernielen 

om te overleven en criminelen gestopt zouden worden, wat de veiligheid en het gezag van de staat 

alleen maar kan versterken. De bijdrage aan ontwikkeling is op dit vlak dan weer nationaal gericht, 

want parken brengen broodnodig kapitaal binnen dat elders geïnvesteerd zou kunnen worden of 

dienen om het idee te bevechten dat ze een puur geldverlies zijn en misschien beter als olieveld 

zouden ingericht worden. Er zit daarbovenop ook nog een internationale dimensie vast aan de 

ontwikkelingsbijdragen van WWF-projecten naast de, bij momenten, liberaal neoklassieke 

economische benadering van de natuur en bronnen. WWF-België projecten helpen immers om 

natuurgebieden te vrijwaren, wat mee de CO2 opslag mogelijk maakt en dus klimaatopwarming 

tegengaat. Gekoppeld met de veiligheidsagenda die uitgedragen wordt door de Wereldbank maakt 

dit dat deze projecten een vitale rol spelen in de instandhouding van de internationale orde en 

beveiliging die onder meer bedreigd wordt door klimaatsverandering. De DRC levert op die manier 

ook een vitale bijdrage aan de wereldeconomie aangezien ze naast haar grondstoffen met haar 
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 Werkdocument over landen en werkthema’s laatst geraadpleegd op 8 augustus   zie infra 
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natuur immers helpt om de potentieel destructieve klimaatsveranderingen tegen te gaan die 

ongeziene miljarden aan kosten zouden teweegbrengen.  

De relatie met ontwikkeling is echter ingewikkelder dan dat omdat bepaalde vormen van 

ontwikkeling goed zijn en andere slecht. Uiteraard zijn mijnbouw, grootschalige houtkap en 

olieboringen iets wat in sterke mate afgewezen wordt, zeker als deze in de buurt van of effectief in 

een belangrijke ecologische zone zouden plaatsvinden, niet alleen vanwege de directe vernieling 

maar ook van indirecte gevolgen onder meer handel in bushmeat. Naast deze afgewezen vormen van 

economische ontwikkeling zijn er vormen van exploitatie en ontwikkeling die niet an sich worden 

afgewezen maar wel de manier waarop ze op dit moment gebeuren. Houtkap is acceptabel indien dit 

op duurzame wijze wordt gedaan en vooral voor de lokale bewoners is, met daarbij o.a. laag verbruik 

ovens, plantages en zorgvuldige planning. Hetzelfde kan gezegd worden over geld voor pluk en 

verzameling van wilde medicinale kruiden, voedingsrijke vruchten en planten, en ook over visvangst 

en landbouw. Er is bij dit alles ook een reflex dat alle ontwikkeling in de eerste plaats de lokale 

bevolking dient te helpen in hun levensonderhoud. Een goed voorbeeld van dat laatste zijn de 

potentiële inkomsten van ecotoerisme, en dat deze voor de ogen worden gehouden van de regering, 

maar niet zonder de lokale gemeenschappen deel te maken van die benutting. Er is ook een sterke 

poging om bestaande structurele situaties van ongelijkheid tussen noord en zuid om te zetten in iets 

positief, of althans aspecten ervan. Zo is er al de debt for nature methode, maar ook een nieuw 

gepland project dat zal gefinancierd worden dankzij verkoop van emissierechten waardoor de handel 

in emissierechten gelegitimeerd wordt.16 Maar toch worden er altijd andere niet-

ontwikkelingsgerichte argumenten aangehaald als mede-verantwoording, zoals ecologische waarde 

of het inspelen op een emotieve band met bepaalde diersoorten zoals apen. Kortom, de projecten 

van WWF-België in Congo, zoals deze voorgesteld worden, liggen in de lijn van de visie, waarden en 

principes die WWF als haar officiële standpunten beschouwd. Echter, naargelang het project wordt 

er gekozen om in te spelen op een kader en bijhorend discours om meer steun te krijgen, wat ook de 

diversiteit tussen de projecten in dit één land kan verklaren.  

 

3.3 De lessen van WWF.  

 

Na de analyse van de voorstellingen van enkele WWF-België projecten, zal nu de aandacht gaan naar 

hun werkdocumenten. Zoals reeds gezegd zijn deze werkdocumenten niet alleen bedoeld voor 

effectief intern gebruik, maar ook als communicatiemiddel met partners zoals de Belgische 

ontwikkelingssamenwerking, de Wereldbank, en de Congolese autoriteiten. De documenten hier 
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 Werkdocument WWF NGirididriehoek laatst geraadpleegd op 8 augustus http://www.wwf.be/nl/wat-doet-
wwf/bedreigde-regio-s/congobekken/wwf-projecten/behoud-de-ngiridriehoek/571 .  
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besproken zijn verbonden aan twee 

projecten: het sensibiliseringsproject 

rond Virunga en het Lukiproject in het 

Westelijke deel van het land (zie het 

Congobekken-project). Er is gekozen 

voor slechts twee van deze projecten 

om een zo diep mogelijke analyse 

mogelijk te maken en omdat deze twee 

projecten twee kanten van WWF-

activiteiten tonen, namelijk de 

materiële en de geestelijke 

ontwikkeling. Eén van de manieren 

waarop WWF-België haar boodschap 

verspreidt en zich gedurende een paar 

jaar profileerde in de DRC (althans in 

de omgeving van het Virunga-park), is 

via het tijdschrift Kacheche. Dit 

educatieve stripverhaal, vernoemd 

naar een Congolees vogeltje, is een kanaal waarlangs WWF-België ecologische kennis wil 

verspreiden, en daarmee naar eigen zeggen een niche invult in de lokale onderwijsinstellingen waar 

dit boekje verspreid wordt. WWF-België doet dit in samenwerking met het ICCN (de natuurdienst van 

de DRC), wat het boekje een band oplevert met de Congolese autoriteiten. Omdat het toch één van 

die concepten is waar men bij WWF-België zo trots op is, is het de moeite om zo een boekje eens te 

bestuderen, te zien wat er in staat, en hoe het geschreven is. De figuur die centraal staat is het 

vogeltje Kacheche, dat door het land reist en in gesprek gaat met mens en dier. Per album staat een 

ander punt centraal, zo gaat album vijf, hier geanalyseerd, over de grote apen (zie afbeelding). 

Kacheche krijgt in het verhaal een brief van een Congolees waarin deze een aantal angsten omtrent 

de apen uiteenzet. De apen zouden het voedsel van de velden eten, ziektes verspreiden, mensen 

aanvallen en opeten. Ze zouden kortom een bedreiging zijn voor de mens. Het verhaal wordt 

geschreven als een onderzoek waarbij Kacheche op zoek gaat naar antwoorden. Dat doet hij via 

boeken, gesprekken met de apen, en ook door te praten met een oude man. Deze man moet met 

respect behandeld worden. Geschreven staat er: “C’est toujours bon aussi de demander l’avis des 

anciens avant de partir à l’aventure. Bonjour conservateur.” (Languy, 2005, pp 3). De ouderen met 

kennis en inzicht worden als groep hier gelijkgesteld met oude parkwachters, waardoor het gezag 

van het ICCN en haar rangers wordt bevestigd door het benadrukken van hun inzichten en hun rol op 
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basis van kennis over en ervaring met het woud. Deze man benadrukt ook dat voor duizenden jaren 

de mens en de apen in vrede konden samenleven en dat er pas recent problemen zijn. De 

conservator is dus niet alleen een parkwachter maar ook een spreekbuis van de goede tradities. Na 

het bezoek aan de oude man reist het vogeltje verder naar de beesten zelf, die zich uitdrukkelijk als 

vreedzaam en kalm voorstellen. De mensen hebben duidelijk een compleet verkeerd beeld van hen: 

ze zijn niet alleen ongevaarlijk, maar brengen bovendien ook geld binnen dankzij toerisme. De 

conflicten zijn te wijten aan de mensen die hun terrein verkleinen, waardoor ze verplicht zijn 

landbouwvelden te betreden om aan voedsel te geraken. Tegelijkertijd wordt er ook systematisch 

een beeld gevormd dat de apen dicht bij de mens staan en net als de mens in vrede hun families 

willen grootbrengen. Betreffende het verspreiden van ziektes wordt de rol van de apen bevestigd, 

maar ook hier weer door menselijke tussenkomst. Het zijn immers de mensen die jagen op de dieren 

die op die manier met dergelijke ziektes in contact komen. Centraal wordt het idee gesteld dat de 

mensen een slecht beeld van de dieren hebben, en niet bedenken dat het bos kan gedeeld worden 

tussen mens en aap tot beider voordeel.  

 Hoe de apen geholpen kunnen worden is in een twaalfstappenplan uiteengezet. Zo dienen 

gemeenschappen samen te werken aan duurzame projecten en de parkautoriteiten te 

ondersteunen, door o.a.: betere landbouw, want “un bon agriculteur peut produire plus de nourriture 

sous moins de terres” (Languy, 2005, p 15); het gebruikmaken van betere oventjes en het niet 

consumeren van apenvlees (in de strip staat er op de pot apenvlees “soupe ebola” geschreven 

(Languy, 2005, p 14)); en ten slotte het vinden van steun in het feit dat anderen in verre landen hen 

steunen met geld en tijd, en dat zij ook het boekje en de inhoud moeten helpen verspreiden. Het 

boekje was in eerste plaats naar kinderen gericht en dat verklaart de af en toe paternalistische 

houding in de adviezen omtrent wat een goede burger moet doen. Voor de rest probeert men op 

ludieke en toegankelijke wijze informatie te verspreiden en onjuistheden te bestrijden, en is het in 

essentie niet zo anders dan sommige boekjes en tekenfilms die in het westen verspreid worden.17 

Het maakt immers gebruik van eenzelfde formule die gericht is op kinderen maar tevens genoeg 

informatie bevat om ook bij volwassenen, via de kinderen, een indruk na te laten. De grote vijanden 

zijn enerzijds onwetendheid en anderzijds slechte gewoontes die met behulp van WWF-België 

aangekaart en bestreden worden voor het goed van de lokale bewoners. Verzet hiertegen blijkt dan 

ook vooral te zijn vanwege de hardnekkigheid van slechte plaatselijke gewoontes. In ieder geval 

wordt er uitgegaan van het idee dat mensen de logica van de argumenten zullen inzien en 

accepteren, of anders irrationeel blijven. Hierin toont WWF-België een reeds sterk bekritiseerde 
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 Zo is er een officiële tekenfilm van het kinderfiguurtje Spongebob Squarepants die handelt over de 
band tussen groot kapitaal, CO2 uitstoot, klimaatverandering en klimaatvluchtelingen gebracht door 
de gekende cartoonfiguurtjes.  
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houding ten opzichte van enerzijds verzet tegen en anderzijds acceptatie van ‘rationele argumenten’, 

en de rol van traditie in zuiderse gemeenschappen die deelnemen aan ontwikkelingsprojecten. 

Onderzoek wees immers uit dat de lokale bevolking, indien deze weigert deel te nemen aan 

ontwikkelingsprojecten, daar evengoed rationele argumenten voor heeft als wanneer ze wel 

deelneemt (Crewe & Harisson, 1999, p 6).  

Dit bovengenoemde tijdschriftje is deel van een hele waaier aan educatieve projecten die 

uitgewerkt en beheerd worden door WWF-België. Op basis van de inhoud van bovenstaande lijken 

de tijdschriften te gaan over biologie (van fauna en flora), ecologie (over de samenhang van het 

ecosysteem en de impact van de mens) en duurzaamheid (de juiste levenswijze die door het 

tijdschrift verdedigd wordt). Educatie, communicatie en sensibilisering zijn onderdeel van alle 

projecten van WWF-België in de DRC, en zijn zeker niet de minst belangrijke bijdrage van het WWF 

wereldwijd. Daarom is het zeker de moeite om bij dit ene punt even stil te staan aan de hand van een 

rapport (Delaunoy, 2007-2011, pp 2-13). Het educatieproject rond Virunga is actief sinds 1987 onder 

de naam “programme environnemental autour de Virunga (PEVi)”. Het tijdschrift Kacheche is deel 

van dit project, dat in samenwerking met het ICCN wordt gemaakt (wat de positieve rol van het ICCN 

in het bestudeerde nummer deels verklaart), alsook met andere internationale conservatie-NGO’s en 

het ministerie van onderwijs in Congo. Andere aspecten zijn sensibiliseringen in scholen, 

filmvertoningen in de dorpen rond het park, en radio- en televisie-uitzendingen, waarmee ze naar 

eigen zeggen een educatieve niche invullen. Dit laatste punt is iets wat vanuit postkoloniaal 

standpunt nogal problematisch is gezien het duidelijk de westerse, zogenaamde objectieve, 

technisch wetenschappelijke kennis overbrengt naar “onwetenden” in het zuiden. Er zit een 

duidelijke machtsongelijkheid in verwerkt tussen de twee groepen en die is terug te brengen tot een 

moderniseringsdenken met de dichotomie van enerzijds juiste moderne kennis en anderzijds 

foutieve tradities die welvaart in de weg staan (Kapoor, 2008, pp 19-27).  

Participatie is ook van belang maar wordt in de enge zin van het woord ingevuld met de 

nadruk op deelname van organisaties als mobilisator van mensen, verspreiders van informatie, en 

uitvoerders van de herbebossingsprojecten. Opvallender is de rol die WWF-vertegenwoordigers naar 

eigen zeggen begonnen te vervullen in de jaren 90 als conflictbemiddelaar in de dorpen. Dit is 

volgens hen te wijten aan de toenemende onrust en intrusie in het park dankzij de toestroom van 

vluchtelingen in de vroege jaren 90, wat nu nog gevolgen heeft en mee het park zou bedreigen 

waardoor er moet gehandeld worden volgens WWF-België. Evenzeer belangrijk om dit project 

mogelijk te maken zijn de banden met de (zowel politieke als militaire) autoriteiten van het park en 

de lokale dorpschefs, wat bovendien belangrijk is om deze beter te kunnen beïnvloeden. Weinig tot 

geen aandacht is er in dit en andere werkdocumenten betreffende complicaties rond participatie op 

vlak van botsingen bij de deelnemers van verschillende sociale achtergrond, waarbij gelegitimeerd 



41 
 

door de democratische intentie van de opgerichte structuur enkel de sociaal sterkeren het woord 

nemen (Crewe & Harrisson, 1999, p 162). Deze nieuwe rol van vredesbemiddelaar ging ten koste van 

andere initiatieven. Zo heeft Kacheche veel minder oplages en publicaties gekend dan de bedoeling 

was, wat de ambitie om er een nationaal boekje van te maken bemoeilijkte. De kinderen en 

studenten kregen toch ook op andere manieren informatie, bijvoorbeeld door voordrachten en 

presentaties. Wat echter echt revolutionair was, was het nemen van klassen op excursie naar het 

park zelf. Dat is revolutionair omdat Afrikaanse natuurparken meestal nog steeds gereserveerd zijn 

voor kapitaalkrachtigen—vaak westerlingen (Adams & McShane, 1992, pp 227-229). Door de lokale 

kinderen het park te laten bezoeken en interactief te benaderen, is het park geen vreemde entiteit 

voor rijken waar ze zelf niet mogen zijn, sterker nog, het park werd ook iets van hen. Het uiteindelijk 

doel van dit alles is het park helpen te stabiliseren en beveiligen, en op termijn om een duurzame 

hout- en toerisme-industrie op te bouwen, waarvoor WWF-België de cruciale eerste basis legt en 

ondersteunt met onderzoek. Kennis is een cruciaal element in de rol en acties van het WWF, wat hier 

duidelijk is en ook elders bij werkdocumenten en projectvoorstellingen. Het WWF is een drager van 

ecologische kennis en correcte duurzame methoden op basis van de wetenschappelijke objectieve 

ingesteldheid. Deze groene kennis houdt ook rekening met zowel democratiseringstendensen als 

privatiseringstendensen binnen de ontwikkelingswereld. Dat het WWF nu een goede band heeft met 

de Wereldbank is mogelijk deels dankzij het slimme inspelen of meer benadrukken door WWF-België 

van een vergelijkbare, autoritatieve groene kennis houding aanwezig bij de Wereldbank, gebaseerd 

op eenzelfde, zogenaamd ‘strikt wetenschappelijke’, ‘objectieve’ insteek. De Wereldbank heeft een 

zekere vergroening gekend de laatste 20 jaar, en deze heeft daarbij banden aangeknoopt met NGO’s 

in de conservatiesector, om te werken aan eco-governments van natuurzones (Goldman, 2001, pp 

192-194). 

 

3.4 Boerderijen van de toekomst.  

 

In het eerste rapport hier besproken omtrent het WWF-België project rond bosreserve Luki (Huart, 

2008, pp 1-59) wordt naast een situatieschets ook een beeld gecreëerd van hoe de modelboerderij er 

in hun project zou moeten uitzien, dat de levens van de mensen en het bos zou moeten verbeteren. 

Het plan duidt aan dat de combinatie van conservatie en ontwikkeling toch niet zo voor de hand 

liggend is. Om dit unieke bos te redden worden drie strategieën uiteengezet: de reserve controleren 

en beheren,  herbebossen, en de lokale bevolking onderwijzen in duurzaamheid (meer in de lijn van 

fortdenken). Dan staat er het volgende:  
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“Dans un objectif de conservation, les actions auprès de la population sont indispensables car c’est 

elle qui est en grande partie à l’origine à la dégradation de la reserve. Une telle approche est 

complexe car elle doit prendre en compte le développement économique  et social mais aussi les 

valeurs culturelles de la population” (Huart, 2008, p 2).  

 

Er wordt naast een duidelijke schuldlegging bij de lokale bevolking ook gesteld dat de WWF-aanpak 

van ontwikkeling en conservatie (of ontwikkeling om conservatie te ondersteunen) niet zo eenvoudig 

is te implementeren. Hoe dit dan dient te gebeuren, is door middel van educatieve projecten—onder 

meer een twintigtal modelboerderijen die een voorbeeld zouden zijn voor de streek, en bewijs dat er 

duurzame, evenwaardige alternatieven zijn voor de negatieve praktijken van de dag, wat alweer een 

aanpak is in de lijn van de small is beautiful economische hervorming met de nadruk op ecologische 

educatieve voorbeelden. De genoemde ontwikkeling wordt opgedeeld in sociale en economische 

delen en de culturele waarden van de bevolking. Het valt daarbij op dat politieke ontwikkeling niet 

vermeld wordt. Dat is een punt waar niet over gesproken wordt in dit rapport, wat problematisch is 

in het licht van de (in belang toenemende) visie dat politiek en ontwikkeling in elke vorm en cultuur 

verbonden zijn (Carothers & Degarmoni, 2013, pp 55-58). Wat al kon afgeleid worden van de 

projectvoorstellingen en principes van het WWF is duidelijker: op nationaal en internationaal niveau 

doet het WWF-België aan politiek en lobbywerk, maar op lokaal en regionaal niveau zijn haar 

projecten eerder technische wetenschappelijke en objectieve projecten voor het algemeen goed. Het 

valt ook op dat er geen sprake meer is van de historische cultuur van “respect voor de natuur” (die 

wel vermeld werd op de website), en er nu enkel sprake is van slechte, natuur-destructieve 

praktijken. 

Wat betreft de boerderijen werden er 20 modelboerderijen gekozen op basis van observatie, 

namelijk, diegene die een zekere dynamiek vertoonden en interessante activiteiten aanboden 

werden verkozen. Maar het is niet duidelijk wat daarmee bedoeld werd. Waren dit reeds ecologisch 

bewuste boeren, boeren die gemakkelijker meegingen in het project, of diegenen die op de markt 

actief waren? Opmerkelijk is dat er rekening wordt gehouden met één van de valkuilen van 

participatieve ontwikkeling: deelnemers zouden hun antwoorden soms aanpassen aan wat de 

projectbeheerders willen horen (Kapoor, 2008, p 51). Dat wordt gemeld als een factor bij de 

uiteenzetting van de methodologie, net zoals de verzekering dat met objectieve observatie en 

diepere gesprekken de eventuele verdraaiingen kunnen ontmaskerd worden. Vervolgens vinden we 

een opsomming van lijsten, cijfers en besprekingen van allerhande aspecten die belangrijk zijn voor 

de modelboerderijen. Deze cijfers en statistieken zijn zeer uitgebreid en gedetailleerd qua inhoud, 

gaande van gezinssamenstellingen tot allerhande dieren, middelen en producten in hun bezit, 

waarvan de bevindingen worden vergeleken met een vorige studie uit 2005. De algemene indruk dat 
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op basis van een aantal punten de modelboerderijen een goede richting opgaan, bijvoorbeeld wat 

betreft een hogere landproductiviteit, een meer diverse en grotere teelt, en een meer winstgevend 

of op zijn minst inkomsten genererende boerderij. Aan het einde van elk deel vinden we de 

specifieke bijdrage van WWF, waarvan er één bijvoorbeeld aanschaf van zaaigoed voor de boeren 

inhoudt, waarbij een verantwoording wordt gegeven waarom deze evolutie positief is voor 

conservatie. Immers kon er dankzij hogere grondproductiviteit en het mogelijk maken van continue 

teelt op één stuk grond dankzij meer diverse teelt afgestapt worden van traditionele, en door 

demografische groei schadelijk geworden, slash-and-burn landbouw, en naar een sedentaire 

landbouw overgestapt worden, wat, al is het hier voorgesteld als een voorheen wel rationele 

praktijk, toch een zekere voortzetting is van het manchiaanse, modernistische beeld van rationeel en 

irrationeel gedrag bekritiseerd bij Belgische NGO’s in Congo (Renard, 1986, p 28). Een ander aspect 

dat vermeld wordt is een herbebossingsproject, deels voor eigen verbruik, deels voor herstelling van 

landbouwgrond, waarbij bovendien al drie boeren zijn ingehuurd om in de bosreserve zelf wilde 

soorten te herplanten. Deze voorstelling van zaken roept wel een zekere echo op van koloniale 

landbouwprojecten waarbij eenzelfde, meer nomadische landbouw diende afgeleerd te worden in 

ruil voor betere, en ook modernere, sedentaire landbouw, wat trouwens ook vergelijkbaar is met het 

aanmoedigen van commercialisering van de teelten en inschakeling van de bevolking in koloniale 

projecten (zoals bijvoorbeeld onderhoud van middelen van collectief belang). Het verschil was wel 

dat het toen voornamelijk ging over controle enerzijds en het utiliseren van de boerenbevolking voor 

het gewin van de kolonie anderzijds, niet om conservatie, en dat er veel meer dwang aan te pas 

kwam en geen betaling (Van Reybrouck, 2010, p 171). Desalniettemin houdt de vergelijking toch nog 

stand.  

De algemene indruk dat dit project geeft op basis van dit rapport, is dat het heel sterk door 

basic needs en small is beautiful methodes is gemotiveerd, met de nadruk op educatie en het 

proberen zelfstandig maken van de gemeenschappen op van buitenaf bepaalde duurzaamheid, naast 

minder fraaie aspecten van de twee in postkoloniaal opzicht en enkele aangepaste modernistische 

ingrepen in de landbouw. De noden van de bevolking en de te verkiezen oplossingen lijken vooral 

ontdekt te worden dankzij de objectieve observaties en wetenschappelijke methode van de WWF-

onderzoeker. Wat hierbij net de inbreng is van de lokale boeren zelf wordt helemaal niet vermeld. 

Noch bij de successen, noch bij de mislukkingen is duidelijk waar de inbreng van WWF-België eindigt 

en de inbreng van de boeren begint. Sterker nog, later in het rapport staat wat de rol van WWF-

België precies was bij toename van inkomen voor de boeren van het project (naast marktfluctuaties), 

maar over de rol van de boeren zelf horen we hier niets—die was er blijkbaar niet. We vinden wel 

een becommentariëring dat de boeren met een deel van hun inkomsten hun woning verfraaid 

hebben en slechts een deel geherinvesteerd hebben, wat blijkbaar de echte bedoeling was. Het is 
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dan ook de vraag in welke mate dit project participatief was, want in dit rapport lijken daar althans 

niet zoveel tekens van te zijn. De boeren hebben weliswaar vragenlijsten beantwoord en gesprekken 

gevoerd met WWF-onderzoekers, maar het valt op dat bijvoorbeeld bij bespreking van inkomsten de 

boeren geen idee lijken te hebben van de exacte eenheden, waardoor de “objectieve” observaties 

van het WWF-team  waardevollerr wordt geacht. We vragen ons af in welke mate de antwoorden en 

percepties van de boeren ernstig worden genomen, of dat ze enkel beschouwd worden als te 

verbeteren informatiebronnen. Wanneer we echter de websitevoorstellingen ernaast leggen, 

worden er comités vermeld. Zijn dit dan de kanalen waarlangs suggesties van de boeren naar het 

WWF vloeien tijdens vergaderingen en collectieve besluiten? Waarschijnlijk niet: de comités 

(“comités locaux de développement” en de “groupement de commercialisation et de 

développement”) blijken in de eerste plaats opgericht te zijn voor het opzetten van een actor die 

zowel kan kopen en verkopen op de markt. Er staat wel bij dat deze nog andere taken hebben, en dat 

de leden van deze comités binnen de gemeenschap verkozen zijn, maar ze worden in de eerste plaats 

gelinkt aan deze commercialisering. Wat deze comités in de neoklassieke economische lijn van 

conservatie en ontwikkeling plaatst, is een civil society dat als instituut de vermarkting dient te 

ondersteunen (maar dan wel één beïnvloed door de zogenaamde “herontdekking van politiek in 

ontwikkelingssamenwerking” in de jaren ’90). Kenmerkend aan deze beïnvloeding is aandacht voor 

lokale actoren, democratie, en participatie—maar dan wel strikt gelimiteerd tot zogenaamd 

“apolitieke” good governance—, het verbeteren van marktwerking, en informatieverwerving vanuit 

de lokale bevolking (Carothers & Degramoni, 2013, pp 68-81). Waar cultuur en politiek al amper of 

niet aan bod komen, wordt cultuur dan nog eens gelijkgesteld met tradities die mogelijk ooit 

duurzaam waren, maar nu dienen vervangen te worden. Van de nood tot rekening houden met de 

cultuur van de lokale bevolking is er echter niets concreets te vinden in de rest van het rapport, en er 

is geen enkele verwijzing naar de traditie van respect voor het bos (die wel op de website te vinden 

was). Er ontbreekt tevens een diepere reflectie hierover, zoals over hoe die boeren die evolutie van 

een meer nomadische naar een permanente stijl van landbouw ervaren, en wat voor effecten dat 

heeft op de relaties met de andere boeren. En nog een aantal vragen worden niet gesteld noch 

beantwoord, zoals wat voor impact hun speciale en mogelijk bevoorrechte positie heeft op hun 

positie in de lokale gemeenschap. Wat voor rol hebben de comités in het sociale leven, naast hun 

officiële taak? Zijn dit vreemde constructen, of worden zij opgenomen in het sociale leven, met een 

eigen dynamiek die mogelijk haaks kan staan op het project? Het doel blijft uiteindelijk om de impact 

op het bosreserve te verlagen. Naar de mening van het WWF zouden al deze projecten (en nog 

andere hier niet besproken kleinere initiatieven) de inkomens verhogen en de levensstandaard 

verbeteren, opdat het niet nodig meer zou zijn de bosreserve te gebruiken—dit in combinatie met 

onderwijs omtrent conservatie en controle op het bos van staat en gemeenschap uit.  
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3.5 Andere insteek, zelfde houding.  

 

Het laatste rapport hier besproken handelt ook over Luki, meer specifiek omtrent de consolidering 

van de systemen van Luki, dat mogelijk enkele leemtes van het vorige rapport kan invullen 

(Vautravers, 2008, pp 1-124). De verwachting is dat er in dit rapport dan toch enige aandacht zal zijn 

voor politieke, sociale en culturele effecten van een dergelijke drastische ingreep als de introductie 

van een heel nieuw landbouwsysteem en nieuwe bestuursvormen, en we vinden er inderdaad meer 

dan in het vorige rapport. Eerst en vooral komen een paar andere dingen naar voren die niet vermeld 

werden in het vorige stuk. Zo wil men het bos zo potentieel mogelijk kunnen gebruiken als ruilmunt 

in de handel in emissierechten. Naast conservatie, socio-economische ontwikkeling van de lokale 

bevolking en ook enige inkomsten voor de staat, zou het project als doel hebben de Congolese 

rechtstaat te verstevigen op vlak van bosbeheer. Daarbij zal blijkbaar ook onder meer actie gevoerd 

worden tegen dorpen die zich binnen de grenzen van de bosreserve vinden. Dit wil uiteraard nog niet 

zeggen dat WWF-België eenzelfde ondersteuning biedt voor autoritaire staatspraktijken, zoals de 

meeste conservationisten de laatste honderd jaar gedaan hebben (Brockington & Scholfield, 2010, 

pp 58-61), maar het roept wel enkele vraagtekens op. Aan de andere kant ligt het project helemaal in 

de lijn van nieuwe tendensen van de laatste 20 jaar in de ontwikkelingssamenwerking: de nadruk 

wordt immers gelegd op versterking van het bestuur om ontwikkeling te faciliteren, op het 

zogenaamde apolitieke “good governance debat”, en op de invloed van institutional economics 

(Carothers & Degramoni, 2013, pp 58-61). Niettemin toont dit dat deze steun voor de staat en wet, in 

combinatie de oprichting van een nieuw team van eco-gardes, het fortdenken weer doet 

binnensluipen in het project.  

De algehele nadruk van dit rapport ligt evenwel meer op pragmatisme en small is beautiful 

dan op fortdenken, met de nood tot ontwikkelen en het mee laten profiteren van de lokale 

bewoners als belangrijker dan het rigoureus afdwingen van de wet in naam van de nobele 

conservatiedoelen (al is het dus wel expliciet aanwezig). Het project gaat echter verder dan het mee 

laten profiteren van de lokale bevolking, door de site als potentieel voorbeeld te noemen  van de 

mens in evenwicht met de natuur, wat dit project toch ergens een romantisch en veralgemeend 

karakter geeft waar veel pragmatici-conservationisten van gruwelen (Adams & McShane,1992, p 

100). Ze maken deze zijsprong vanuit pragmatisch standpunt goed door iets later flexibiliteit per 

context als na te streven ideaal naar voren te schuiven, wat meer in de lijn ligt van pragmatici. In 

diezelfde traditie zou men bovendien Luki opdelen in drie zones: een zone aan de rand waar men 

activiteiten mag uitvoeren voor overleving, een overgangszone, en de kern, die niet verstoord mag 
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worden. Net zoals bij het reeds besproken ECOmakala-project kan weer een link gelegd worden met 

koloniale praktijken van ecologische bufferzones om de belangrijke delen te beschermen. Wat 

daarnaast opvalt, is dat naast de reeds bekende problemen rond slechte gewoontes van de lokale 

bevolking, ingegeven door een gebrek aan middelen, kennis en bevolkingsdruk, er ook institutionele 

factoren zijn die daar bovenop vermeld worden als oorzaak van degradatie van de bosreserve. Er zou 

veel onduidelijkheid zijn omtrent de juridische status van het bos en wat er toegestaan is na de in 

2002 door de Wereldbank gesuggereerde hervormingen van de boswetgeving. Om dit op te lossen 

zou WWF-België een overleg mee helpen organiseren en daarbij organisaties van omwonenden erbij 

betrekken opdat deze kunnen participeren, en de omwonenden een sterke positie geven tegenover 

het beheer van Luki. Waar het eerst leek alsof WWF de staat zonder meer steunde (en daarbij 

herinneringen oproept naar meer autoritaire conservatie), wordt met deze informatie toch geopperd 

dat de locals aan het woord zullen komen, en er democratische participatie zal zijn omtrent het bos, 

al is nog steeds niet opgeklaard hoe participatie precies wordt ingevuld naar het WWF toe, en of de 

illegale dorpen hier ook een zeg in zullen hebben. Het is door deze herhaalde verschuiving van 

standpunten dat het des te meer duidelijk wordt dat deze rapporten vooral geschreven zijn om 

officiële partners tegemoet te komen, naast het verzamelen van informatie en plannen voor intern 

gebruik. De versterking van de staat en de hulp WWF-België aanbiedt om de wetten te hervormen, 

moet de Congolese staat overtuigen, terwijl de impliciete verwijzing naar good governance en 

functionele democratisering de Wereldbank dient warm te maken voor het project, naast het primair 

beoogde doel van het project: de vrijwaring van het bos. Dit hele Luki project loopt ook in lijn met de 

voornaamste prioriteiten van de Belgische ontwikkelingssamenwerking (BTC), die in de DRC als 

prioriteiten landbouw, plattelandsontwikkeling en onderwijs hebben en initiatieven in die lijn 

steunen (BTC,201018). Een constante blijft wel de nadruk op objectieve waarneming en analyse van 

de situatie door het WWF. Deze dienen om met behulp van een serie plannen de problemen te 

determineren en oplossingen te verzinnen, naast vergaderingen en het verwerven van participatie 

van allerhande mensen en Congolese NGO’s.  

In dit rapport wordt dus meer aandacht besteed aan politieke factoren en de relatie met de 

staat. De betrokken partijen worden opgenoemd, en daar vallen naast de staat en direct betrokken 

gemeenschappen ook de sociaal zwakkeren op, die zich volgens het rapport niet genoeg kunnen 

uiten in de kaders. Een bemoeilijkende factor is immers het feit dat de traditionele leiders problemen 

opleveren bij de oprichting van een democratische representatieve structuur, en de relatie met de 

staat en interne relaties ingewikkelder maken. In dit rapport is ook veel meer aandacht voor cultuur 

en politiek, maar cultuur lijkt opnieuw gelijkgesteld te worden aan enkele gebruiken die vooral 
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 Werkdocument betreffende land prioriteiten gevonden op http://www.btcctb.org/nl/countries/dr-congo  
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negatief gekaderd worden. Deze gebruiken worden benoemd als ‘technische’ en ‘institutionele’ 

problemen, en niet als een politieke situatie, wat een duidelijke instrumentalisering en reductieve 

benadering van cultuur is in postkoloniale lezing (Kapoor, 2008, pp 19-20). Het is echter duidelijk dat 

de status van sociaal zwakkeren wel een politieke situatie is, met vergaande gevolgen, aangezien 

WWF –België de dorpen verkiest onder te brengen in een structuur die volgens hen beter de mensen 

en het bos zal dienen. Er wordt gesproken over de nood om de sociaal zwakkeren van de 

samenleving meer te betrekken en de traditionele leiders niet te veel macht te geven in deze 

structuren omdat ze het democratisch gehalte beïnvloeden. Wat dit voor conflicten zou kunnen 

genereren buiten die structuren, en of niet in de comités zittende traditionele elites hun macht 

zouden kunnen aanwenden om zwakkeren in de comités te beïnvloeden om hun belangen te dienen, 

wordt niet besproken. Het lijkt veeleer een sterk technische benadering van zowel politiek als cultuur 

die zich sterk focust op de officiële structuren en minder op de eigenlijke (vaak minder zichtbare) 

machtsrelaties. Veel aandacht wordt wel gegeven aan pogingen om de schijn (en mogelijk realiteit) 

te ontkrachten dat deze comités iets puur exterieur zijn, met behulp van regelmatige vergaderingen, 

goed beleid, en het opbouwen van wederzijds respect en sociaal kapitaal tussen de verkozenen en de 

rest van de gemeenschappen. De mate van agency die gegeven wordt aan de lokale bevolking (de 

participanten) lijkt vrij beperkt in zo een strikte omkadering. Het is echter niet mogelijk dit hier te 

analyseren, en vereist verder effectief veldwerk. Casestudies op de Solomoneilanden duiden echter 

aan dat het WWF in haar projecten kan geconfronteerd worden met lokale bevolkingen die zeer 

goed weten hoe ze haar onder druk moeten zetten, en het WWF zelfs zo ver krijgen het project mee 

te sturen, los van enige officiële kanalen, en door hun participatie soms dingen verkrijgen van het 

WWF die deze niet zonder druk zou gegeven hebben (Hviding, 2003, pp 549-551). Deze voorstelling 

van zaken, en de opsommingen van de exacte taken van elke vorm van comité, met de bedoeling te 

garanderen dat deze niet de bestaande machtsrelaties zullen beïnvloeden, geven aan dat dit een 

zeer klassieke good governance benadering is, met alle consideraties die daarbij gemaakt moeten 

worden zoals die al aangeduid zijn voor de ontwikkelingssamenwerking in het algemeen (Carothers & 

Degramoni, 2013, pp 55-87).  

 Niet alleen is het allemaal zeer technisch, doordat er op voorhand door WWF-België duidelijk 

wordt opgesomd wat de genoemde comités wel en niet mogen doen, maar dit maakt ook dat de 

comités —ondanks hun pogingen dit te ontkrachten—een extern opgelegde structuur hebben. Het is 

daarenboven ook zeer dubbel; enerzijds spreekt men over deze comités als participatief, in dat ze 

zich enkel bezighouden met het beheer van grondstoffen voor het algemeen belang, maar anderzijds 

ontkent men de politieke implicaties van een dergelijke structuur. Participatie en beheer van 

grondstoffen zijn, in tegenstelling tot wat wordt gesuggereerd, juist door en door politiek. Alleen al 

bepalen wat het ‘algemeen belang’ precies is, is verre van een technische, objectieve vaststelling, en 
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evenmin het sturen van de gemeenschap naar duurzaamheid (wat één van de taken is van deze 

comités). De mate waarin deze participatieve structuren het project meesturen blijft bij tijden 

onduidelijk maar soortgelijke, technisch benaderde, als apolitiek voorgestelde participatieve 

structuren bij andere WWF projecten in de wereld gaven aan dat deze in praktijk veel beperkter 

kunnen zijn dan op papier gesuggereerd wordt (Walker et al, 2007, pp 426-427). Participatieve input 

van de lokale bevolking, die verschilt van de andere participatieve instituten reeds besproken, vult 

objectieve waarnemingen aan die aan de basis liggen van de projectwerking van het WWF. Dat 

suggereert een gelijkheid van input, maar even verderop staat er geschreven dat de 

wetenschappelijke waarnemingen dienen om de bevolking te sensibiliseren. Hoe ‘gelijk’ de eerder 

gesuggereerde gelijkheid dan uiteindelijk is, is niet duidelijk. Niettemin komt hier meer dan elders 

een aantal problemen naar voren omtrent participatie die elders niet besproken worden, wat 

aanduidt dat deze toch erkend worden door WWF-België, zij het in een zeer technische omkadering. 

Het algemene beeld is er één dat in grote mate samenloopt met dat van de website, met enkele 

accentverschillen. De meest opvallende daarvan is dat de rol van de autoriteiten dieper blijkt te zijn 

dan op de website te vermoeden is, net zoals de ondersteunende rol die het WWF voor 

staatsactoren hanteert. We krijgen nu ook een beter beeld van in welke machtsverhoudingen 

actoren staan, met een duidelijk sterkere positie voor de WWF-België medewerkers en hun 

objectieve technische wetenschappelijke benadering.  
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4.Reflecties  

 

Tijdens de studie van de projectvoorstellingen en rapporten kwamen een aantal vragen en 

bedenkingen naar voren betreffende de projecten, een aantal kritieken omtrent stijl en invulling van 

andere ontwikkelingsprojecten, en schijnbare ongestelde vragen in de projecten van WWF-België. 

Idealiter zouden deze vragen opgelost moeten worden met een veldwerk waarbij de projecten in hun 

dagdagelijkse realiteit zouden bestudeerd worden, maar vanwege een aantal redenen is dat niet 

mogelijk geweest. Om toch een aantal bedenkingen beantwoord te krijgen is ervoor gekozen om 

interviews af te nemen en vragenlijsten op te sturen naar een aantal personen die elk een andere 

relatie hadden met WWF, om een zo breed mogelijk scala aan vragen beantwoord te krijgen. De 

personen die ingestemd hebben tot een interview, waren Nicolas Delille, een medewerker van de 

NGO “collectif stratégies alimentaires”, die een paar jaar geleden voor de EU evaluaties maakte van 

ecologische aspecten van door de EU ondersteunde projecten rond Virunga, en daarbij ook het WWF 

evalueerde. De tweede geïnterviewde was Mone Van Geit, zij is medewerkster van het WWF 

verantwoordelijk voor de bosprojecten in de oostelijke DRC. Ten slotte werd Ivan Godfroid, een 

medewerker van Vredeseilanden die jaren ervaring heeft in Congo en diep betrokken was bij 

onderhandelingen tot diepere samenwerking van noordelijke NGO’s in de DRC na mailuitwisseling 

een aantal vragen voorgelegd. Ondanks pogingen om contact te leggen met andere personen en 

instanties, is het bij deze drie personen gebleven. Zij moeten dan ook niet gezien worden als een 

groep die een volledig beeld geeft.  

 

4.1 De evalueerder.  

 

Het gesprek met Nicolas Delille, industrieel agronoom verbonden met de NGO “collectif stratégies 

alimentaires”, en voorheen evaluator van door EU gesteunde projecten in Oost Congo, vond plaats 

van 13:50 tot 15:00 op 17 juli 2014 in het bureau van de heer Nicolas Delille, op het hoofdkwartier 

van de bovengenoemde NGO te Brussel. Tijdens het gesprek waren er een tweetal punten die 

regelmatig terug naar boven kwamen: ten eerste de volgens hem slechte communicatie van NGO’s—

inclusief WWF-België—naar andere NGO’s en de Congolese staat toe, en ten tweede zijn onzekerheid 

omtrent de lange termijn vitaliteit van de WWF projecten. Volgens Nicolas Delille is er een sterke 

tendens (bevestigd door literatuur) dat veel NGO’s weinig contact hebben met de staat— wat zeker 

geldt voor een verzwakte staat als de DRC, omdat deze hen weinig kan bieden, maar daarentegen 

wel veel kan kosten (Bennett , 1997, pp 2-10). Volgens Delille heeft de minister van milieu geen enkel 
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idee van wat er gebeurd bij deze WWF-projecten, wat volgens Delille tegen country ownership 

invloeden van ontwikkeling ingaat. Daartegenin werd aangekaart dat er wel samenwerking was met 

het ICCN. Delille antwoordde daarop dat dit enerzijds te wijten is aan de dagdagelijkse context van 

projecten rond Virunga, en anderzijds aan het feit dat de baas van het ICCN, Emanuel De Merode, 

ook intens persoonlijke banden heeft met het WWF. Een andere heikele kwestie was volgens hem de 

onbegrijpelijke stilte tussen NGO’s en de tendens van projecten om zich geïsoleerd van elkaar af te 

spelen, ondanks de potentiële voordelen van diepere samenwerking tussen de NGO’s—een ander 

heikel punt dat ook weer in de literatuur voorkomt een voorbeeld hiervan is Ekstermolengroep(2000, 

pp 106-115). Het andere (en deels daar aan gelinkte) punt is de levensduurte op lange termijn van 

deze WWF-projecten. Dit was het belangrijkste punt voor de heer Delille, te meer omdat het 

spontaan ter sprake kwam. Hij was hier diep bezorgd over: voor hem leek het alsof er geen echt plan 

was op lange termijn, en dat WWF-België projecten uitwerkt (zoals duurzame boomplantages), maar 

enkel nadenkt over hoe men dit in korte tijd moet uitvoeren. Het leek hem onwaarschijnlijk dat 

zonder verdere financiering van buitenaf de WWF-projecten een lang leven konden hebben.  

 In het gesprek met de heer Delille zijn ook vragen gesteld omtrent een aantal opmerkelijke 

punten die opvielen tijdens het onderzoek en onze analyse. Zo is er gevraagd naar de mate waarin de 

EU en Wereldbank als donateurs het WWF-België beïnvloeden, maar dat leek hem niet zo relevant. 

Voor hem bieden NGO’s een dienst aan, biedt de EU geld aan, en is het goed als deze twee 

overeenkomen. De deels financiële afhankelijkheid van het WWF van de EU en de Wereldbank leek 

hem geen probleem. Evenmin vond hij dat ontwikkelingsprojecten en organisaties enkel meezwaaien 

met de hype van de moment. Een ander punt waar een deel van deze thesis bij stil staat is de 

autoritaire of mogelijk koloniale inslag bij conservationisme. Toen dat naar boven kwam in het 

gesprek, werd onmiddellijk duidelijk dat dit een moeilijk punt was. Na enige aarzeling gaf hij toe dat 

er nog resten van een dergelijke methode aanwezig waren bij het WWF, maar dat dit niet alleen 

logisch, maar ook te verantwoorden was. De ecologische en vooral ook conservatie-gerichte 

aspecten van de WWF-projecten maakt het volgens hem onvermijdelijk dat althans een deel van het 

project van buitenaf opgelegd blijft, wat te wijten is aan de grote bevolkingsdruk en de technische 

aspecten (die ook zouden gelden in Europa). Er zijn ook andere punten die dit verantwoorden: de 

mondiale belangen verbonden aan conservatie van natuurlijk erfgoed, klimaatverandering, en het 

financiële aspect van een project gesteund door Europees belastinggeld. Bij andere 

ontwikkelingsprojecten is dit anders, omdat daar makkelijker afgestapt kan worden van de vooraf 

bepaalde prioriteiten. Wat voor hem cruciaal was, was dat lokale mensen deze van buitenaf 

bedachte projecten accepteren, en dat de benadering van lokale vertegenwoordigers respectvol en 

begripvol is, wat punten zijn waar het WWF volgens hem zeer goed in slaagt (het zijn ook punten 

waar—zoals aangehaald in vorige delen—WWF-België hard aan werkt). Dat is een opmerkelijke 
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opdeling en herwaardering van de fortmethode in combinatie met meer pragmatische elementen. 

Betreffende het grote punt van deze thesis, de balans tussen conservatie en ontwikkeling, ging 

Nicolas Delille akkoord met de stelling dat conservatie een ontwikkelingsluik dient te hebben zoals 

het WWF dat doet, en dat een meer gecommercialiseerde logica en discours daarop aansluit. Dat is 

dan wel een lange termijn aspect dat volgens hem kan werken, tenminste in een neoklassiek kader 

met ruimte voor basisnoden en kleinschalige small is beautiful ontwikkeling. Hij zag deze 

economische insteek bij conservatie ook als de manier waarop de lokale bevolking kon betrokken 

worden in de natuurparken. Hij maakte daarbij de vergelijking met het ACF dat actief is in het park, 

en vooral gericht is op de bescherming van dieren. Deze zouden nu ook stilaan een duurzaam 

economisch luik ontwikkelen, met o.a. geplande Hydro-energie in het Virunga park. Met andere 

woorden: het WWF-model met de economische insteek lijkt aan te slaan bij andere conservatie 

NGO’s actief in de streek, op basis van wat de heer Delille zegt.  

 

4.2 De medewerkster.  

 

Het gesprek met Mone Van Geit, medewerkster van WWF-België sinds 2007, vond plaats op 24 juli 

op het WWF hoofdkwartier te Brussel, van 14u50 tot 16u. Zij is projectbeheerder van het 

herbebossingsproject van ECOMakala rond het Virunga nationaal park DRC. Het gesprek verliep zeer 

vlot, en wat voor haar cruciaal was om te onthouden, was dat ze niet voor heel het WWF sprak, maar 

enkel voor haar eigen project en ervaringen,. Deze opmerking kwam een aantal keer terug en moet 

ook in gedachten gehouden worden wanneer haar antwoorden bekeken worden.  

 Ondanks haar naar eigen zeggen beperkte blik zitten er niettemin toch een aantal 

interessante punten in haar relaas, die een licht werpen op de werking van WWF-België. Het was snel 

duidelijk dat ze het met de twee grote bezorgdheden van de heer Delille niet akkoord was. Volgens 

haar is er wél informatie-uitwisseling en samenwerking met de Congolese autoriteiten, en werd er 

wél gewerkt aan een lange termijn duurzaamheid, namelijk via een nieuw gepland project van 

internationaal klimaatbestrijding en bosbeheer (REDD) met bijhorend capacity-building bij de 

Congolese staat, zodat deze beter in staat zou zijn het Virunga-park te beheren. Daarnaast wees ze 

op de rol van de commerciële constructies en de boerenorganisaties die WWF-België ondersteunt en 

mee heeft vorm gegeven om de projecten lokaal te onderbouwen en te beheren; die zouden immers 

het project in de toekomst volledig zelf moeten dragen als WWF-België ze daartoe in staat acht. Op 

de vraag rond samenwerking met andere internationale NGO’s actief in het veld kwam een 

genuanceerd antwoord: enerzijds zei ze dat ze daar zelf geen zicht op had, en persoonlijk geen 

contacten had, maar anderzijds benadrukte ze de vrij unieke invulling van het WWF in de regio, als 

één van de weinige niet-humanitaire organisaties en conservatie-organisaties (wat WWF-België 
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volgens haar zo geliefd maakt), met oog voor de lokale mensen, en een NGO die effectief zou 

opvolgen dat haar projecten nageleefd worden. Dan sprak ze ook over Kacheche, dat—zoals al 

aangegeven in deze thesis—vooral op kinderen gericht is en zo, naast informatie te verspreiden, ook 

het WWF mee populair maakte. De goede band met het ICCN werd anders ingevuld. Volgens Delille 

was dat deels vanwege de persoonlijke band van Emanuel De Meroode, maar volgens haar komt dat 

vooral door hun goede samenwerking en gedeel belangen . Ze ziet ook geen mogelijk conflict met de 

staat op dit punt wat Delille wel ziet. Het feit dat het WWF hun band met het ICCN met advies 

ondersteunen en promoten in onder meer Kacheche, was weliswaar belangrijk, maar ze ontkende 

met klem dat het WWF iets te maken had met de manier waarop het ICCN handelt (en dus niet in 

verband gebracht zou kunnen worden met haar methoden).  

 Betreffende de Congolese toekomst van het project hierboven aangehaald was er één 

gesprekspunt dat heel intrigerend was: de rol van de WWF-afdeling in Kinshasa. Dat er een dergelijke 

afdeling is sinds de jaren 60, is niet verwonderlijk gezien de praktijk van nationale bureaus van het 

WWF. Er waren echter nog een aantal punten: ten eerste, dat WWF-België pas vanaf 1987 betrokken 

raakte in de DRC met projecten, ten tweede dat WWF-België, net zoals alle westerse afdelingen, een 

afzonderlijke autonome entiteit met eigen statuten is (terwijl de zuiderse nationale bureaus onder 

bestuur staan van het WWF hoofdbureau in Zwitserland), en ten slotte dat het WWF bureau in Goma 

pas sinds 2012 onder het Bureau in Kinshasa valt, waarvóór het onder dat in Nairobi viel. Dit verschil 

in statuut van WWF-bureaus is vrij problematisch in postkoloniaal opzicht, want waarom zijn 

zuiderse afdelingen ondergeschikt aan het gezag van het hoofdbureau? Hoezeer worden dezen 

vanuit Zwitserland bestuurd, en in welke mate is er overleg met de nationale afdelingen over de te 

volgen strategieën? De projecten van WWF-België vallen nominaal onder het gezag van het bureau in 

Kinshasa, en deze moet nationaal het overzicht houden. Het derde punt omtrent het Goma bureau is 

evenzeer interessant, omdat het doet vermoeden dat een invloed van country ownership—wat de 

laatste jaren een aandachtspunt is geweest in ontwikkelingssamenwerking—daar een rol gespeeld 

heeft ten koste van objectieve ecologische wetenschapsargumenten, gelinkt met fortdenken (het zou 

bij Nairobi behoord hebben vanwege de rifvallei waar Virunga ook een deel van is). Mone zelf 

omschreef het als uiteindelijk logischer dat Goma onder Kinshasa valt maar blijkbaar is dat maar een 

recent inzicht (Kapoor, 2008, pp 28/71).  

 Een ander belangrijk punt in deze thesis, en dus ook in het gesprek met Mevrouw Mone Van 

Geit, was de stijl van de projecten en de erfenis van de koloniale autoritaire stijl van conservatie. Ten 

eerste is de relatie met WWF-Kinshasa er één waarbij men samen zit met het team daar, samen 

prioriteiten opstelt, en waarbij op het terrein Congolese projectleiders actief zijn. De technische 

uitwerking gebeurt echter voornamelijk in België, net zoals financieel beheer van fondsen uit het 

noorden (zie ook nood tot evaluatie door de EU), en de public relations—de projectvoorstelling aan 
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de buitenwereld wordt bijvoorbeeld ook vooral door de Belgische afdeling verzorgd. Samen met de 

voorgaande bevindingen geeft dit de indruk dat de WWF afdeling in Kinshasa vooral een uitvoerende 

taak heeft met wat aanvullende bijdragen. De vrijheid van de Congolese projectleiders op het terrein 

is ook onzeker. Toen hiernaar gevraagd werd, kon Mevrouw Van Geit zich eerst geen beslissingen 

voorstellen die zouden gemaakt moeten worden door de projectleiders, volgens het plan is er 

immers een quota voor het aantal geplante bomen dat gehaald moet worden. Binnen dit plan 

zouden ze wel de volledige vrijheid van keuze hebbenzoals de keuze welke boeren en Congolese 

partnerorganisaties in aanmerking kwamen voor taken uit te voeren voor WWF-België. De 

partnerorganisaties—de Congolese NGO’s—zijn echter geen gelijke partners. WWF-België maakt 

melding van een gevraagde dienst, en de NGO die zich aanbiedt en geaccepteerd wordt, voert deze 

dienst dan uit. Ook bij de boerenorganisaties is een dergelijke technische top-down benadering sterk 

aanwezig, af te leiden uit wat verteld is. De organisaties moeten immers een quota van bomen halen, 

en een deel van de opbrengsten moeten geherinvesteerd worden om de financiële incentive 

(woordkeuze van Van Geit) te ontvangen, naast de technische ondersteuning van WWF-België. Toen 

gevraagd werd wat de inbreng was van de boeren zelf, kwam eerst naar voren dat de boeren vooral 

onterecht zouden klagen. De boeren hadden contracten ondertekend, en zouden dus niet meer 

mogen klagen over wat daar in stond. Het bleek wel dat er erkenning was voor lokale kennis 

betreffende bepaalde planten en kruiden, waarvan er sommigen groeiden rond de boompjes om 

termieten tegen te houden. Maar deze kennis zal binnenkort door een wetenschappelijke 

partnerorganisatie (ICRAF) verzameld en wetenschappelijk getest worden, en daar zal het WWF dan 

mee van genieten. Het lijkt erop dat de voorkeur voor zogenaamde ‘objectieve kennis’ of ‘lokale 

kennis’, op te nemen in dit kader van objectiviteit, een breed gedragen praktijk is bij WWF-België, en 

in lijn ligt met bredere tendensen in ontwikkelingssamenwerking (Woodhous & Chimhowu, 2005, pp 

181), net zoals de tendens om bijvoorbeeld lokale organisaties sterk legalistisch te omkaderen, als 

administratieve uitvoerders van een technisch rationeel wetenschappelijk uitgevoerd project.  

 Waar Mone Van Geit en de heer Delille het grotendeels over eens waren betrof de volgende 

punten. Ten eerste waren beide akkoord dat conservatie en ontwikkeling samen kunnen en samen 

zouden moeten komen, waarbij aandacht voor de mens cruciaal is voor de levensvatbaarheid van 

conservatieprojecten en het nationale park. Ten tweede geloofden beide ook in een zekere 

commercialisering en vermarkting om dit mogelijk te maken. Dat deze nadruk op vermarkting in de 

lijn ligt met wat de EU en de BTC en de Wereldbank sterk promoten als de beste ontwikkeling, leek 

hen daarbij geen probleem. Beiden zijn ervan overtuigd dat het WWF en deze instanties projecten 

aanbieden, en dat deze geselecteerd worden zonder dat er vanuit deze instanties gevraagd wordt de 

inhoud van hun projecten aan te passen naar de belangen van de sponsor. Mevrouw Van Geit 

erkende wel dat er bepaalde ‘buzzwoorden’ meer aanslaan tegenwoordig, en dat daarmee rekening 
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gehouden dient te worden, maar ze stelde dat “we sowieso van plan waren commercialisering toe te 

passen”, dus eventuele druk vanwege de sponsors vormde in principe geen aanpassing aan een 

discours. Een concreet voorbeeld dat gegeven was door Mone Van Geit ging over de contacten met 

vluchtelingenkampen en de beherende NGO’s, opdat deze hun ECOmakala-producten zouden kopen, 

en dus een afzetmarkt zouden vormen voor hun boeren, om zo te voorkomen dat de bewoners zich 

naar het park zouden keren voor voedsel.  

 Een ander aspect besproken is de rol van de bedrijfswereld waarbij duidelijk werd dat, waar 

de documenten en website consequent over bedrijven spreekt, deze ‘bedrijven’ in werkelijkheid 

kleine Congolese Coöperatieven zouden zijn. Hun beschrijving als ‘bedrijven’ is deels te wijten 

volgens Mone Van Geit aan de terminologie van de Congolese projectleiders, die over de rol van “les 

privés” spreken. Dit is een plausibele theorie, maar eerder meldde ze wel dat WWF-België de 

projectvoorstellingen uitschrijft, waarbij nochtans ook constant over bedrijven wordt gesproken, niet 

over coöperatieven, wat suggereert dat WWF-België deze positieve band met de bedrijfswereld wil 

promoten. Beiden waren ook akkoord dat er limieten gesteld moeten worden, dat bepaalde mensen 

uit het park gehouden moeten worden, en dat daar organisaties als het ICCN voor dienden te zorgen. 

Dat geeft een ander beeld, eerst werd er afstand genomen maar later stelde ze dus dat ze 

meehelpen Makala-patrouilles ondersteunen die  houthakkers in het park zoeken,  al is het maar uit 

noodzaak er is dus een zekere goedkeuring van ICCN methodes. Een laatste punt handelde over de 

rol van zwakkeren in de samenleving, die deel zouden uitmaken van deze organisaties, en zich zo 

zouden kunnen empoweren—een gegeven dat een paar keer naar boven kwam in de documenten 

van WWF. De heer Delille was echter zeer sceptisch over de haalbaarheid hiervan, en de moeilijkheid 

hiervan werd ook toegegeven door mevrouw Van Geit. Volgens haar was dit echter niet het 

belangrijkste issue. Voor haar was dat, net zoals bij Delille, de levensvatbaarheid van het project, en 

de nood aan commercialisering. Ze gaf ook een formulier aan, een boekje over ECOmakala waarin 

het project wordt beschreven en waarin eenzelfde standpunt werd ingenomen. Er is dus zeker een 

besef van potentiële problemen en ongewenste sociale gevolgen van hun projecten, maar de 

prioriteiten liggen elders (LeJeune et al, 2013, pp 14/24-28).  

 

4.3 De toekomstige partner.  

 

De laatste persoon hier aan het woord is Ivan Godfroid, agro-economist tropische streken en 

regionaal vertegenwoordiger van Vredeseilanden in de DRC, die via email werd gecontacteerd en een 

aantal vragen kreeg gesteld omtrent het WWF. Zijn antwoorden en standpunten zijn een goede 

aanvulling op wat hierboven en in de rest van de thesis is geponeerd. Volgens hem is WWF-België op 

dit moment een sterke verandering aan het doormaken. Ten eerste zoeken ze, in tegenstelling tot 
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vroeger, nu wel contact met andere internationale NGO’s om samen te werken aan verbetering van 

de levens van de lokale bevolking. Hij wijst hierbij specifiek op de toenadering tussen het WWF en 

Vredeseilanden, waarbij de één meer aandacht wil voor de mensen, en de ander voor ecologie. Het 

WWF is bovendien recent toegetreden tot de Alliance AgriCongo, een alliantie van Belgische NGO’s 

die actief zijn in de landbouwsector in Congo, en die samen een strategie ontplooien om de 

boerenorganisaties te helpen om zich nationaal te organiseren, en bovendien aan gerichte en 

legitieme beleidsbeïnvloeding doen. 

 De bovengemelde punten maken volgens hem deel uit van een algemene verandering binnen 

WWF, waarbij men er zich van bewust is dat de zeer technische en soms autoritaire methode van 

conservatie met oplegging van projecten dient te veranderen naar een wisselwerking tussen 

organisatie, lokale bevolking, en Congolese projectleiders en associaties. Naast de puur ecologische 

benadering wordt ook meer aandacht geschonken aan de noden van de bevolking. Lokale Congolese 

NGO’s werden volgens Godfroid tot voor kort zeer wantrouwig benaderd en in het beste geval 

beschouwd als slechts de uitvoerders van hun projecten, wat nu zou veranderen. Omtrent de WWF-

standpunten ten opzichte van politiek deelt de heer Godfroid een aantal reflecties die in deze thesis 

werden geponeerd. Zo werd het apolitiek karakter van het WWF aangehaald, dat in contrast wordt 

geplaatst met de projecten die net een duidelijk politiek karakter hebben, zoals de capacitybuilding 

bij de overheid en het ingaan tegen olieontginning (waarover zowel Delille als Van Geit stelden dat 

de oliegelden puur in de zakken van de politici in Kinshasa zou verdwijnen wat een zeer politiek en 

antagonistisch standpunt is ten opzichte van de staat). Hij neemt ook een geheel andere positie in 

tegenover de relatie van het WWF met de Congolese staat. Waar Delille sprak van ontwijking, en Van 

Geit van samenwerking, spreekt Godfroid van pogingen tot beïnvloeding van de Congolese staat, en 

het antagonisme tussen de twee op sommige punten, zoals onder meer omtrent olie. Wat betreft de 

toekomst ziet Godfroid die als volgt: vanaf 2017 worden alle Belgische NGO’s binnen de nieuwe 

programma-aanpak in een gegeven land geacht echt samen te werken vanuit ieders specialisatie (dit 

criterium werd door DGD meegedeeld aan de NGO’s). Uit deze eerste samenwerking 

Vredeseilanden-WWF, als we er de middelen voor vinden, zullen we zeker interessante lessen 

kunnen trekken, om de synergie en complementariteit in dat nieuwe programma vanuit de opgedane 

ervaringen verder vorm en inhoud te geven. Zo zal het WWF zich toch volledig kunnen blijven 

toeleggen op haar eigen specialisatie, maar dan in een gemeenschappelijke synergetische aanpak 

waarbij elke NGO bijdraagt tot het realiseren van de beoogde impact op het vlak van duurzame 

ontwikkeling. Hij hoopt dat de intenties ook praktijk zullen worden en mogelijk kan inderdaad 

daardoor WWF-België een grotere rol hebben in de ontwikkeling van de DRC. 
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Eindconclusie: echo’s van het verleden in het heden.  

 

Het doel van deze thesis was om te onderzoeken op welke manier conservatie van de natuur en 

ontwikkeling zich tot elkaar verhouden in de DRC op basis van de projecten van WWF-België. Daarbij 

werd gepoogd de rol en plaats van deze projecten te determineren in de DRC met daarbij rekening te 

houden met vier subthema’s: ten eerste, hoe WWF-België in haar projecten omgaat met het concept 

ontwikkeling in relatie met conservatie, ten tweede hoe WWF-België omgaat met de ontwikkelingen 

gemaakt op vlak van ontwikkelingssamenwerking en conservatie de laatste 60 jaar, ten derde op 

welke manier WWF-België omgaat met een aantal kritieken geformuleerd omtrent de positie van 

NGO’s in zuiderse landen. Ten vierde behandelen we de koloniale erfenis die in de literatuur 

aangeduid wordt bij conservatie in Afrika. De thesis hanteerde een theoretisch kader waarbij 

verschillende conservatiescholen: de fortdenkers, de pragmatici, de economen en de politiek 

ecologisten beschreven werden en hoe deze gelinkt kunnen worden met bepaalde stromingen 

binnen ontwikkeling, gevolgd door een uiteenzetting van het postkoloniale kader dat gehanteerd 

werd in dit werkstuk om zo de projecten en standpunten van WWF-België te analyseren.  

 

Het is duidelijk dat WWF-België sterk beïnvloed is door verschillende stromingen binnen ontwikkeling 

en conservatie, en de verhouding kan enigszins wisselen naargelang het document, het project, de 

context ,of de persoon die men voor zich krijgt. De algemene richtlijnen van het WWF hebben een 

duidelijk doel, namelijk de natuur beschermen, maar de manier waarop dit gebeurt, is vrij flexibel. Zo 

is er bv. aandacht voor menselijke ontwikkeling zolang die niet de natuur of planeet bedreigt, en is 

haar aanpak in theorie niet gebonden aan reeds beschermde natuurgebieden. Maar de uiteindelijke 

conclusie is alleszins dat projecten van WWF-België vooral in de pragmatici-school van conservatie te 

plaatsen zijn, met blijvende invloeden van fortdenken vanwege het in praktijk verbonden blijven met 

reeds beschermde gebieden en enkele handuitreikingen naar de economische benaderingen. Het 

finale doel van WWF-België in de DRC blijft vooral om bepaalde iconische of ecologisch waardevol 

geachte natuurgebieden te vrijwaren voor toekomstige generaties. Hoe dit precies bereikt wordt, is 

voor WWF-België, in lijn met de richtlijn van WWF internationaal omtrent flexibiliteit, iets dat 

afhankelijk van de context moet bepaald worden. De pragmatische component van hun werking in 

de DRC zit vooral in de erkenning dat het zinloos is een park proberen te beschermen met wetten en 

patrouilles en om mensen in te lichten als de basisnoden van die mensen in de eerste plaats niet 

vervuld raken en er geen respect is voor hun visies. De echo van het kolonialistische fortdenken blijft, 

naast genoemde elementen van iconische gebieden en versterking van het juridische aspect, ook 
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nagalmen in de relatie met het ICCN dat uiteindelijk nog steeds geweld of dreiging tot geweld 

hanteert om de bescherming van natuurzones te verzekeren, en in de belofte van inkomsten vanuit 

toerisme, waardoor een park nog steeds vooral voor buitenlanders bedoeld is. De economische 

dimensie wordt dan weer aangehaald in twee verschillende vormen, namelijk een liberaal 

neoklassieke, en een meer kleinschalige small is beautiful aanpak. Er is een uitdrukkelijke hoop dat 

op termijn de bevolking niet langer druk zal zetten op de natuur en op andere manieren zichzelf zal 

onderhouden. Meer nog, men hoopt dat ook dankzij de opgezette structuren, sensibilisering en 

educatie, er meer sociale en economische welvaart zal kunnen gegenereerd worden, en dat men 

daarbovenop de beschermde zones zal herstellen en blijven beschermen wat een small is beautiful 

insteek is. De meer neoklassieke invloed vinden we op zijn beurt enerzijds in de sporadische 

vermelding van potentiële staatsinkomsten, en anderzijds in de expliciete verwijzing naar een aantal 

buzzwoorden zoals good governance, commercialisering, vermarkting, ecodiensten, en het 

regelmatig hanteren van aspecten van zowel institutional economics als het veiligheidsdiscours. Het 

was ook duidelijk dat al deze elementen aanwezig waren maar varieerden naargelang het 

doelpubliek in intensiteit, al lijkt voor ons de small is beautiful aanpak de hoofdlijn omtrent 

economische ontwikkeling. Het is zeer waarschijnlijk dat ook een grote rol betreffende invloed van 

stromingen toe te schrijven is aan de iconische waarde van het specifieke stuk natuur. Het Virunga-

park en alle projecten daaraan verbonden bevatten beduidend meer elementen van fortdenken dan 

dat van Luki wat dan zeker te wijten kan zijn aan de sterk iconische en symbolische waarde van het 

eerste nationale park in Afrika en de link met de Belgische ontwikkelingssamenwerking in deze ex-

Belgische kolonie.  

 Toch zijn er een aantal punten op te merken die verder gaan dan het bovengenoemde en in 

conservatiekringen als progressief zouden geduid worden. Zo is er de praktijk om lokale kinderen op 

schoolreisjes naar het Virunga-park te nemen en in het verwijzen naar lokale conservationisten en 

aanwezige tradities van respect voor de natuur. Ook het plan om de kleine projecten als basis te zien 

van een grotere globale hervorming van economie en samenleving langs ecologisch duurzame lijnen 

is ambitieus en gaat dus verder dan “alleen maar” het beschermen van een mooi stukje wilde natuur 

in Centraal Afrika. Het derde en vierde punt dat we onderzocht hebben, bekeek kritieken op NGO’s in 

het zuiden en hoe koloniale erfenis daarmee in het postkoloniale kader enigszins samenviel. Er blijft 

een sterk technische, van bovenaf opgelegde methode aanwezig bij WWF-België met een blijvende 

nood tot ingreep van het Westen uit. Er blijft eveneens een duidelijke voorkeur aan zogenaamde 

objectieve, wetenschappelijke waarneming boven lokale kennis en percepties wat in het geval van de 

DRC, zoals door Van Schuylenbergh (2009, pp 93-97) werd aangeduid, aan de basis ligt van het 

natuurbehoud dat al was begonnen tijdens Belgisch-Congo. Zo zijn er nog een paar andere aspecten 

van WWF-België in de DRC die op zijn minst een aantal punten van gelijkenis tonen met koloniale 
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praktijken, zoals de aanleg van bufferzones rond de ecologische kernzones. Dit alles gebeurt toch nog 

steeds op die wijze ondanks de richtlijnen van WWF internationaal, waarin een expliciete poging 

werd gedaan om te breken met deze absolute dominantie van objectieve expertise en ruimte te 

geven aan andere inzichten. Toch blijft ook daar de rol van westerse experts belangrijk en zijn andere 

medewerkers met hun eigen inbreng, vaak op basis van ervaring en achtergrond, vooral 

ondersteunend. Hoe dan ook lijkt bij WWF-België de balans meer richting de experts te gaan dan in 

de internationale WWF richtlijnen. Er is ook een duidelijke poging om projecten van WWF-België als 

puur technische, apolitieke ingrepen voor te stellen en ook zo te behandelen, los van de potentiële of 

intrinsieke politieke aard van sommige van hun standpunten, zoals ondersteuning van het ICCN, 

lobbywerk tegen olieontginning en ondersteuning en creatie van organisaties als lokale actoren. 

WWF-België eigent zich bovendien een staatsondersteunende rol toe die in grote lijnen gelijkaardig is 

aan punten gepromoot door de Wereldbank en BTC met projecten die educatieve niches vullen en 

de rechtstaat versterken. De subvraag of WWF overheidstaken overneemt in de DRC was in het 

gesprek met Van Geit bevestigd in de zin dat er geen overheid herbebossingsplan is maar ook het 

educatieve kan in deze lijn geplaatst worden. Het is ook zo dat WWF-België vermoedelijk handig 

inspeelt op de voorkeuren van instanties zoals de Wereldbank voor hun steun, al is het niet duidelijk 

in welke mate, zoals vaak in de literatuur gevreesd wordt, de WWF als conservatie NGO een 

instrument lijkt te worden van het IMF en de Wereldbank. In de gesprekken werd dit dan ook sterk 

ontkend. Er is tevens een blijvende dominantie van westerse medewerkers boven zuiderse 

medewerkers, NGO’s en lokale participanten, hoewel er wel duidelijk een poging is tot meer dialoog 

op gelijke hoogte met die zuiderse medewerkers. Bovendien lijkt het inspelen op bepaalde hypes 

binnen ontwikkelingssamenwerking, zoals versterking van sociaal zwakkeren in projecten, ook 

aanwezig bij WWF-België, maar veelal worden deze toch maar heel oppervlakkig behandeld of zijn 

het consideraties van secundair belang. Ten slotte blijft WWF-België tot nu toe een eiland te zijn in 

de ontwikkeling van de DRC zonder betekenisvolle samenwerking met andere ontwikkelings-NGO’s 

met alle gevolgen van dien zoals werd aangeduid door de Ekstermolengroep (2000, pp 9-20/24-28). 

De meeste van deze bovenstaande punten zijn ook bevestigd geweest bij de gesprekken en e-

mailuitwisselingen, meer zelfs, ze werden zelfs voorzien van verantwoording. Het lijkt alsof er een 

groeiende spanning is tussen de nieuwe menselijke dimensie bij WWF-België in de DRC en de 

motivaties van hun ingrepen, namelijk de nood tot het beschermen van unieke natuur om 

ecologische, esthetische en klimatologische redenen. Het eerste noopt immers aan tot flexibiliteit, 

erkenning van sociale en politieke issues, en meer inbreng van Congolezen, terwijl het tweede blijft 

terugvallen op de technische, apolitieke, wetenschappelijke benadering, reeds meermaals vermeld, 

die wordt verantwoord door het globale belang van de natuur die ze beschermt. Volgens dit 
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onderzoek lijkt althans dat de natuuraspecten en de daaraan verbonden, beschreven benadering nog 

steeds de doorslag geeft.  

 

Wat deze thesis zeker aantoont, is de noodzaak om deze materie verder te onderzoeken. Het aantal 

publicaties over WWF projecten is bedroevend laag en dat is rampzalig voor een beter begrip te 

krijgen over de impact van de specifieke aanpak van WWF in het globale zuiden. Op dit moment is 

WWF-België maar een relatief kleine ontwikkelingsactor maar het is goed mogelijk dat met de 

dalende belangstelling in het noorden voor steun aan ontwikkelingsprojecten van conventionele aard 

in het globale zuiden dat de rol en de plaats van conservatie NGO’s met een ontwikkelingsluik sterk 

in belang zullen toenemen in de toekomst. Deze bouwen immers in hun publicaties in het noorden 

nog steeds verder op een drang naar en noodzaak van bescherming van prachtige en unieke natuur 

in het zuiden door oprechte, gemotiveerde ecologen, wat hen bij het brede publiek mogelijk  meer 

legitimiteit oplevert. Ook het toenemende belang van ecologische dimensies bij 

ontwikkelingsinstanties zoals de Wereldbank en in het zeer invloedrijke veiligheidsdiscours maakt dat 

organisaties zoals het WWF potentieel veel meer financiële middelen en invloed naar zich toe zullen 

trekken in de toekomst. Conservatie NGO’s hebben ook het voordeel dat hun zeer positieve imago en 

toewijding aan de natuur en ecologie (en het toenemend belang ervan) hen potentieel tot 

invloedrijke critici kan maken van zowel bestuur in Zuiderse landen als van organisaties als de 

Wereldbank en grote bedrijven. Het is daarom noodzakelijk dat deze organisaties meer bestudeerd 

moeten worden in de toekomst, want er zijn al enkele problematische punten erkend die ook bij 

projecten van WWF-België aanwezig zijn in meer of mindere mate. Voorbeelden daarvan zijn de nog 

steeds aanwezige erfenis van de zeer technische opgelegde benadering van conservatie met zijn 

wortels in de koloniale periode, en de potentiële reductie van de lokale bevolking tot ofwel 

probleemgevallen ofwel uitvoerders van projecten of gesacraliseerde bosbeschermers wiens sociale 

ondersteuning enkel een middel is om het echte doel te dienen, namelijk de natuur vrijwaren. Het 

dicht aanleunen bij staatsdiensten en internationale organisaties, en het inspelen op bepaalde hypes 

om steun te krijgen voor hun natuurprojecten ten koste van emancipatie van de lokale bevolking is 

nog zo een probleem, zeker omdat NGO’s deze diensten en organisaties nog moeilijk kunnen 

bekritiseren als ze er zelf zo afhankelijk van zijn. Er is een duidelijke rol weggelegd voor onderzoekers 

om op zijn minst WWF-België projecten in de DRC te bestuderen, hoe deze omgaan met al de 

genoemde elementen in de praktijk, en hoe verschillend die is van de aanpak van andere noordelijke 

conservatie NGO’s  actief in het globale zuiden. Zeker nu volgens Ivan Godfroid WWF-België lijkt te 

werken aan een verandering in stijl van conservatie en omgang met de lokale bevolking, kon de 

timing niet beter. Academisch onderzoek zou een dergelijke transformatie dienen te ondersteunen 

ten voordele van natuurconservatie, de mensen, en  ontwikkelingssamenwerking in het algemeen.  
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