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Hoofdstuk 1
Inleiding: Probleemstelling en achtergronden
De afgelopen achttien jaar (1974-1992) is dit boek gegroeid als resultaat van ervaringen met
onderzoek en training, in een zestal verschillende projecten in Latijns Amerika en Nederland.
Het beoogt deze ervaringen te systematiseren en 'op hun begrip te brengen'. De rode draad
daarin is het zoeken naar bevredigende, interdisciplinaire benaderingen, die inzicht kunnen verschaffen in de wisselwerking tussen individu en samenleving en die mensen in staat stellen zich
bewust te worden van mogelijke oorzaken van maatschappelijke problemen. De rode draad is
tegelijkertijd het werken vanuit strategieën van handelen, die gericht zijn op de toename van de
sociale vermogens en competenties van mensen, op het verminderen van afhankelijkheden en
het vergroten van hun autonomie. Dit wordt ook wel aangeduid met de term 'empowerment'
(vert.: met macht bekleden).1 Dat heeft geleid tot nieuwe perspectieven van participatief actieonderzoek en daarmee verbonden training.
1.1 Sociaal onderzoek en empowerment
Het dominante gezichtspunt ten aanzien van sociaal onderzoek wordt door Whyte als volgt verwoord: "The social researcher should aim at discovering basic scientific facts or relationships and
not get involved in linking social research to action."2 In deze visie bekommert de onderzoeker
zich vooral om de intellectuele problemen van kennis en technologie.3
Sociaal onderzoek vindt echter niet plaats in een vacuüm. Het wordt bepaald door sociale,
economische en politieke factoren. Volgens Hall wordt sociaal onderzoek door de dominante
klassen gebruikt om onrechtvaardige situaties te rechtvaardigen of te handhaven. Daartoe
worden steeds nieuwe strategieën van sociale controle ontworpen. Desalniettemin kan
onderzoek tevens gebruikt worden: "(...)to provide both an alternative analysis and a means of
expanding the base of analysis to include most exploited sectors in society."4
Maxwell merkt het volgende op over wat de uiteindelijke bedoeling van onderzoek zou moeten
zijn:
"The basic (humanitarian) aim of inquiry, let it be remembered, is to help promote human
welfare, help people realize what is of value to them in life. (...) But in order to realize what is
of value to them, the primary problems they need to solve are problems of action - personal
and social problems of action as encountered in life."5
De conventionele onderzoeksmethodologie biedt meestal onvoldoende aangrijpingspunten om
mensen in georganiseerd verband eigen ontwikkelingsvragen te laten oplossen, gericht op het
verbeteren van praktijken van handelen.
In de marges zijn er ook andere benaderingen ontwikkeld: allerhande vormen van
participatief onderzoek en actieonderzoek. Deze lijken meer geëigend voor het doel en kunnen
een belangrijke rol spelen bij het ontwikkelen van strategieën voor sociale transformatie.
De term 'action research' werd voor het eerst door de sociaal psycholoog Lewin gebruikt. Hij
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meende, dat de verbinding tussen onderzoek, training en actie noodzakelijk was voor het gezamenlijk oplossen van menselijke problemen, voor het identificeren van de behoefte aan verandering en voor het uitwerken van verbeterde kennis/technologie en actiepatronen, als antwoord
op die behoeften.6
Deze laatste benaderingen van sociaal onderzoek baseren zich op een alternatieve
stellingname. Whyte schrijft: "The alternative view, is that it is important, both for the
advancement of science and for the improvement of human welfare, to devise strategies in which
research and action are closely linked."7
Zulke strategieën hebben uiteraard ook consequenties voor de gehanteerde methoden en
technieken. Zoals Fals Borda opmerkt, zijn de gereedschappen van de onderzoekers
referentiekaders, waarmee zij proberen de werkelijkheid te interpreteren. Die gereedschappen
zijn niet neutraal. De sociale, politieke en economische gevolgen van het onderzoekswerk
kunnen niet worden verontachtzaamd. "Consequently, we must know how to select for our own
ends, that which is in harmony with our vision of social responsibility and, at the same time that
which satisfies our life experience."8
In het begin van de jaren zeventig begon de belangstelling van de sociale wetenschappen in
Nederland voor het verrichten van participerend onderzoek en actieonderzoek toe te nemen,
maar de theoretische kennis erover en de praktische ervaring ermee was relatief gering.9
Het was ook niet meteen duidelijk hoe zulke strategieën ontworpen moesten worden en ook
niet welke methoden en technieken daarbij konden worden gehanteerd. Dit heeft geleid tot een
zoek- en leerproces, waarin het primaat steeds meer is komen te liggen op de maatschappelijke
relevantie van kennis en de participatie van de betrokkenen in het kennisverwervingsproces.
Dit zoek- en leerproces is in samenhang met mijn visie op maatschappelijke
verantwoordelijkheid en ervaringen bepalend voor de hoofdlijn van dit boek.
1.2 Participatief actieonderzoek: een omschrijving
Participatief actieonderzoek is een manier van onderzoek doen, waarin alle betrokkenen een
bijdrage leveren aan het creatieve denken dat in de onderzoekonderneming wordt gestoken. Dit
betekent dat zij gezamenlijk besluiten waar naar gekeken zal worden, welke methoden van onderzoek gehanteerd zullen worden en hoe hetgeen is uitgezocht begrepen en zinvol gemaakt kan
worden. Tegelijkertijd leveren alle betrokkenen ook een bijdrage aan het handelen dat het
onderwerp is van het onderzoek.
Huizer, een pionier op het gebied van actieonderzoek in de Derde Wereld, maakt onderscheid
tussen twee verschillende soorten van participatief actieonderzoek, te weten participatory
research-serving-action en participatory research-through-action.10
Participatief onderzoek-voor-actie is gericht op het verkrijgen van gegevens en inzichten om
het bewustzijn van mensen over hun situatie te doen toenemen. Dat kan mensen motiveren om
activiteiten te ondernemen ter correctie van sociaal onrecht. Zoals Kronenburg opmerkt:
"Such awareness-raising data can be obtained through historical inquiry into the origin of the
present state of social relations. It can also be obtained by analysis of available statistics
about land ownership, income distribution, jobless rate and the like or by means of question-
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naires in order to reconstruct a picture of the socio-economic situation of the community or
organization. Confronted with the gathered data members can either confirm or correct
them and use them to guide activities to change undesired situations."11
Participatief onderzoek-door-actie heeft, volgens Huizer, als uitgangspunt, dat de meeste
activiteiten op het gebied van sociale transformatie gezien kunnen worden als experimenten, die
wel of niet aantonen dat mensen bepaalde groepsstrategieën kunnen hanteren om hun situatie te
verbeteren en hoe dit op de meest effectieve wijze te realiseren door organisatievorming en
gezamenlijke actie.
"It implies therefore a careful recording, qualitative and quantitative of relevant activities
undertaken.(..) The summarized experiences are presented for discussion in the groups
concerned and in common meetings or workshops of representatives of various groups so
that feedback can take place and an overall and mutual learning-by-doing process emerges.
Thus certain succesful activities can be analyzed and the factors leading to success be
recognized and their occurence enhanced in future activities. At the same time factors
leading to failures can be detected and in the future possibly be avoided."12
Beide soorten vullen elkaar aan als componenten van een meer omvattend participatief
actieonderzoek.
Participatief actieonderzoek staat op gespannen voet met de conventionele vormen van sociaal
wetenschappelijk onderzoek. In die laatste worden leden van een organisatie of gemeenschap als
passieve subjecten behandeld. Een minderheid geeft toestemming voor zo'n onderzoek en
ontvangt de uiteindelijke resultaten.
Participatief actieonderzoek is weliswaar een vorm van toegepast onderzoek, maar wijkt af
van de meest gehanteerde vorm van toegepast onderzoek. In die laatste zijn de onderzoekers
professionele deskundigen, die het project ontwerpen, de gegevens verzamelen, de bevindingen
interpreteren en aanbevelingen doen voor het handelen van de cliënt, organisatie of groepering.
In een participatief actieonderzoek daarentegen zijn een aantal leden vanuit de organisatie of
groepering, die opdracht geeft voor de studie, zelf actief betrokken bij het onderzoeksproces:
vanaf het begin van het ontwerp tot de uiteindelijke presentatie van de resultaten en het ontwikkelen van ideeën die hun toekomstige handelen beïnvloeden.13
Een belangrijke kwaliteitseis voor participatief actieonderzoek is relevantie: "Relevantie heeft hier
een praktische betekenis en kan worden omschreven als de mate waarin het kennisprodukt kan
bijdragen aan de realisatie van intenties die actoren in een specifieke situatie hebben."14
De maatschappelijke relevantie staat voorop, dit sluit evenwel wetenschappelijke relevantie
niet uit, ondanks de schijnbare paradox.15 Participatief actieonderzoek kan zo worden
georganiseerd, dat het mogelijk is een integratie te realiseren tussen de twee soorten relevantie.
Participatief actieonderzoek verplicht de onderzoeker om een grondig proces te doorlopen,
waarin de feiten doorlopend gecontroleerd worden door degenen die kennis uit de eerste hand
bezitten, voordat er enige eindrapportage plaatsvindt. Als zo'n verificatieproces goed verloopt,
dan verzekert dit een hoge graad van feitelijke accuraatheid.16 Volgens Huizer kan de objectiviteit
van een dergelijk onderzoek worden versterkt door distantie middels zelfreflectie. Daarmee
wordt bedoeld, dat de onderzoeker afstand neemt van zijn persoonlijke en culturele invloeden
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('biases') en zijn politiek economische context.17
Eén duidelijke 'bias' in mijn werk als onderzoeker is in het voorgaande al duidelijk geworden:
de voorkeur voor een geëngageerde wijze van onderzoek doen en wetenschap bedrijven en het
inzetten van wetenschappelijk onderzoek voor het concreet verbeteren of oplosssen van maatschappelijke problemen, van hen voor wie de structurele mogelijkheden daartoe ontbreken.
Wetenschappelijke relevantie wordt ook zeker niet bereikt door een extreme distantie van de
realiteit.
De belangrijkste methodologische uitdaging is volgens Whyte het aangaan van een
verbintenis met de wereld: onderzoek en handelen zijn zijn niet onverenigbaar.18 Daarom is in
participatief actieonderzoek niet slechts de uitkomst, het onderzoeksresultaat van belang, maar
evenzeer het proces waarlangs deze resultaten zijn bereikt. Dat geeft inzicht in de wijze van leren
bij het oplossen van problemen en bij het zelf ontwikkelen van praktijktheorie.
Op die manier is participatief actieonderzoek gericht op de direct belanghebbenden en op
buitenstaanders. De resultaten kunnen een bijdrage leveren zowel aan de algemene kennis van de
onderzochte gemeenschap of organisatie, als aan de algemene theorievorming over het verloop
van veranderingsprocessen.19
Ondanks de wetenschappelijke relevantie van participatief actieonderzoek blijken de
resultaten hiervan vooral gesystematiseerd te worden ten behoeve van de directe belanghebbenden. Ten behoeve van buitenstaanders is echter relatief weinig aandacht besteed aan de
systematisering van de onderzoeksprocessen met al de problemen, fouten, successen en
mislukkingen van dien. Er zijn slechts weinig voorbeelden te vinden van dergelijke ervaringen in
de vakliteratuur.20 Daarentegen zijn veel teksten gewijd aan discussies over het belang van
actieonderzoek en over de te hanteren methodologie.
1.3 Systematisering: Relatie theorie en praktijk
Dit boek staat in een traditie van systematisering van action research en 'educación popular'21,
waarin de academicus niet de ervaringen van anderen systematiseert en voorziet van
kanttekeningen, maar juist op basis van de eigen evolutie in verschillende projecten en
programma's komt tot analyse en tot bijdragen aan de ontwikkeling van deze methodologieën.22
Onder systematisering wordt verstaan: "Een kritische reflectie over het proces van één of
meerdere ervaringen met het oogmerk om de logica van het proces te ontdekken of te
beschrijven." 23
Terecht schrijven Gianotten en de Wit in de inleiding van hun dissertatie:
"Het is niet gebruikelijk, dat academici schrijven over hun eigen ervaringen. Veeleer
proberen zij de ervaringen van anderen te systematiseren op basis waarvan zij dan vervolgens
participatieve modellen voorstellen, of evaluatie modellen ontwerpen of de verschillende
bestaande tendenzen beschrijven."24
In dit boek beperk ik me uitdrukkelijk tot de presentatie en de verantwoording van de eigen
onderzoeksmethodologie en de resultaten van onderzoek. Ook besteed ik aandacht aan de eigen
rol en denkwijze. Karlsen noemt dat laatste met recht de opzet voor de advocaat van de duivel,
wanneer hij schrijft: "In the same way that one throws into focus what is happening in the field,
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it is at least as important to highlight oneself and one's own role."25 Dat is niet eenvoudig. Een
eerste vereiste is dat men bereid is om zichzelf en het eigen handelen op dezelfde wijze te
beschouwen als waarop men naar een ander kijkt.26
Door deze ervaringen te systematiseren wordt gepretendeerd, dat deze aldus generaliseerbaar
en herhaalbaar worden. Daarbij ga ik niettemin uit van een andere dan gebruikelijke definiëring
van deze termen. Volgens Walker gaat het bij generalisering en herhaling om:
"Het zich op zo'n adequaat mogelijke wijze rekenschap te geven van waarom men dingen
doet en de wijze waarop die worden gerealiseerd. Generaliseerbaarheid heeft niet te maken
met het probleem van evaluatie vanuit de mogelijkheid om een ervaring te herhalen op een
andere plek. Het gaat veeleer om op zo'n duidelijk mogelijke wijze het proces te verhelderen,
opdat andere personen kunnen besluiten of het wel of niet de moeite loont om een
vergelijkbare ervaring uit te voeren."27
Coenen hanteert de term: reproduceerbaarheid. Dat moet worden opgevat als de mogelijkheid de
onderzoeker te kunnen volgen aan de hand van de door hem geëxpliciteerde werkwijze.28
Het gaat in dit boek derhalve om processen van actie-reflectie en reflectie-actie. De Braziliaanse
pedagoog Freire noemt dit de twee-eenheid van de 'concrete en de theoretische context', die
zonder elkaar niet bestaan.29
In participatief actieonderzoek heeft deze relatie volgens Whyte de volgende functie:
"Rethinking past practice leads to theoretical reformulation that in turn leads to improved
practice. The processes of rethinking both theory and practice thus strengthen both theory and
practice."30 Eenheid van theorie en praktijk brengt zodoende eenheid tot stand tussen de
theoretische context en de produktieve arbeid als dimensie van de concrete omgeving.31
In deze systematisering gaat het erom mijn praktijkervaringen en eigen motivaties kritisch te
doordenken en de bevindingen zodanig te ordenen dat een pure opinie over de feiten langzaam
maar zeker plaats maakt voor een beter inzicht in hun betekenis.32
De onderzoeken, die in de volgende hoofdstukken aan de orde komen, waren géén van allen in
eerste instantie gericht op buitenstaanders. Het ging om het beter informeren van 'interne'
belanghebbenden: om een onderzoeks- of trainingsbijdrage in een doorgaand proces. De bevindingen waren bijvoorbeeld gericht op het leveren van een bijdrage aan de samenwerking van
Surinaamse rijstboeren in een coöperatie, of op de humanisering van de arbeid in een
Nederlandse bedrijfstak, of op het organiseren van vrouwen en vissers in een Nicaraguaanse
dorpsgemeente.
In de meeste gevallen was het leveren van informatie aan buitenstaanders slechts een afgeleid
doel. Verschillende van de hier gepresenteerde onderzoeken werden ook niet eerder
gepubliceerd, behalve voor de betrokkenen. Hoewel de ervaringen en bevindingen hun waarde
hebben voor degenen die het direct aanging, zouden de ervaringen en inzichten in ruimere zin
verloren gaan. Dit terwijl er, volgens Kronenburg, een grote behoefte bestaat aan dergelijke casestudies om een breed draagvlak te verschaffen aan participatieve processen.33
Uiteraard laten ervaringen zich niet zomaar overplanten, maar moeten steeds zij opnieuw worden
opgedaan. Toch is het een vruchtbare exercitie om alle positieve en negatieve aspecten van
ervaringen de revue te laten passeren en er lering uit te trekken.34
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Dit leidt tot de aanname, die verder in dit boek zal worden uitgewerkt, namelijk dat er veel
te leren valt van het uitvoeren van participatief actieonderzoek en van het reflecteren op de
successen en mislukkingen, problemen en conflicten.
De meeste van de door mij gesystematiseerde onderzoeken zijn voorbeelden van participatief
onderzoek-voor-actie en/of van participatief onderzoek-door-actie. Hiermee denk ik een
zinvolle bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de theorie en praktijk van participatief actieonderzoek en datgene wat in Latijns-Amerika 'educación popular'35 genoemd wordt en op één
lijn gesteld kan worden met Westeuropese tradities als 'exemplarisch leren' en ervaringsleren.
Een aantal ervaringen in dit boek zijn voorbeelden van wat Kronenburg noemt researchafter-action:
"An attempt to avail yet data and insights from past experiences with development activities
in a reflexive fashion. Research-after-action recognizes that valuable knowledge gained
through personal involvement in change processes can get lost if not recorded in a
disciplined way."36
Het zijn reconstructies van het proces waarin bijvoorbeeld de theorie over het agogisch handelen
tot stand kwam. Zo'n reconstructie heeft vooral een methodologische functie. Tevens geeft deze
reconstructie inzicht in het context gebonden karakter van wetenschap.
De keuze van de onderzoeksmethoden is in participatief actieonderzoek cruciaal. Deze
methoden dienen gericht te zijn op het ontwikkelen van kennisverwervingsprocessen die leiden
tot het beter weten en kennen van de situatie door de subjecten. Toch zijn in actieonderzoek de
onderzoeksmethoden nog te veel gericht op het 'onfutselen' van gefragmenteerde kennis en
derhalve het 'vervreemden' van kennende subjecten.
Dat leidt tot de stellingname: in participatief actieonderzoek dient kritisch omgesprongen te
worden met de selectie van de onderzoeksmethoden. Dit is een essentieel aspect van het in te
richten onderzoeksproces, waarbij de dialectische relatie tussen doel, inhoud en methode richting
gevend is.37 Bovendien dient hierin het moment tussen 'ontfutselen' en teruggeven van kennis zo
kort mogelijk te zijn en daartoe is het agogisch proces van groot belang.
1.4 Participatie en de agogische dimensie
In deze inleiding wil ik nog een aantal opmerkingen maken over het begrip 'participatie', dat zo
centraal staat in de beschreven ervaringen. Dit begrip is, zoals Huizer opmerkt, vele malen en op
verschillende wijzen gedefinieerd.38
In de gesystematiseerde onderzoeken krijgt het begrip 'participatie' in de loop der tijd steeds
duidelijker vorm als gericht op empowerment van sociale groepen, door groepsvorming en
sociale actie. Het gaat daarbij vooral om onderliggende groepen. Participatie van de betrokkenen
vormt daarbij tegelijk een middel en een doel in zichzelf.
In dergelijke projecten wordt het veeleer de onderzoeker die deelneemt in het proces van de
betrokkenen, dan andersom. De onderzoeker stapt tijdelijk in een doorgaand proces.
De afhankelijkheidsverhouding tussen de onderzoeker en de betrokkenen wordt meer
horizontaal en coöperatief. Juist daardoor kunnen de betrokkenen hun sociale vermogens volop
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inzetten en vergroten. Ook houden ze toegang tot de hulpbronnen (inclusief kennis) en houden
ze greep op de sturing en besluitvorming.39 Zo draagt de gezamenlijke inspanning bij tot de
empowerment van de betrokkenen en dat bepaalt tevens het politieke aspect van participatie.
Hoewel in de praktijk participatie meestal is gebruikt om top-down benaderingen te
legitimeren, gaat het er bij participatie als empowerment om dat de mensen in grote mate zelf
hun behoeften identificeren en modificeren.
Zo'n proces van participatiebevordering vraagt van de begeleiders of onderzoekers een
aantal specifieke eigenschappen, die mijns inziens in de bestaande literatuur over participatief
actieonderzoek niet voldoende benadrukt worden. Als onderzoeker is een onderzoekscompetentie nodig, maar ook een specifiek agogische. Er wordt zowel methodische steun
geboden bij het onderzoeken, als agogische steun bij het leren overwinnen van obstakels en het
léren te onderzoeken. Dat vraagt om ondersteuning, stimulering en begeleiding.
Dat vereist een nieuwe rol voor de buitenstaander, als begeleider-onderzoeker.40 Dat is niet
de rol van de missionaris die kennis van buiten overdraagt, maar een combinatie van rollen die
het best omschreven kan worden als de bemiddelaar, de katalysator, de verzoener, de collega en
de adviseur. De buitenstaander nodigt uit tot samenspraak en analyse door de betrokkenen en
probeert verschillende reacties uit te lokken. Hij (of zij) is een collega in hun onderzoekingen en
speelt de rol van adviseur, die nieuwe ideeën aandraagt, oplossingen opzoekt en in de
gemeenschap onbekende technologieën introduceert.41 Maar ook is hij degene die doorlopend
het onderzoeksproces verduidelijkt, opdat al tijdens het onderzoekstraject het léren te
onderzoeken wordt versterkt.
Daarbij gaat het om een tweerichtingsverkeer, gericht op bewustwording bij alle
betrokkenen. Het is een emanciperende, bevrijdende bewustwording, die beide partijen aangaat,
zowel onderzoekers als onderzochten.
1.5 Over de structuur van dit boek
De grondstructuur van dit boek ontstond gedurende een lange reis naar het noorden van Nicaragua, begin 1986. Onderweg vroeg Huizer mij te vertellen over mijn werkervaringen. Na afloop
van mijn verhaal was zijn reactie: "Dat zijn dan de eerste vijf hoofdstukken van je boek." Hij
meende dat het de moeite waard was die proceservaringen te systematiseren en toegankelijk te
maken voor anderen.
Dit boek als produkt is de weerslag van een leerproces, dat kan worden uitgebeeld door een
opgaande spiraalstructuur. Dat wil zeggen een voortgaande ontwikkelingsgang van reflectie op
eigen ervaringen; het verbinden van die ervaringen met nieuwe benoemingen en begrippen; het
testen van de nieuwe kennis op haar bruikbaarheid en het toepassen ervan binnen specifieke
praktijksituaties.
De hoofdstukindeling volgt die ontwikkeling in de tijd. De hoofdstukken 2, 3, en 4 geven een
beschrijving van de opzet en resultaten van een drietal actieonderzoeken: een onderzoek naar
samenwerking onder rijstboeren in Suriname (1974), een actieonderzoek ten behoeve van humanisering van de arbeid van steenbakkers in de Nederlandse baksteenindustrie (1976) en een
actieonderzoek ter ondersteuning van een Noord-Hollandse milieuactiegroep (1978). Het zijn
voorbeelden van participatory research en action research.
Deze ervaringen vormden mede de basis voor een periode van theoretisering op een
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Nederlandse universiteit en een Nicaraguaans ministerie. Het resulteerde in nieuwe concepten en
een nieuwe visie op de praktijk. De hoofdstukken 5, 6 en 7 systematiseren dit proces van theorievorming. De eerste twee beschrijven het onderzoek en onderwijs rond een zich ontwikkelende
theorie en praktijk van agogisch handelen en de uitwerking naar strategieën voor het versterken
van locale initiatieven (1977 tot 1981). Het laatste systematiseert een onderzoek naar ontwikkelingen in het Nicaraguaanse volwassenenonderwijs (1982).
Het toepassen in een nieuwe praktijk geschiedde tijdens een tweede periode in Nicaragua.
Hoofdstuk 8 systematiseert zowel het proces als de inhoud en de resultaten. De training en
opleiding van participatief actieonderzoekers in Nicaragua (1985) en een actieonderzoek met
pangavissers en vrouwen in een Nicaraguaans vissersdorp (1986) zijn de belangrijkste ervaringen.
Het boek wordt afgesloten met een samenvatting van het leerproces gedurende de hele
periode en een aantal concluderende opmerkingen ten aanzien van participatief actieonderzoek
en training. Tot slot krijgt de lezer in een Persoonlijke Appendix een beeld van de keuzes
waarvoor de schrijver vóór 1974 stond en die mede van invloed waren op de richting in de
werkpraktijk.
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Hoofdstuk 2
Samenwerking onder rijstboeren in Suriname
2.1 Onderzoeksontwerp en praktijk
Mijn eerste ervaringen met een politiek geëngageerde beroepspraktijk deed ik op gedurende de
voorbereiding42 en uitvoering van een veldonderzoek in 1974 naar het functioneren van
boerencoöperaties, die ik samen met Joris Oldewelt verrichtte, in Nickerie, het meest westelijke
district van Suriname grenzend aan Guyana.
Beiden hadden we veel belangstelling voor nieuwe vormen van organisaties en bewegingen,
die vanuit boeren zèlf op gang kwamen voor het scheppen van betere levensomstandigheden in
rurale gebieden.
Uit onderzoek van Oud naar de functies van coöperaties in Suriname43 werd ons duidelijk,
dat de landbouwcoöperaties aldaar slechts een geringe bijdrage leverden aan de economische en
sociale ontwikkeling van de rurale gebieden. De oorzaken daarvan waren volgens Oud de geringe
verspreiding en het gebrekkig functioneren. Achterliggende factoren had hij evenwel niet
onderzocht.
Verschillende auteurs wezen op de structurele barrières, die de vorming van coöperaties en
soortgelijke organisaties belemmerden.44 Feder schreef het volgende: "The peasants could obtain
higher incomes, political influence and greater social prestige, if they were allowed to organize
into co-operatives, peasant leagues or workers syndicates. However, the power of the landed elite
is used precisely to keep peasantry disorganized, poor and dependant."45
Er bestond een veelvoud aan wetenschappelijke publikaties die het gebrek aan succes van
ontwikkelingsprogramma's en coöperaties toeschreven aan de traditionele subcultuur, de apathie
ten aanzien van vernieuwingen en de mentaliteit van de boerenbevolking. Dit sloot aan bij de mij
bekende literatuur over 'planned change'. Het centrale begrip van de deskundigen daarin was
'resistance to change'.
Huizer maakte echter in zijn dissertatie op overtuigende wijze duidelijk dat: "(..)'resistance to
change' by the peasants is mainly a reaction of self-defence against the 'resistance of change' of
the traditional elites which fear to lose their domination over the peasants." Zijn veldervaringen
in Chili in 1965-66 leerden hem dat "(...) peasant distrust could be turned into well organized
peasant action." Hij betoogde dan ook: "Peasants can be mobilized quite well if the purpose of
the mobilization is to change the existing status quo for a system under which the peasants can
reasonably expect effective improvements."46
Dit was onderdeel van de theorieën die waren ontwikkeld in Latijns Amerika vanuit de strijd van
boeren. Deze beschreven perspectieven van een benadering van 'onderop' en maakten gewag
van actieve steun aan de boerenbeweging aldaar.47
Het was een uitdaging via onderzoek de beschouwingen van coöperatiedeskundigen
werkzaam te zien in de praktijk. De eerste probleemstelling luidde derhalve: "Hoe zijn
coöperatieve organisatievormen onder kleine landbouwers ontstaan en hoe hebben zij zich
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ontwikkeld?"
Het ging ons daarbij om institutionaliseringsprocessen.48
Wij stelden ons voor dit onderzoek te doen in Nickerie als een klein survey. Naast het
bestuderen van primair en secundair bronnenmateriaal49 dachten we voor nadere
gegevensverzameling participerende observatie, informele gesprekken en halfgestructureerde
interviews te hanteren. In ons onderzoeksvoorstel werd ook gesproken over de mogelijkheid
gebruik te maken van een controlegroep, namelijk door een aantal niet georganiseerde boeren te
vergelijken met georganiseerde boeren (het achterafexperiment).50
Organisaties en personen waarmee vanuit Nederland contact was gelegd, waren in beginsel
positief. Pas bij aankomst in Suriname bleek ons evenwel dat de organisatie binnen het ministerie
van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), die was betrokken bij de opbouw van het
coöperatiewezen51, sterk tegen ons onderzoek gekant was. Vertegenwoordigers van deze
organisatie wilden geen enkele medewerking verlenen.
Ir.J. van Huis, toenmalig ressortleider van het ministerie van LVV in Nickerie, was wel
bereid ons te ondersteunen bij het onderzoek.
Hij verzocht om enige modificaties in het
oorspronkelijke voorstel zodat het onderzoek direct zinvol zou zijn voor de eigen voorlichtingsen organisatie-activiteiten in het district. Vooral de directe relevantie voor de organisatie van een
coöperatie stond centraal; daardoor kwam actieonderzoek als strategie in het vizier. De
probleemstelling werd dienovereenkomstig omgewerkt en de methoden werden aangepast. In
plaats van een algemeen onderzoek naar het functioneren van coöperaties, ging het nu veel meer
om een onderzoek dat direct dienstbaar was aan een plaatselijke rijstcoöperatie.
2.2 Achtergrond en doel van het onderzoek
2.2.1

Mobilisering en samenwerking

In Nickerie verrichtten we het veldwerk met ondersteuning van een progressieve groep van
landbouwvoorlichters. We onderzochten de samenwerking onder rijstboeren georganiseerd in de
Belangenvereniging Euro-Noord52, en adviseerden hen over verbetering daarvan.
Als theoretisch kader voor het onderzoek gingen we vooral uit van de studie van Galjart over
associaties van kleine boeren of 'peasants' in Chili, waarin aanzetten staan voor een theorie over
solidariteit en samenwerking.53 Daarnaast bepaalde een globaal kader ten aanzien van rurale
ontwikkeling en de emancipatie van de agrarische bevolking onze visie op het onderhavige
onderzoek.
Een kwantitatieve toetsing van de theorie van Galjart lag niet in het bestek van ons
onderzoek. Evenmin was het de bedoeling om nieuwe theorieën te ontwikkelen. Het ging ons er
veel meer om de theoretische aanzetten van Galjart en anderen te operationaliseren voor de
praktijk en actie van de Belangenvereniging. Veel begrippen werden derhalve uitgelegd aan de
hand van concrete situaties die we hadden aangetroffen in de Belangenvereniging, om zo meer
vat te krijgen op het complexe verschijnsel van samenwerking54 onder de rijstboeren. Centraal
stond daarbij de wijze van kijken van de boeren zelf en hun visie op de Belangenvereniging.
Een belangrijke vraag was hoe de basis van het samenwerkingsverband tussen de boeren in
de Europolder kon worden verbreed. De belangrijkste doelstelling van het onderzoek werd
tenslotte het zodanig organiseren van de Belangenvereniging Euro-Noord dat die, ook op de
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langere termijn, levensvatbaar was en in staat was het levensniveau van de boeren te verbeteren.
Daartoe werd een draaiboek samengesteld voor sociale begeleiding door een projectleider in de
toekomst. Daarbij vormden de aanwezige mogelijkheden om de solidariteit onder de boeren te
versterken het uitgangspunt.
De toegepaste theorie diende aldus een middel te zijn in de handen van een projectleider en
het bestuur van de boerenorganisatie.
Achteraf vallen aan Glaser en Straus een aantal vergelijkbare kwaliteitscriteria te ontlenen voor
dit type onderzoek, te weten: "Een eerste vereiste is dat de theorie nauw moet aansluiten bij het
empirisch veld, waarin ze wordt gebruikt. Op de tweede plaats moet de theorie gemakkelijk te
begrijpen zijn voor leken die zich met dit gebied bezighouden. Ten derde moet de theorie
algemeen genoeg zijn om toegepast te kunnen worden op de vele verschillende dagelijkse
situaties in een concreet veld en niet alleen maar in een specifiek soort situatie. Ten vierde moet
de theorie aan degene die haar gebruikt tot op zekere hoogte de mogelijkheid geven om de
structuur en het proces van veranderende dagelijkse situaties te beheersen."55
Galjart gaat in zijn studie in op de sociologische aspecten van mobilisatie van en solidariteit
onder kleine boeren of 'peasants' in Chili.56 Hij richt zich daarbij vooral op het individu en de
lokale gemeenschap vanuit de impliciete veronderstelling, dat boeren hun belangen primair in
lokale termen definiëren, dat wil zeggen in termen van de lokale structuur en de lokale verdeling
van de hulpbronnen. Anders gezegd, kleine boeren mobiliseren zich vooral om redenen van
eigenbelang.
De situatie nu waarin kleine boeren en landarbeiders zich bevinden wordt gekenmerkt door
ongelijke verdeling van de schaarse grond. Volgens Galjart staan 'peasants' drie mogelijkheden
ter beschikking om de controlemogelijkheden over de omgeving te veranderen. Men kan door
eigen inspanning tot de elite van bezitters gaan behoren, óf door middel van patronage zijn lot
verbeteren, óf door samenwerking met soortgenoten de gezamenlijke positie versterken.
Bij patronage spreekt men van een patroon-cliënt relatie: een ruilbetrekking tussen een individu
die toegang heeft tot één of meer schaarse hulpbronnen (de patroon) en een individu die in
mindere mate toegang heeft tot een (ook door hem gewenste) hulpbron of hulpbronnen (de
cliënt).57
Volgens Galjart impliceert patronage een relatie tussen twee sociaal ongelijken, waarbij de
partij met de hogere status economische voordelen (goederen of diensten) en bescherming
verstrekt aan de partij met lagere status, die in ruil daarvoor zijn patroon beloont met prestige,
politieke steun en andere diensten.58 In een patronagerelatie is sprake van een machtsrelatie,
hetgeen voor de machtigste van de twee de meeste baten oplevert.
Volgens Huizer is het geven van voordelen en bescherming slechts één van de aspecten van
de ongelijke verhouding. De belangrijkste functie is echter om de explosieve elementen van een
uitbuitingssysteem te versluieren. Derhalve gaat het veel meer om een van boven af opgelegde
relatie, waarbij de arme nauwelijks andere opties heeft. Huizer vraagt zich af of het hanteren van
term 'patronage', zoals Galjart die definieert niet een eufemisme is, met als doel geen termen te
gebruiken als 'uitbuiting', 'onderdrukking', of 'overheersing'.59
In het slothoofdstuk van zijn dissertatie betoogt hij, dat bepaalde vormen van 'patronage'
zelfs een belangrijke functie vervullen om solidariteit onder de boeren tegen te gaan. Hij ziet het
gebruik van de invloed van patronage als een van de inzetten om solidariteit onder boeren te
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voorkomen en als zodanig als één aspect van de boerenstrijd.60
Andere auteurs nemen een vergelijkbare positie in ten aanzien van de betekenis van patronage
voor een samenleving als geheel. Volgens Kruijer hebben patronagerelaties een verzachtende,
versluierende werking op de sociale ongelijkheid, die in veel samenlevingen waarin patronage
voorkomt prominent is.61 Een deel van het inkomen van de rijken of van de overheid gaat rechtstreeks naar de armen: de patronageband bewerkstelligt dat de arme cliënt zich tot op zekere
hoogte met zijn patroon identificeert. Hierdoor fungeert patronage als een rem op het ontstaan
van belangenconflicten tussen bezitters en machthebbers (de patroons) en zij die geen bezit of
macht hebben (de cliënten).
Patronage werkt aldus conserverend en houdt de status quo in stand. De voordelen, die de
armen bij dit inkapselingsproces genieten, zijn voordelen op korte termijn en gaan niet ten koste
van de belangen van de patroon. Op de langere termijn is de inkapseling allerminst in het
voordeel van de armen, daar van een structurele verbetering van hun positie geen sprake is.
Patronage wordt ingezet door groepen die belang hebben bij het behoud van de bestaande orde.
Zo is het een kracht die tendenties tot structurele verandering van de maatschappij, waarvan
mobilisatie van boeren er één is, verzwakt.
Galjart is van mening dat alléén samenwerking een oplossing kan bieden voor de armoede van
boeren en landarbeiders. Hij geeft aan welke factoren samenwerking kunnen beïnvloeden. Deze
vallen uiteen in factoren van invloed op mobiliseringsprocessen, waarbij boeren nieuwe
samenwerkingsverbanden aangaan, en factoren die de solidariteit van boeren beïnvloeden in
nieuwe samenwerkingsverbanden. Zulke factoren zijn onder meer de mate waarin de associatie
het eigen belang van boeren kan dienen; de aanwezigheid van lokale tegenstanders; de backing
op nationaal en regionaal niveau en de aanwezigheid van bekwaam leiderschap.62
2.2.2

Veldonderzoek in Europolder-Noord

De kern van dit hoofdstuk is gewijd aan een systematisering van het veldonderzoek, dat plaats
vond in de periode juni-oktober 1974 en werd uitgevoerd in opdracht van het Projectbeheer
Europolder ressorterend onder het ministerie van LVV, ressort Nickerie.
De Europolder-Noord, een landaanwinningsproject in Nickerie met een bruto areaal van 1200
hectare, kwam gereed in mei 1973 en werd betaald uit EEG-fondsen. In eerste instantie werden
aan 76 landbouwers (huur)percelen van 6 of 9 hectare toegewezen, bestemd voor de verbouw
van padie. In april 1974 kwamen daar nog eens 79 boeren bij, zodat het totaal aantal boeren ten
tijde van het onderzoek 155 bedroeg.
Het beheer van de polder berustte bij de projectleider, een ambtenaar van LVV. Zijn taak
bestond uit het begeleiden en stimuleren van de Euroboeren bij de padie-produktie en tevens uit
het begeleiden van de Belangenvereniging63 in de Europolder. De Belangenvereniging werd in
september 1973 opgericht op initiatief van de projectleider en enkele boeren, met het doel
diensten te verlenen aan Euroboeren. Bijvoorbeeld het regelen van een gemeenschappelijke
padie-afzet, de aankoop van landbouwbenodigdheden, de bemiddeling bij kredietverlening. Het
betrof een vereniging zonder statuten en geregistreerde leden, die op den duur - bij gebleken
levensvatbaarheid - omgezet zou worden in een coöperatie met statuten: de Produktie - en
Verwerkingscoöperatie Europolder-Noord (PVCEN).
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Later zou men deze integrale aanpak op coöperatief gebied de 'multi-purpose coöperaties'
noemen, de zogenoemde PVC's.64
De onderzoeksopdracht kwam voort uit de behoefte van de ressortleider van LVV-Nickerie naar
een studie van de Belangenverening om mede aan de hand daarvan te kunnen bepalen of en hoe
de organisatie als coöperatie succes zou kunnen hebben voor de kleine rijstboeren in de polder.
Daarbij was het van belang een proces van maatschappelijke bewustwording op gang te brengen
bij de leden en de verantwoordelijke projectleider ten aanzien van de economische en sociale
levensvatbaarheid van de coöperatieve onderneming. De ressortleider was zich bewust van het
belang van een goed inzicht inzake het overheidsbeleid, de bestaande marktstructuur en de
marktpositie van de boeren, evenals in de sociale organisatie van de boerengemeenschappen.
Zeker gezien de voorgeschiedenis van het Europolderproject, de wijze van verdeling van de
grond onder de boeren en de Nickeriaanse context leek een beter inzicht in de situatie van
belang.
2.2.3

Samenvatting van probleemstelling, analyse en resultaten

De ressortleider van LVV Nickerie formuleerde de volgende onderzoeksopdracht: "Analyseer de
samenwerking onder boeren in de Europolder, in het bijzonder de samenwerking in de
Belangenvereniging Europolder. Houd daarbij rekening met de economische, sociale, politieke
en fysische context waarbinnen de boeren opereren en stel op grond hiervan richtlijnen op voor
de projectleider Europolder, die aangeven op welke wijze hij in de komende twee jaar het
samenwerkingsverband in stand kan houden en zo mogelijk kan bevorderen."
Een eerste oriëntatie in het veld, gecombineerd met onze interpretatie van de theoretische
noties van Galjart, resulteerde in de volgende probleemstelling:
- Welke factoren zijn van invloed op samenwerking van boeren in een coöperatie?
- Hoe kan vanuit deze kennis het samenwerkingsverband in de Europolder in stand gehouden
en versterkt worden?
- Welke concrete adviezen zijn te geven aan het bestuur en de begeleider van de coöperatie
(projectleider) voor een periode van twee jaar?
Tijdens de uitwerking van de probleemstelling werd eerst onderzocht welke factoren van invloed
waren geweest op het mobilisatieproces van de boeren in Nickerie. Daartoe werden aanwijzingen
gevonden in de lokale produktiestructuur en de verdeling van de produktiemiddelen (met andere
woorden de context waarbinnen zich de mobilisatie afspeelde), de mate waarin de overheid steun
verleende, de patronagerelaties in het gebied en de sociaal culturele kenmerken van de
boerenbevolking.
Een eerste factor ten gunste van mobilisatie was een reactie op de toenemende
afhankelijkheid van de kleinlandbouw ten opzichte van derden als uitvloeisel van de ingrijpende
veranderingen in de produktiestructuur van de Nickeriaanse rijstbouw (zie 2.4.1).
Een tweede factor, die mobilisatie beïnvloedde, was de mate waarin de overheid steun
verleende. Het landbouwbeleid op nationaal niveau (LVV-Paramaribo) leek primair gericht te
zijn op technische doelstellingen. Met de problemen van de kleinlandbouw, die vooral van
sociaal-economische aard waren, werd in het beleid geen rekening gehouden. In feite bleek de
nationale overheid repressief ten aanzien van de kleinlandbouw en zou zij samenwerking van
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boeren niet steunen.
Op regionaal/lokaal niveau (LVV-Nickerie) had men wel oog voor de moeilijke positie van
de kleinlandbouw. De mogelijkheden om daadwerkelijke steun te verlenen waren echter beperkt,
mede doordat de organisatiestructuur van het ministerie van LVV de lokale regio veel te afhankelijk maakte van Paramaribo. Men beperkte zich derhalve tot het bevorderen van samenwerkingsverbanden om aldus de nadelen van de kleinlandbouw (schaalnadeel en afhankelijkheid)
enigszins te neutraliseren. Alternatieven zag men niet. Zo bleken al in de startfase van het samenwerkingsverband een aantal externe factoren aanwezig te zijn die een samenwerking in de
Europolder bemoeilijkten (zie 2.4.2 en 2.4.3).
Patronage vormde een derde factor die mobilisatie beïnvloedde. Met name politieke
patronage bleek een niet onbelangrijke rol te spelen, vooral bij het verkrijgen van het schaarse
goed 'grond' (Europolderpercelen). Zoals al aangegeven vormden patronagerelaties een rem op
het mobilisatieproces (zie 2.4.5).
Een vierde en laatste factor werd gevormd door de sociaal-culturele kenmerken van de
boerenbevolking. De Europolderbevolking bleek sterk gedifferentieerd te zijn wat betreft
etnische afkomst, religie, politieke voorkeur, economische positie, woonplaats, opleidingsniveau,
parttime farming, taalsituatie en familierelaties (zie 2.4.6).
Het onderzoek gaf aan op welke wijze deze vier factoren in de Europolder een rol speelden
en de mobilisatie beïnvloedden.
Vervolgens werd de feitelijke inhoud van de samenwerking in de coöperatie geanalyseerd aan de
hand van de bestuursstructuur en het functioneren ervan , het feitelijk functioneren van de
gehele organisatie en de communicatie onderling. Daarbij bleek de basis van de samenwerking
nogal smal: deze werd overwegend ingegeven door het utiliteitsmotief (economische voordeeltjes
bij inkoop van zaad, mest etcetera).
Voor een duurzame samenwerking was solidariteit naast utiliteit noodzakelijk.
De vraag hoe de samenwerking verbeterd kon worden, werd derhalve uitgewerkt aan de
hand van het begrip solidariteit.65 Wij onderzochten welke factoren solidariteit belemmerden of
stimuleerden. Elke factor werd uitgewerkt voor de situatie binnen de Europolder. Zo werd aan
de projectleider en het bestuur van het coöperatieproject een kader gegeven voor een strategie
gericht op de versterking van de samenwerking voor de twee jaar die volgden. Een nadere
uitwerking van de onderzoeksresultaten volgt in 2.4 en 2.5.
2.3 Toegepaste methoden en technieken
Het onderzoek behelsde een casestudy. Gedurende een bepaalde periode werd de samenwerking
van boeren met een perceel in de Europolder geanalyseerd. Daarnaast werd de toenmalige
situatie in de Europolder in een historisch perspectief geplaatst en werd het verband aangegeven
met een aantal ontwikkelingen in de Nickeriaanse samenleving waarvan de populatie van
Euroboeren deel uitmaakte. In dit opzicht droeg het onderzoek kenmerken van een veldstudie.66
Het verzamelen van de benodigde gegevens geschiedde aan de hand van geschreven bronnen en
veldbronnen.
Geschreven bronnen waren: algemene literatuur over agrarische ontwikkeling en
organisatievorming in ontwikkelingslanden; nationale plannen voor Suriname;
landbouwstatistieken; LVV-rapporten over ontwikkelingen in Nickerie; jaarverslagen en
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werkprogramma's van LVV-Nickerie; recente onderzoeken en casestudy's met betrekking tot
boerenorganisaties in Nickerie; archiefmateriaal van Projectbeheer Europolder en de Belangenvereniging Europolder.
Veldbronnen waren: a. Informele gesprekken en half gestructureerde interviews met LVVfunctionarissen, functionarissen van de Landbouwbank, bestuursleden van de Vereniging van
Middenstandsboeren, bestuursleden van de Belangenvereniging Europolder en Euroboeren. b.
Directe observaties onder meer in de Europolder, op vergaderingen van de Belangenvereniging
Europolder en tijdens oogstfeesten van Euroboeren. c. Gestructureerde interviews (enquête),
afgenomen bij 18 Euroboeren uit een gestratificeerde steekproef.67
Over de genoemde enquête nog een aantal opmerkingen. Het doel ervan was het verkrijgen van
aanvullende informatie over het samenwerkingspatroon in de Europolder en de factoren die
daarop van invloed waren. Hiervoor stelden we een gestructureerde vragenlijst op. Daarvoor
hanteerden we de volgende werkhypothesen:
- Onderlinge verschillen in sociaal-economische status hebben een negatieve invloed op de
solidariteit en daarmee op de samenwerking onder Euroboeren.
- De aanwezigheid van (solidaire) subgroepen op basis van etnische afkomst, religie en
woonplaats heeft een negatieve invloed op de solidariteit en daarmee op de samenwerking in
Europolder-verband.
Vanuit deze werkhypothesen waren een aantal criteria opgesteld om de populatie van
Euroboeren in te kunnen delen in de subcategorieën (strata) sociaal-economische positie,
etnische afkomst, religie en woonplaats.68 Voor de enquête werden achttien Euroboeren
geselecteerd.
Wat betreft de betrouwbaarheid van de enquête het volgende. Het feit dat de enquête door
onszelf werd afgenomen en niet door plaatselijke enquêteurs, had verscheidene nadelen: een
vertekening door de cultuurverschillen (je blijft een 'bakra'-man); sommige respondenten hadden
moeite met de Nederlandse taal; in sommige gevallen ontbrak het vertrouwen omdat wij gezien
werden als ambtenaren69; wegens de onbekendheid met de lokale situatie werden onjuiste of
onduidelijke antwoorden niet altijd direct onderkend.
Er waren echter ook voordelen: er kon een beeld gevormd worden van de eigen omgeving
van de respondenten en eventuele onduidelijke vragen konden nader toegelicht worden.
Tegelijkertijd was het ook mogelijk om op bepaalde vragen dieper in te gaan, om zonodig sidelines aan te snijden, om zodoende beter de motieven en meningen van de respondent te peilen.
Het kwam dikwijls voor, dat het interview uren uitliep omdat de respondent behoefte had om
nog wat na te praten.
Een deel van de verkregen gegevens kon op hun juistheid worden getoetst bij de
projectleider, zijn assistent, bestuursleden van de Belangenvereniging en andere Euroboeren. De
betrouwbaarheid bleek over het algemeen redelijk te zijn, op enkele uitzonderingen na waarbij
bewust onjuiste informatie werd gegeven. Het betrof hier meestal rijkere boeren die op
onrechtmatige wijze aan hun perceel waren gekomen en dit probeerden te camoufleren door een
zo positief mogelijke indruk te wekken bij het beantwoorden van de vragen.
Hoewel het informatiegehalte van de enquêtegegevens hoog was, was de
generaliseerbaarheid ervan laag. Dit was echter inherent aan de relatief kleine omvang van de
steekproef en het opnemen van een groot aantal categorieën in de steekproef.
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2.4 De Nickeriaanse context
Welke factoren, kenmerkend voor de Nickeriaanse context, belemmerden of bevorderden de
mobilisatie70 van boeren in de Europolder? In hoeverre hadden boeren in Nickerie
gemeenschappelijke belangen71 en vonden ze daarin een aanleiding om samen te werken?
Alvorens deze vragen te beantwoorden wordt eerst de ontwikkeling in de rijstbouw in de tien
jaar voorafgaande aan het onderzoek geschetst.
2.4.1

De produktiestructuur in Nickerie

De afhankelijke situatie waarin de kleinlandbouwer in Nickerie zich bevond hing direct samen
met de produktiestructuur, die was opgelegd door de grootlandbouwbedrijven, de zogenoemde
'moderne plantages'. Deze bedrijven hadden sedert 1960 een produktiewijze geïntroduceerd die
werd gekenmerkt door rationele produktie. Dat betekende produktie op grote schaal en gericht
op de export, het verbouwen van één exportgewas van hoge kwaliteit (in dit geval een monocultuur van rijst), een hoge mechaniseringsgraad en hoge kapitaalsintensiviteit en bovendien een
sterke verticale integratie, dat wil zeggen beheersing vanaf inputs, via produktie en verwerking tot
en met afzet en distributie.
Als gevolg van de innovaties in de grootlandbouw was sedert 1964 in de kleinlandbouw van
Nickerie een proces van toenemende mechanisering (kapitalisering) op gang gekomen.72
Parallel aan dit proces vond accumulatie plaats, met name door opkopers en handelsfirma's, die
daarbij in steeds sterkere mate de controle over de inputs (produktiemiddelen, kapitaal) en de
afzet van de kleinlandbouw in handen kregen. Door deze ontwikkelingen was de
kleinlandbouwer in Nickerie ondanks (of dankzij?) de vooruitgang op het technische vlak in een
sterk afhankelijke positie gemanoeuvreerd.
De reacties van de landbouwers op deze problematische situatie waren heel verschillend. Er was
een toename van aanvragen voor meer grond. Boeren zochten een nevenberoep of zeiden de
landbouw vaarwel. Sommige boeren gingen over op andere produkten, anderen streefden juist
naar verbetering van de padie. Sommigen gingen contracten aan met machtspersonen
(patronage) waardoor politieke invloedssferen diep doordrongen in de Nickeriaanse samenleving.
Naast dit alles was er nog een heel scala minder rationele oplossingen zoals drank, vrouwen,
tradities en fatalisme. Soms werd ook gekozen voor het aangaan van samenwerkingsrelaties.
Of boeren zich bewust waren van de gemeenschappelijke belangen en op grond daarvan gingen
samenwerken was mede afhankelijk van de ondersteuning op nationaal, regionaal en lokaal
niveau, de invloed van patronage en de sociaal-culturele kenmerken van de boerenbevolking.
2.4.2

Het nationale landbouwbeleid

Het nationale beleid van LVV-Paramaribo met betrekking tot de kleinlandbouw was weinig
expliciet geformuleerd.73 Het leek primair gericht op technische doelstellingen, namelijk kwalitatieve en kwantitatieve produktieverhoging. Met de problemen van de kleinlandbouw, die vooral
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van sociaal-economische aard waren, werd in het beleid geen rekening gehouden.
De nadelen die kleefden aan de kleinlandbouw waren de volgende: de afhankelijkheid van de
boeren ten opzichte van derden was groot en de kostprijs van padie was relatief hoog, vanwege
een schaalnadeel (economics of scale). Ondanks deze nadelen gaf de overheid nog steeds grond
uit ten behoeve van de kleinlandbouw, terwijl een adequate follow-up ten ene male ontbrak.
Overwegingen die hierbij een rol speelden waren gedeeltelijk politiek van aard, namelijk meer
mensen aan grond helpen. Afschaffen van de kleinlandbouw was politiek moeilijk verkoopbaar.
Daarnaast speelden werkgelegenheidsmotieven en een gebrek aan inzicht in de kleinlandbouw
een rol.
De overheid was in feite repressief ten opzichte van de kleinlandbouw en bevorderde
samenwerkingsverbanden, zoals coöperaties, niet. Dat was duidelijk te merken in de Europolder.
Sterker nog, de nationale overheid deed er alles aan om zulke samenwerkingsverbanden te laten
mislukken. Illustratief hiervoor was een interview in Vrij Nederland van 1975, waaruit hieronder
een fragment.
SAMENWERKING TEGENGEWERKT
's Avonds praten we (Gerard van Westerloo en Willem Diepraam, M.P.L.) in Nieuw-Nickerie met een hoge
ambtenaar van het ministerie van Landbouw; zijn naam wil hij niet vermeld zien. "Is het niet mogelijk", vragen wij,
"dat er tenminste iets gedaan wordt; dat die boeren zich aaneensluiten, sterker worden ten opzichte van de opkopers,
zelf drogers krijgen, meer grond, gegarandeerde minimumprijzen - iets dat enig uitzicht biedt in een nu uitzichtloze
situatie?"
De ambtenaar haalt zijn schouder op en vertelt van zijn strijd op het ministerie om iets van dat alles gedaan te krijgen.
"Alle opeenvolgende regeringen", zegt hij' "hebben één ding gedaan: ze hebben de boeren een klein stukje grond
gegeven, en daarmee uit. De rest werd vrijheid en democratie genoemd - daar had de overheid geen bemoeienis meer
mee."
"Wat zou de overheid dan wél moeten doen?"
"In ieder geval begrijpen dat de boeren nog niets hebben, als ze alleen maar een stukje grond hebben. Naar mijn idee
zou de overheid de organisatie van coöperaties moeten stimuleren, waar bijvoorbeeld alle boeren in één polder
verplicht lid van moeten worden. Samen vormen ze dan het bestuur van een toeleverings- en verwerkingsbedrijf, dat
hun gezamenlijke eigendom is, en in de polder zelf gevestigd is."
"Heeft u dergelijke plannen wel eens op het ministerie gelanceerd?"
"Jazeker."
"En wat was het resultaat?"
"Geen resultaat. De vorige minister van Landbouw, Nannan Pandhay, heeft letterlijk tegen mij gezegd: "Zolang ik
hier zit, krijg jij geen moer meer te doen."
"Waarom niet?"
"Omdat ze vonden, en ik moet zeggen, nog steeds vinden, dat de kleine boer padie heeft te produceren, en verder
zijn bek moet houden.
"Is het onder deze regering anders geworden?"
"Ja en nee tegelijk. De vorige regering zat zélf vol met rijstkopers en met mensen van de VHP (Vatan Hitkarie partij,
één der politieke partijen, M.P.L.), die financieel door rijstkopers gesteund werd. Deze regering heeft zulke bindingen
gelukkig niet. Maar voor de organisatie van de kleine boeren doet zij ook niets. Bruma (toenmalige minister van LVV,
M.P.L.) wil dat er in de stad goedkope rijst komt, en daarom pakt hij de opkopers aan, die hij overigens wat de export
betreft de vrije hand laat. Bruma denkt misschien dat hij die opkopers pakt, maar in feite pakt hij de kleine
padiebouwer. De opkoper haalt zijn winst uit de export, en wentelt het binnenlands verlies af op de padieprijzen, die
hij aan de boeren betaalt."
"Zijn er op het ministerie niet méér vooraanstaande ambtenaren, die de coöperatiegedachte verdedigen?"

27

"Jazeker. Maar je hebt er geen idee van hoe die worden tegengewerkt. Neem de mensen op de afdeling-Nickerie van
het ministerie. Daar zijn mensen overgeplaatst, als ze stukken willen maken voor die boeren is het papier op, als ze
boeken vragen, krijgen ze die niet, ze krijgen zelfs niet de staatjes met de wereldmarktprijzen voor rijst."74

2.4.3

Het regionale landbouwbeleid in Nickerie

Op regionaal niveau LVV-Nickerie was er wel oog voor de moeilijke situatie van de kleinlandbouw. Daar streefden ambtenaren ernaar een aantal nadelen van de kleinlandbouw, met name
het schaalnadeel en de afhankelijkheid, te verminderen. De mogelijkheden voor een dergelijk
beleid waren evenwel beperkt, mede doordat belangrijke beslissingen in Paramaribo werden
genomen.
Men hield zich voornamelijk bezig met dienstverlening, door het geven van voorlichting in
de periferie en het bevorderen van samenwerkingsverbanden (o.a. coöperaties). De ambtenaren
beschouwden het samenwerkingsverband als de minst kwade oplossing, waarbij er voor boeren
een redelijk perspectief bestond voor een relatieve vooruitgang op sociaal, economisch en
politiek gebied. Ze waren zich echter tevens bewust van de beperkingen die daaraan kleefden. Er
werden verwachtingen gewekt die op korte termijn niet waargemaakt konden worden: de lokale
machtsstructuur was niet te doorbreken door een samenwerkingsverband en de afhankelijkheid
van de kleinlandbouwer bleef bestaan.
De samenwerking kon vooralsnog het best bevorderd worden door prioriteit te geven aan het
utiliteitsmotief (technisch-economische voordelen die de boeren aan de organisatie zouden
binden). De ambtenaren benadrukten de voordelen van het samenwerkingsverband en
probeerden tevens de eigenwaarde (self-esteem) van de boer te vergroten door hem te betrekken
bij zoveel mogelijk fasen van het produktieproces. Op den duur hoopten zij ook de sociale en
politieke factoren (het meer abstracte niveau) te kunnen benadrukken.
Door middel van gerichte informatie wilden zij bij de landbouwer een
bewustwordingsproces op gang brengen, waarbij deze tot het inzicht zou komen, dat hij zijn
afhankelijke positie slechts kon wijzigen in samenwerking met anderen die in dezelfde positie
verkeerden. De praktijk moest uitwijzen of deze aanpak inderdaad lukte.
2.4.4

Tegenstellingen tussen beleid en praktijk

De verschillen in beleid op nationaal en regionaal niveau bleken vooral bij de planning van het
project Europolder, bij de selectie van boeren, de uitgifte van percelen en de realisatie van de
follow-up. Enkele praktijkvoorbeelden kunnen dit illustreren.75
De oorspronkelijke bedoeling was om de kleinlandbouw te laten profiteren door de uitgifte van
percelen van 6, 18, 24 en 36 hectare. Stukjes land waar in het algemeen een kleine padieboer
aardig mee uit de voeten kon. In 1973, vlak voor de verkiezingen, was het echter voor de
zittende regering van belang om zoveel mogelijk stukjes land uit te geven, om stemmen te
winnen. Het gebied werd derhalve opgedeeld in percelen van slechts 6 en 9 hectare.76
Ir. J.van Huis, de ressortleider van LVV-Nickerie, vertelde nog eens aan Vrij Nederland hoe
de verdeling in zijn werk ging:
"We hebben de laatste twee jaar in de Europolder, die met EEG-geld is gebouwd, 164
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stukjes grond kunnen uitgeven van zes of van negen hectare. Er waren méér dan vijfduizend
aanvragen door boeren ingediend. Daaruit maken wij een selectie op basis van gegevens over
hoe groot het gezin is, of ze andere inkomsten hebben en zo, en dan stellen we een voorrangslijst op, die we naar Paramaribo sturen."
"En krijgen de door jullie voorgedragen boeren die grond dan toegewezen?"
"Zelden. Wij hebben het nagerekend: de eerste keer is ons voorstel voor 18% gevolgd, de
tweede keer voor 40%. De door LVV-Paramaribo voorgedragen mensen voldoen niet aan de
normen, die wij gesteld hebben."
"Waarom krijgen ze dan tóch voorrang, boven jullie voordracht?"
"Nou, die mensen zullen dus wel betere relaties met de minister hebben."77
In 1975 kwam een stuk land van 10.000 hectare gereed, ingepolderd met Nederlandse
ontwikkelingsgelden, het project Lekbeteugelingsdam. Theoretisch weer een aardige gelegenheid
om de kleine boeren, die samen elfduizend hectare bezaten in heel Nickerie, uit een deel van hun
problemen te helpen. Maar door het ministerie van LVV-Paramaribo werd het gebied
toegewezen aan de zes grootste rijstopkopers annex grootgrondbezitters van Nickerie,
waaronder Alibux, Samson, Koempoel en Tammenga. Zij samen kregen in één klap evenveel
grond als drieduizend kleine boeren bij elkaar hadden.
Beide voorbeelden versterkten de indruk, dat voorzover de bevordering van de positie van
kleinlandbouwers in het nationale landbouwbeleid werd geïnstitutionaliseerd, dit beleid ofwel
niet werd uitgevoerd, of zodanig werd verdraaid dat uiteindelijk de niet zo armen werden
bevoordeeld en de armsten werden gediscrimineerd.78
Alleen de lokale ambtenaren trachtten de kleinlandbouwers daadwerkelijk te steunen, al
waren hun mogelijkheden daartoe slechts beperkt.79
2.4.5

Patronage: vriendjespolitiek en status quo

Grond was een zekerheid biedend goed in de Surinaamse samenleving. Dat grond tevens een
schaars goed was blijkt uit het volgende:
In het tweede Vijfjarenplan (1970) wordt vermeld dat het percentage aanvragen voor
landbouwgrond door de niet-agrarische bevolking steeds stijgt. Zo passeerde het aantal
aanvragen voor een perceel in de Europolder in mei 1973 de 5000. In totaal konden maximaal
160 rijstpercelen worden uitgegeven en op dat moment zouden slechts 74 percelen worden
verdeeld. Tegelijkertijd steeg de huurprijs van particuliere grond zeer snel. In een dergelijke
situatie stellen individuen en groepen alles in het werk om een zo groot mogelijke kans te hebben
om een deel van de grond te bemachtigen door partijvorming en/of door het aangaan van een
patronagerelatie.
In Suriname kwamen deze patronagerelaties het duidelijkst naar voren in het politieke leven.
De etnische herkomst was de basis van de binnenlandse politiek en was vrijwel de enige
grondslag voor de partijvorming. Binnen de politiek werd zoveel mogelijk ruimte gegeven aan
allerlei, etnische of religieuze, groeperingen om te trachten hun groepsbelangen te realiseren. Een
voedingsbodem voor diverse vormen van patronage, ook in de Europolder.
In de periode dat werd overgegaan tot de eerste uitgifte van de grond in de Europolder, was een
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coalitieregering aan de macht, die bestond uit vertegenwoordigers van de VHP en de Actiegroep
(beiden overwegend Hindoestaans), de PNP en PSV (beide Creools) en de SRI (overwegend
Javaans).80
In de eerste groep geselecteerde Euroboeren bleken propagandisten van vier van de vijf
partijen voor te komen. Deze propagandisten hadden zich bij vorige verkiezingen ingezet voor
hun partij en werden daarvoor beloond met een stuk grond van maar liefst 9 hectare. Dit
ongeacht de door LVV-Nickerie opgestelde selectienormen. De huidige voorzitter van de
Belangenvereniging kwam er openlijk voor uit via de partij VHP aan zijn perceel gekomen te
zijn. Hij kreeg 'slechts' een perceel van 6 hectare.
De tweede uitgifte werd door de regerende partijen opgehouden tot na de verkiezingen om
aldus stemmen te kunnen winnen van de vele mensen (stemvee) die zich een perceel wensten in
de maagdelijke polder. Helaas konden dit keer talloze mensen niet worden beloond voor hun
trouw en loyaliteit. Geheel onverwacht kwam een andere partijcombinatie aan de macht, die
hetzelfde spelletje speelde voor hun eigen volgelingen.81
Ook het bevoorrechten van familieleden (nepotisme) en van werknemers (door werkgevers)
kwam voor. Dit had bepaalde consequenties voor de bevoorrechte personen. Een boer
bijvoorbeeld, die het eerste opkoopcontract niet had ondertekend, bleek zijn partij padie tegen
een lagere prijs aan zijn familielid (opkoper) te hebben verkocht. Dit familielid had hem aan zijn
perceel geholpen.82 Minstens drie Euroboeren waren 'geregeld' door hun werkgever, tevens
opkoper. Het gevolg was, dat zij noch in het eerste, noch in het tweede seizoen zaaizaad en mest
via de Belangenvereniging kochten en geen contract afsloten. Ook bleken zij geen krediet nodig
te hebben.
Men kan in zo'n situatie nauwelijks meer spreken van vrijheid van handelen; dergelijke
boeren waren door de gunsten van familie of baas praktisch hun verlengstuk (zetbaas) geworden.
De voorzitter van de Belangenvereniging verklaarde ons in dit verband het volgende:
"Bij verkoop van ons produkt zullen vele mensen buiten blijven, vanwege verplichtingen aan
derden - merendeels politieke figuren. Zo iemand is niet vrij in zijn handelen en komt dan
ook zelden op vergaderingen. Komt hij wel, dan krijgt hij al snel te horen dat hij er de
volgende keer maar niet meer heen moet gaan."83
Tot op dat moment was er volgens de voorzitter, nog niemand die een patronagerelatie met
familie of politici (meestal opkopers of handelaren) had verbroken. Ook de voorzitter zelf had
dit kennelijk niet gedaan.
De boeren van de tweede uitgifte zaten ten tijde van het onderzoek nog te kort in de Europolder
om te kunnen zeggen in hoeverre zij vast zaten aan personen buiten de Europolder. Wel viel
zo'n 30% van de boeren buiten de selectienormen van LVV-Nickerie en kon een aantal gerust
tot de welgestelden gerekend worden.
Volgens niet-Euroboeren uit de westelijke polders zouden er zelfs aanzienlijke sommen geld
(Sf. 2.000,- en meer) zijn betaald om in aanmerking te komen voor een perceel. Een aantal van
deze informanten beweerde zelfs benaderd te zijn voor de 'aankoop' van een huurperceel in de
Europolder.
Dat deze beweringen op waarheid berustten viel af te leiden uit een officiële verklaring van
de minister van LVV, waarin hij onregelmatigheden bij de selectie toegaf.84 Ook een artikel in
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een landelijk dagblad85 wees in deze richting. Er schijnt in dit geval sprake geweest te zijn van een
patroon (minister) die middels lokale 'brokers' in staat was gunsten te verlenen aan een groot
aantal cliënten, om zo, naast economisch voordeel (Sf. 2.000,-), prestige en macht te behalen.
Vanzelfsprekend werden ook de 'brokers' beloond voor hun diensten met minstens één perceel
in de Europolder.
Dit geval van corruptie86 was te beschouwen als een vorm van patronage aangezien er van de
boeren behalve geld, tevens een zekere mate van loyaliteit ten opzichte van de partij werd geëist.
Over een andere vorm van patronage sprak de voorzitter. Hij zei tijdens een interview:
"Zoals u weet, ben ik persoonlijk een topfiguur van de VHP-Nickerie en ik gebruik mijn
macht wanneer dat nodig is, maar ik probeer het nooit te misbruiken omdat anders die
mannen (boeren) kwaad worden op mij. Maar voor redelijke dingen, die wij nodig hebben,
kunnen wij altijd aan de partij vragen, altijd. (...) Mijn leus is: Gebruik de groep nooit voor de
politiek, maar gebruik de politiek - als het kan - voor de groep. (...) Het is niet, dat de
projectleider het niet kan, maar als er als politieke figuur een minister zit, dan kun je toch bij
die minister binnen om hier (in de Europolder) iets gedaan te krijgen."87
Dat hij deze strategie strak doorvoerde, bleek uit een ander toepasselijk voorbeeld. Voor een
verkiezingsvergadering van de Belangenvereniging begin 1974 hadden de convocaties niet alle
boeren bereikt en ook het doel van de vergadering was velen onbekend. De voorzitter had
zonder medeweten van andere bestuursleden een kandidatenlijst opgesteld, waarop hij opnieuw
als voorzitter figureerde.
De vice-voorzitter van de Belangenvereniging, verdacht van het 'maken van gemene zaken'
met een opkoper en het verleiden van een deel der leden tot groepsontrouw, was op de
kandidatenlijst vervangen door een Javaan. De oude, Creoolse, vice-voorzitter was propagandist
van de NPS (de grootste Creoolse partij) bij de verkiezingen van 1973 en was toen tot vicevoorzitter benoemd vanwege zijn politieke connecties. De kandidaatstelling van de Javaan, een
KTPI-partijman, tot nieuwe vice-voorzitter was eveneens uit tactische overwegingen gedaan. Hij
was namelijk bevriend met de toenmalige minister van LVV, Soemita - tevens leider van de
KTPI - en had dankzij deze relatie een perceel in de Europolder-Noord gekregen. De Javaan
woonde in Paramaribo, waar hij een restaurant bezat.
De secretaris en de penningsmeester konden aanblijven. Van de overige drie bestuursleden
was één de buurman van de voorzitter en een andere zijn zwager. Van al deze bestuursleden had
slechts de secretaris zijn perceel op rechtmatige wijze gekregen.
Morenc geeft naar aanleiding van ditzelfde voorbeeld het volgende commentaar: "Men kiest
hen niet slechts uit overwegingen van traditionele solidariteit, maar ook omdat men denkt dat zij,
gezien hun machtigere positie in de wijdere gemeenschap, beter in staat zijn toegang te krijgen
tot schaarse goederen. Deze bestuursleden op hun beurt zijn in staat om de eenmaal verworven
positie te consolideren. Ofschoon dit de economische levensvatbaarheid soms kan schaden, is
het wel dienstig voor de sociale."88
De patronagerelaties bleken vooralsnog sterker geworteld te zijn dan de coöperatieve. De
verplichtingen die daar uit voortvloeiden konden ten koste gaan van die ten opzichte de
Belangenvereniging. Ledenontrouw liet zich, behalve uit lucratieve overwegingen van de boer,
ook goed verklaren vanuit de afhankelijkheid van opkopers. Zeker toen de coöperatie nog jong
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was, was men sterk gebonden aan oude afspraken. Zelfs in 1974, toen men al bij de
Landbouwbank leningen kon afsluiten, leende de helft van de Nickeriaanse rijsttelers geld bij
opkopers. En het sprak voor zich dat men aan deze opkopers moest blijven verkopen ook al was
men lid van een coöperatie.
In Nickerie was in de westelijke polders, waar de meeste handelaren woonden, de
ledenontrouw het hoogst.
"Echter", zo besluit Morenc jaren later, "ondanks de grote afhankelijkheid van leden van
coöperaties ten opzichte van opkopers, waarbij de toename van economische macht een
compensatie vormt voor de macht van een patroon, wordt als gevolg van emancipatorische
processen, zoals de ontwikkeling van een klassebewustzijn, een betere voedingsbodem voor
coöperaties gevormd. Het is juist met name de verschuiving van een meer algemene
afhankelijkheid naar een meer zakelijke, die deze processen bevordert. Men is van de kant
van de boeren minder 'verplicht' geworden tegenover de handelaar, annex exploitant, annex
geldschieter."89
Op die ontwikkeling was het onderzoek mede gericht, maar in 1974 waren nog veel barrières te
slechten.
2.4.6

Sociaal-culturele karakteristieken van de Euroboeren

De laatste factor die mobilisatie van boeren beïnvloedt wordt gevormd door de sociaal-culturele
kenmerken van de boerenbevolking. In de Europolder diende mobilisatie plaats te vinden onder
boeren die sterk gedifferentieerd waren in een groot aantal opzichten:
a. Etnische afkomst: Met name bij de tweede selectie was door LVV-Nickerie een poging
gedaan om zoveel mogelijk rekening te houden met de bevolkingsopbouw van Nickerie. Die
was samengesteld uit drie etnische groepen in volgorde van grootte: Hindoestanen (65%),
Javanen (25%) en Creolen (10%).
Iedere bevolkingsgroep had eigen waarden en normen, die voortvloeiden uit haar
culturele traditie. Aangezien de ethnische afkomst in de Surinaamse samenleving een
bepalende factor was die de sociale relaties tussen de verschillende groeperingen reguleerde,
leverde dit ook in de Europolder de nodige problemen op bij de mobilisatie van boeren.
b. Politieke voorkeur: De twee uitgiften onder twee verschillende kabinetten hadden de
nodige politieke verscheidenheid in de polder gebracht. Bij de eerste uitgifte waren met name
aanhangers van de VHP, de SRI en de PNP 'geregeld' (Surinaams voor geholpen).
Bij de tweede uitgifte waren vooral aanhangers van de KTPI, de NPS, de PNR en een
kleine minderheid VHP betrokken. Daarnaast waren er ook een aantal boeren die op grond
van objectieve criteria aan een perceel waren gekomen. Over hun politieke voorkeur viel
weinig te zeggen.
c. Religie: Ook op het gebied van religie waren in de polder verschillen onder de boeren. Zo
waren er Javaanse (+ 25%) en Hindoestaanse moslims (+ 13%), hindoes (+ 52%) en
overwegend Creoolse rooms-katholieken en protestanten (+ 10%). Aangezien Suriname tot
op zekere hoogte verzuild was, en elke religie wel een kenmerk van intolerantie in zich droeg
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ten opzichte van andersdenkenden, had ook dit element een invloed op het gebeuren in de
polder.
d. Economische positie: In de polder trof men boeren aan, die behalve uit hun perceel in de
Europolder inkomen genoten uit percelen elders, uit een vaste betrekking of uit bezittingen.
Aan de andere kant waren er mensen, die voordat ze een terrein in de Europolder
hadden gekregen, zeker gerekend konden worden tot de paupers: zonder grond, zonder
bezittingen, zonder een vaste betrekking. Ook deze verschillen waren weer een gevolg van de
op vriendjespolitiek en corruptie geënte selectie.
Een ruwe indeling tussen arme paupers en meer bemiddelden, op grond van de
selectienormen opgesteld door LVV-Nickerie, leverde voor de polder het volgende beeld op:
zo'n 65% van de boeren was zeer arm ten tijde van de selectie, maar de overige 35% was
meer bemiddeld en een aantal hiervan waren zelfs welgesteld te noemen (bijv. een boer met
zo'n 25 hectare elders, eigen huis en tractoren).
Uit een verschil in economische positie vloeide een verschil voort in
beschikkingsmacht over produktiemiddelen en toegangsmogelijkheden tot de markt, en
daarmee een verschil in belangen.
e. Woonplaats: Ten tijde van dit onderzoek was er in de Europolder nog geen wooncentrum,
ondanks vele plannen, nota's en noeste pogingen van (idealistische) LVV-ambtenaren. Wel
hadden in augustus 1974 een vijftal boeren op hun perceel een tijdelijke bewoning gebouwd,
maar de overige Euroboeren woonden verspreid over alle polders in Nickerie. Drie boeren
woonden zelfs permanent in Paramaribo.
Meer dan de helft van de Hindoestanen kwamen uit de westelijke polders (Corantijn,
Van Drimmelenpolder, Clara en Nanni). Hier woonde ook het grootste aantal meer
bemiddelde Euroboeren. Het merendeel der Javanen woonde in Longmay en de Creolen
kwamen voornamelijk uit Nieuw-Nickerie en Margarethenburg. Als gevolg van deze
ruimtelijke scheiding werd de etnische segmentatie versterkt.
f.

Opleidingsniveau: Het gemiddelde opleidingsniveau lag op 4 tot 5 jaar lager onderwijs.
Ongeveer de helft van de boeren had 5 tot 6 klassen van de lagere school doorlopen. Ruim
10% had na de lagere school nog één of meer jaren voortgezet onderwijs gevolgd (ulo, mulo
of technische school). De helft hiervan behaalde het einddiploma ulo of mulo.
Een aantal boeren (6%) had geen enkele opleiding genoten. De Javanen hadden
relatief het minste onderwijs genoten. De Hindoestaanse moslims en de Creolen relatief het
meest.90
Ten aanzien van een op landbouw gerichte scholing lag de verdeling heel anders. 74
boeren ofwel 47% hadden één of meer landbouwcursussen gevolgd. Het aantal Javanen, dat
cursussen had gevolgd, was relatief gezien het hoogst (68%), daarna volgden de hindoes
(44%), de Hindoestaanse moslims (35%) en de Creolen (31%). Er was geen verband tussen
het aantal jaren genoten onderwijs en deelname aan cursussen.

g. Parttime farming: Veel Euroboeren waren slechts gedeeltelijk in de landbouw werkzaam en
genoten daarnaast een inkomen uit een nevenberoep. Dit was een gevolg van de opzet van
de Europolder. Een perceel van 18 hectare zou een economisch rendabele eenheid zijn
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geweest die een boer een redelijk inkomen had kunnen garanderen (anno 1974 was dat circa
Sf. 6.000,-- per jaar). Door nu bij de planning terug te vallen op percelen van 6 en 9 hectare
(ervan uitgaande dat het inkomen hieruit, aangevuld met het inkomen uit een nevenberoep,
in totaal toch voldoende zou zijn) hadden de overheidsplanners het parttime farming in de
hand gewerkt.
Schattingen over het aantal Euroboeren met een nevenberoep liepen uiteen van 25 tot
40%. In deze groep zaten ook nog een aantal mannen die elders een hoofdberoep91
uitoefenden en de landbouw als nevenberoep beschouwden. Dit alles had gevolgen voor de
samenwerking en leidde er mede toe, dat veel Euroboeren elkaar bijna nooit in de polder
tegenkwamen.
h. Taalsituatie: Onder de rijstboeren in de Europolder werden vier verschillende talen
gesproken, namelijk:
Sranang Tongo, de linqua franca van Suriname. Hoewel dit in feite de voertaal is van
de Creoolse bevolkingsgroep, beheersen ook de overige bevolkingsgroepen deze taal
over het algemeen redelijk.
Hindoestaans, meer een specifieke groepstaal, waarvan eigenlijk alleen Hindoestanen
zich bedienden.
Javaans, eveneens een groepstaal.
Nederlands, hoewel dit de officiële taal was, konden toch lang niet alle boeren hiermee
uit de voeten. Vaak was dit afhankelijk van het genoten onderwijs. Door geen van de
bevolkingsgroepen wordt deze taal thuis gesproken. De Creolen hadden er de minste
moeite mee.
Een gevolg van deze gecompliceerde taalsituatie was bijvoorbeeld dat berichten over
vergaderingen in drie talen over de plaatselijke radiozender (RANI) werden
uitgezonden. Deze door Hindoestanen beheerde zender weigerde overigens om in de
vierde taal, het Sranang Tongo, uit te zenden.
i.

Familierelaties: De familie als eenheid van samenwerking was een veelvuldig voorkomend
verschijnsel onder Hindoestaanse en Javaanse landbouwers. Vaak woonden meerdere
gezinnen bij elkaar of bij de ouders in één huis. Dure produktiemiddelen (o.a. tractoren,
pompen) werden gemeenschappelijk door de familie aangekocht en geëxploiteerd.
Wederzijdse hulpverlening tussen familieleden was gebruikelijk, onder meer bij de
padieproduktie (grondbewerking, inzaai, oogst). Dit had tot gevolg, dat veel Euroboeren hun
handen niet vrij hadden om collega's in de Europolder te helpen, want de familie moest eerst
geholpen worden. Dit beïnvloedde de samenwerking in coöperatief verband nadelig.
Overigens remden dergelijke traditionele sociale structuren verandering niet louter af.
Tot op zekere hoogte was de samenwerking binnen de Hindoestaanse, embryonale joint
family een garantie geweest voor de ontwikkeling van de kleinlandbouwsector.92 Slechts
binnen het kader van deze familie kon men investeren in de uitbreiding van het eigen bedrijfje buiten de vestigingsplaatsen. Morenc stelt: "Onmiskenbaar kan een traditionele structuur
naar twee verschillende kanten uitwerken: zij kan een conserverende, de status quo bevorderende invloed uitoefenen of juist een verandering bevorderende invloed hebben."93

2.5 Samenwerking en solidariteit in de praktijk
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De sociaal-economische ontwikkeling in de kleinrijstbouw werd belemmerd door factoren, welke
buiten de directe invloedssfeer van de individuele boer lagen en die uiteindelijk berustten op
machtsverschillen op sociaal, economisch en politiek gebied. Eén van de (rationele) reacties
hierop van landbouwers was het aangaan van samenwerkingsverbanden om aldus aan
gemeenschappelijke problemen beter het hoofd te kunnen bieden. Om een idee te krijgen over
wat de samenwerking onder Euroboeren feitelijk inhield, ging mijn collega als een onderdeel van
het onderzoek na welke handelingen verricht werden door personen en/of groepen gedurende
de maanden april tot en met augustus 1974 (één hoofdseizoen).
Bij de beschreven handelingen onderscheidde hij: samenwerkingshandelingen op technischeconomisch gebied (direct verband houdend met produktie) en samenwerkingshandelingen op
sociaal gebied (indirect verband houdend met produktie) bijv. vergaderingen en cursussen.
Aangenomen werd, zoals eerder aangegeven en ontleend aan Galjart, dat er voor
Euroboeren een drietal motieven mogelijk waren om samen te werken, te weten dwang, utiliteit
en solidariteit.94
Dwang was voor Euroboeren alleen een motief om samen te werken bij het naleven van het
zaaischema en bij het gebruik van kwaliteitszaaizaad. De meeste boeren zagen evenwel in, dat
samenwerking op deze punten tevens in hun eigen belang was. Voor velen was derhalve niet
langer sprake van dwang, maar van utiliteit.
Utiliteit, het uitzicht op een technisch-economisch voordeel, was bij praktisch alle
samenwerkingshandelingen het doorslaggevende motief. Duidelijke voorbeelden waren het
betrekken van mest via de Belangenvereniging (goedkoper), het verkopen op contract (goede
prijs, zekerheid). Minder duidelijk was het utiliteitsmotief in de vervulling van bestuursfuncties
(invloed en prestige).
Solidariteit, de bereidheid om offers te brengen ter wille van het welzijn van anderen, leek
als motief vooralsnog een ondergeschikte rol te spelen in de Europolder. Voorbeelden van
samenwerkingshandelingen, waarbij dit motief speelde waren onder andere: het bezoeken van
vergaderingen, soms het verrichten van bestuurstaken; de wederzijdse hulpverlening bij inzaai en
bemesting; het verkopen op contract terwijl men 'buiten' een betere prijs kon krijgen; het waarschuwen van collega's dat er een vergadering was.
Er was in de Europolder sprake van een zekere mate van samenwerking. Daarbij leek de basis
van het samenwerkingsverband nogal smal te zijn: de samenwerking werd overwegend ingegeven
door het utiliteitsmotief. Om de levensvatbaarheid van het samenwerkingsverband te verhogen
was een grotere mate van solidariteit noodzakelijk.
Uit het samenwerkingspatroon van het seizoen 1974 bleek, dat niet iedere
samenwerkingshandeling direct het eigenbelang van de boer diende. Er waren ook momenten
waarop hij bepaalde handelingen die in zijn eigen belang waren moest nalaten, wilde hij het
belang van de groep niet in gevaar brengen.
Toen aan het eind van dat seizoen door het bestuur een opkoopcontract zou worden
ondertekend met de opkoper Awat, bleef de naam van de vice-voorzitter open. Hij tekende niet
en later bleek, dat hij via een andere opkoper zijn padie voor een hogere prijs had verkocht. Hij
had het materiële belang laten prevaleren boven het belang van de groep, met het risico dat
daardoor de organisatie zou stuklopen. Hij had bovendien een aantal mensen meegesleept.
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Andere bestuursleden hadden hetzelfde kunnen doen. Zij brachten een offer voor het welzijn
van anderen op grond van een gevoel van saamhorigheid. Daarmee toonden zij solidariteit.
In zo'n geval waren louter utilitaire overwegingen niet voldoende en zouden de boeren zich
ook moeten laten leiden door motieven als solidariteit en eventueel door groepsdwang.
Als gevolg van de diversiteit in sociaal, cultureel en economisch opzicht van de boeren in de
Europolder waren er verschillen in positie in het produktieproces en dus in belangen. De
grootste verschillen traden op tussen boeren met en zonder trekker en tussen arme en niet-arme
boeren. De arme boer moest een loonwerker inhuren, de boer met trekker was wellicht bereid
om voor hem te werken mits hij eerst zijn eigen perceel had geploegd. De boer met trekker had
geen belang bij het gemeenschappelijk aanschaffen van trekkers, hij had er zelf één en het zou
hem een zekere inkomstenbron ontnemen. Hij had belangen op een ander niveau, bijvoorbeeld
in het gemeenschappelijk inzaaien en bemesten met de 'plane'(vliegtuigje) en het goedkoop
importeren van mest uit Trinidad. Hij had er belang bij om samen met wat andere rijke
cricketvriendjes de voorzittersplaats te veroveren om zo 'zijn' Belangenvereniging gestalte te
geven.
Er was ook een belangendifferentiatie tussen boeren uit de oostelijke polders en die uit de
westelijke polders, al was die iets minder scherp. In de westelijke polders was een grotere
drogercapaciteit en er waren meer opkopers en pellerijen. Het was daardoor voor een boer uit
die polder minder interessant om een collectief opkoopcontract te sluiten. Wellicht wilde zijn
buurman hem wel helpen met het oogsten en kon de drogereigenaar naast de winkel zijn padie
voor een goede prijs kopen. Dit alles lag voor een boer in de oostelijke polders veel minder
eenvoudig. Voor hem was een goed opkoopcontract met veel ingebouwde zekerheid van groot
belang.
Al deze belangentegenstellingen binnen de groep van Euroboeren riepen spanningen op. Het
gemeenschappelijk belang verschilde voor sommige groepen of individuen zo veel van hun eigen
belang, dat zij onmogelijk nog langer mee konden werken. Het was derhalve niet te verwachten
dat één organisatie de belangen van alle Euroboeren kon vertegenwoordigen, tenzij ze te
verbinden waren door andere dan utilitaire overwegingen.
Om het samenwerkingsverband goed te laten functioneren zouden de rijstboeren van de
Belangenvereniging Europolder soms een offer moeten brengen, solidariteit moeten betrachten.
2.5.1

Factoren die solidariteit bevorderen

Een boer kan zijn hulpbronnen (tijd, energie, geld, vriendschap en verwantschap) besteden aan
de bevordering van zijn eigen belang en aan samenwerkingshandelingen.
Samenwerkingshandelingen dienen zijn eigen belang langs indirecte weg. Soms is die wel heel
indirect en betekent de samenwerkingshandeling een offer van hulpmiddelen voor het welzijn
van anderen, met andere woorden solidariteit.
In deze paragraaf worden factoren aangegeven die het ontstaan van solidariteit bij de
Euroboeren bevorderden of belemmerden. Hierbij moet worden opgemerkt, dat veelal meerdere
factoren tegelijk een rol speelden.
a) De instrumentele waarde van de associatie
De solidariteit van de leden was merkbaar groter in die gevallen waarin de identiteit van
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gemeenschappelijk belangen en eigen belangen duidelijker was. Dit was bijvoorbeeld het geval
wanneer de mogelijkheden voor een individuele oplossing geringer waren of ontbraken.
Illustratief hiervoor was het voorbeeld van de mestschaarste zoals die aan het begin van 1974
optrad. Door de stagnatie in de aanvoer was het aan het begin van het nieuwe rijstseizoen
onmogelijk om individueel mest te bestellen. De groothandel was alleen bereid mest te leveren in
grote partijen. Er was in die tijd een grotere mate van solidariteit te bespeuren. Dat bleek onder
andere uit het relatief hoge opkomstpercentage op de mestvergadering. De boeren realiseerden
zich op dat moment, dat zij door een gemeenschappelijke oplossing van dit probleem direct hun
eigen belang dienden.
Nog een voorbeeld: Enige tijd na de oprichting van de Belangenvereniging werd door de
toenmalige projectleider een zekere verslapping in de samenwerking geconstateerd. Het was hem
bekend, dat de woonomstandigheden van de Euroboeren vaak te wensen overlieten en dat
mogelijkheden om hierin individueel verbetering aan te brengen gering waren. Hij liep al enige
tijd rond met een plan voor een wooncentrum en dit leek hem een goede periode om het plan bij
de boeren te introduceren. De boeren reageerden enthousiast, voor hen leek een oplossing van
het woonprobleem in zicht te komen. Zij kwamen vanaf die tijd weer regelmatig bijeen, besloten
alvast een bouwfonds te stichten, ontwikkelden plannen voor het bouwen van een pellerij, van
werkplaatsen én stelden gezamenlijk een petitie op om aan de minister aan te bieden. Toen
succes echter uitbleef, door nalatigheid van de nationale overheid, bloedde de gezamenlijke actie
langzaam dood.
Dit voorbeeld illustreert tevens, dat het stellen van en het streven naar een doel een positieve
invloed kan hebben op de solidariteit. Belangrijk is daarbij wel, dat het doel binnen afzienbare
tijd te realiseren is.
Ook het 'samen hebben' van een gemeenschappelijke tegenstander kan de belangen-identiteit
tussen de boeren beklemtonen en de solidariteit vergroten. Worsley wijst op het belang van zo'n
tegenstander voor coöperaties.95 Huizer stelt: "It is more easy to unite people against somebody
seen as an enemy, than simply in favor of something" en ook de observaties van Coser gaan in
dezelfde richting.96
Objectief gezien konden met name de opkopers en handelsfirma's als gemeenschappelijke
tegenstanders beschouwd worden. In zekere zin werd dit door de boeren zelf ook als zodanig
gevoeld. Men beschouwde zichzelf als een kleine man vergeleken bij de opkoper, die alle troeven
in handen had. Meestal was dit idee gebaseerd op slechte ervaringen met opkopers in het
verleden.97De meeste boeren waren daardoor huiverig om individueel met de opkoper in zee te
gaan. Zij gaven er de voorkeur aan om samen met andere Euroboeren een overeenkomst aan te
gaan met een opkoper in de vorm van een gemeenschappelijk opkoopcontract. Dat bood hen
zekerheid en een relatief hoge prijs.
Ten tijde van het onderzoek werd de periode voorafgaande aan de oogst, ingeleid door een druk
bezochte vergadering, waarop de verkoopstrategie besproken werd.98 Het bestuur had inmiddels
zoveel mogelijk plaatselijke opkopers aangeschreven met het verzoek de Belangenvereniging een
offerte te doen. De boeren waren het met deze handelswijze eens. Ten aanzien van het contract
werd besloten om tegen een vaste prijs te verkopen. Dit hield in, dat de opkoper eenzelfde prijs
zou betalen aan alle contractanten, ook al zou de dagprijs fluctueren. Enerzijds onderkenden de
boeren hiermee een mogelijk belangenconflict tussen hen onderling. Tijdens de oogstperiode
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traden er namelijk fluctuaties in de dagprijs99 op, waardoor de ene boer een betere prijs zou
kunnen krijgen voor zijn padie dan een ander, die op een later tijdstip oogstte. Gecombineerd
met een verplicht gesteld zaaischema zou dit aanleiding kunnen geven tot ernstige moeilijkheden.
Anderzijds werd de voorkeur gegeven aan deze vorm van contract om te voorkomen, dat de
opkopers in onderlinge samenwerking de dagprijzen laag zouden houden, wat verlies voor de
Euroboeren zou betekenen.
Toch beschouwde niet iedereen in even sterke mate de opkoper als een tegenstander. Het
beeld van de opkoper als lokale tegenstander werd in de eerste plaats versluierd door
patronagerelaties: de een was een politieke vriend100 van de opkoper, de ander had zijn perceel
aan hem te danken, weer een ander had een voorschot gekregen voor de afbetaling van zijn
trekker of andere ijzerwaren en tenslotte waren er nog werknemers en familie van de opkoper.101
Dit verzwakte de solidariteit en leidde gemakkelijk tot belangentegenstellingen binnen de groep
Euroboeren.
De opkoper versluierde het beeld bovendien ook door boeren individueel te benaderen met
een hogere padieprijs dan de contractprijs. Hiermee creëerde de opkoper met opzet een belangenconflict, dat er toe leidde dat steeds meer boeren individueel de opkoper benaderden. Dat dit
een strategie van de opkoper was om het samenwerkingsverband te breken en zo zijn
machtspositie te handhaven, ontging vele boeren.
b) Leiderschap en participatie
In verschillende onderzoekingen naar leiderschap was gevonden, dat de 'leider' vooral twee
functies diende te vervullen: de instrumentele en de expressieve.102
De instrumentele functie had betrekking op de bijdrage die de leider leverde aan het bereiken
van de doeleinden van de groep. Een voorzitter van een Belangenvereniging, die in staat was
deze functie goed te vervullen, zou met name invloed kunnen hebben op de mate waarin de
coöperatie in staat was technisch-economische voordelen, het utiliteitsgegeven, te realiseren voor
de leden.
De expressieve functie van de leider had betrekking op zijn bijdrage aan de instandhouding
van de groep, dus in hoeverre het 'spang a mekandra (het een eenheid vormen)' een realiteit
werd. Het realiseren van deze functie had een positieve invloed op de solidariteit.
De mate waarin één of meerdere personen in staat waren deze functies te vervullen en op die
wijze een positieve bijdrage te leveren aan de bevrediging van de behoeften van de leden,
bepaalde tevens de mate waarin de personen als leiders werden geaccepteerd.
In de Belangenvereniging bestond het bestuur uit een sterk overheersende figuur als voorzitter
met duidelijk instrumentele kwaliteiten. Naast hem de vice-voorzitter die weinig initiatieven en
draagkracht vertoonde, maar die meer een expressieve functie vervulde.
Deze personen zouden elkaar in het bestuur goed kunnen aanvullen, als ze niet sterk op hun
eigen etnische groep gericht waren. De overige bestuursleden waren het in alles met de voorzitter
eens, ook met zijn verwijten aan de vice-voorzitter.
Wat voor gevolgen had dit leiderschapsgedrag voor de participatie van de (bestuurs)leden in de
besluitvorming binnen de Belangenvereniging? Het leiderschapscontinuüm van Tannenbaum en
Schmidt gaf hier inzicht in.103 Zie hiervoor het volgende figuur.
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Figuur I. Een continuüm van leiderschapsgedrag
Instrumenteel
leiderschap

Expressief
leiderschap

gebruik van gezag
door de voorzitter

speelruimte voor
(bestuurs)leden

voorzitter
deelt reeds
genomen
beslissingen
mede

voorzitter
'verkoopt' zijn
beslissingen

voorzitter
brengt zijn
ideeën naar
voren en
nodigt uit tot
het stellen
van vragen

voorzitter
brengt een
mogelijke
oplossing nog
open voor
aanpassing

voorzitter
formuleert
probleem
krijgt suggesties en neemt
beslissing

voorzitter
geeft speelruimte
waarbinnen
besluit
genomen
wordt vraagt
groep beslissing te nemen

voorzitter laat
de leden
binnen
gestelde
grenzen
autonoom
functioneren

Een voorzitter of leider kan vele tussenposities innemen, op verschillende momenten en in
verschillende situaties. Daarbij wordt de plaats op het continuüm bepaald door drie factoren, te
weten:
1. Krachten in de mens zelf: het waardensysteem van de leider of voorzitter, het vertrouwen in
de groep en het gevoel van veiligheid in de situatie.
2. Krachten vanuit de groep: hun vroegere ervaringen met besluitvorming, hun competentie en
de reactie op onzekerheid, hun verwachtingen en aspiraties.
3. Krachten vanuit de situatie: de mate van tijdsdruk, het soort probleem.
Een overwegend instrumenteel ingestelde voorzitter krijgt aldus een grotere invloed op de
organisatie en op de besluitvorming, wanneer er onvoldoende tegenkrachten zijn vanuit de
groep. In de situatie van de Belangenvereniging Europolder kwamen die tegenkrachten in feite
alleen van de vice-voorzitter. Hij was echter niet opgewassen tegen de sterke persoonlijkheid van
de voorzitter en trok zich terug binnen de eigen etnische groep om van daaruit oppositie te
voeren.
De situatie was gegroeid, dat in feite de voorzitter de meeste bestuursbeslissingen voor de
Belangenvereniging nam.
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Met de participatie in besluitvorming van de leden was het nog droeviger gesteld: in feite nam of
de voorzitter of de projectleider de beslissingen in de Belangenvereniging. Een van de oorzaken
was zeker de slechte communicatie tussen de leden; enerzijds vanwege het verspreid wonen,
anderzijds vanwege taalproblemen. De betrokkenheid van de leden bij hetgeen in de
Belangenvereniging gebeurde was dan ook niet erg groot.
Een verbeterde communicatie kon zeker een bijdrage leveren aan de mate van solidariteit
van de leden. Door goed op de hoogte te zijn van wat er gaande is, kan men meedenken en zijn
stem laten horen op vergaderingen. Een agenda met de punten die op de vergadering besproken
worden, is dan wel een eerste vereiste.
De acceptatie van de voorzitter als leider was ten tijde van het onderzoek gering.
Ook het onderschrijven van waarden als gelijkheid, rechtvaardigheid en participatie, werd weinig
aangetroffen bij de Euroboeren. Ondanks de met de mond beleden uitspraken als: "Het maakt
me niets uit of ik samenwerk met Javanen, Hindoestanen en Creolen, wij zijn allemaal landbouwers, we moeten een eenheid vormen (spang a mekandra)", kwam uit het feitelijk gedrag, de
praktijk, van deze boeren vaak een ander beeld naar voren.
Dat een aanpak gericht op een toename van de politieke bewustwording onder boeren uiteindelijk ook solidariteit bevorderend kan werken, was te constateren in de Vereniging van Middenstandsboeren, ook in Nickerie. Hier was na jarenlange pogingen van de daar verantwoordelijke
projectleider om de boeren een zeker groepsbewustzijn bij te brengen, via het verschaffen van
inzicht over de eigen afhankelijkheidssituatie, uiteindelijk een vooruitgang te constateren.
c) Het ontvangen van tegenprestaties
Solidariteit is een 'gift' waardoor een verplichting wordt geschapen. Zo'n verplichting kan op een
aantal manieren worden ingelost. Een tegenprestatie is wederkerigheid in solidair gedrag. Deze
wederkerigheid veronderstelt, dat er in de betreffende groep al normen zijn waaraan de leden
zich te houden hebben.
Een andere tegenprestatie bestaat uit het geven van prestige en niet zelden ook van een
leidersfunctie aan het solidaire individu. Dit zal vooral het geval zijn als er nog geen uitgewerkte
normen en rollen bestaan.
Een andere mogelijkheid is tenslotte het niet erkennen van het offer. De anderen blijven zich
dan wantrouwig afvragen welk eigenbelang het solidaire individu najaagt. Een voorbeeld met als
centraal persoon de voorzitter illustreert dit.
De vorige projectleider had in de polder contactmannen aangesteld, die van hem allerhande
taken zouden kunnen overnemen zoals het doorgeven van informatie betreffende het inzaaischema, de te houden vergaderingen, het geven van adviezen over grondbewerking en de
verbouw van padie. Het waren taken die de contactman veel tijd kostten en die solidair gedrag
van hem vroegen.
Een van deze mannen sprong eruit als zeer actief. Hij was altijd in de polder te vinden tijdens
de inzaai, gaf mensen adviezen, besprak waterproblemen met de projectleider en opperde ideeën
om te komen tot de oprichting van een Belangenvereniging. Toen het kwam tot de oprichting
hiervan en men een bestuur moest verkiezen werd de bewuste contactman unaniem verkozen.
Voor zijn solidair gedrag kreeg hij als 'tegenprestatie' een leidersfunctie tezamen met de nodige
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prestige. Door zijn inzet en hulp gingen ook andere boeren solidair gedrag vertonen door naar
vergaderingen te gaan, door hem te helpen bij het uitdenken van plannen en door op contract te
verkopen terwijl ze 'buiten' een betere prijs konden krijgen .104 Zij waren daarmee wederkerig in
hun solidaire gedrag.
Anderen echter vroegen zich af wat er nu allemaal achter stak dat die voorzitter zich zo druk
maakte. Hij zou wel geld opstrijken bij de opkoper. In ieder geval was de voorzitter 'crooked', dat
kon niet anders. Eén boer vertelde zelfs, dat de voorzitter op iedere baal padie die verkocht werd
aan de contractopkoper een kwartje zou verdienen. Hij zou daar ook harde bewijzen voor
hebben, die hij echter nooit heeft kunnen tonen. Een ander vertelde, dat het de bedoeling was
van de voorzitter om op deze wijze in zijn politieke partij winst te boeken. Daarom had hij bij
het tweede contract ook aan een politieke vriend, annex opkoper, de Europadie verkocht (...). De
beloning voor solidair gedrag bestond ditmaal uit wantrouwen en achterdocht.
Wantrouwen kwam als verschijnsel vaak voor in de interviews. Wantrouwen vooral ten opzichte
van de voorzitter en in mindere mate ten opzichte van de andere bestuursleden en de collegaEuroboeren. Vaak hing dit samen met het onbegrip dat ontstond doordat iemand een offer
bracht zonder daarmee geld te verdienen.
d) Affectie door vriendschap of verwantschap
Voor het merendeel van de boeren leek affectie door vriendschap of verwantschap een
belangrijke solidariteitsbevorderende factor. Iemands betrokkenheid bij de Belangenvereniging
ging vaak gepaard met de betrokkenheid van zijn vrienden of verwanten. Het was de
vriendengroep of verwantengroep die lid werd. Bij de Hindoestaanse moslimgroep was dit het
duidelijkst; men kwam als groep naar de vergadering en verkocht als groep zijn padie. Ook bij de
Javaanse groep had affectie door verwantschap een belangrijke invloed op de betrokkenen.
Aan de andere kant speelde affectie door verwantschap of vriendschap ook een belangrijke
rol in wantrouwen of antipathie. Zo begon in de periode van het onderzoek de Creoolse groep
zich terug te trekken uit de Belangenvereniging vanwege het wantrouwen dat bestond jegens de
voorzitter. Iedere vergadering werd het wantrouwen weer aangewakkerd doordat een lid van de
groep halverwege de vergadering opstond, een aantal verwensingen uitsprak in de richting van de
voorzitter en de vergadering verliet. Ook uit de interviews met een aantal van hen bleek hoe
sterk dit wantrouwen was en hoe zeer dit doorwerkte in de bereidheid nog iets in de organisatie
te doen.
In kleine groepen werd het effect van affectie door vriendschap ook aangetroffen: de boeren van
een serie (een rij naast elkaar liggende percelen), het bestuur. De meeste samenwerking trad op
tussen vrienden of seriegenoten. In het bestuur bleef de samenwerking bestaan ondanks de
overheersende rol van de voorzitter. Dit had ongetwijfeld mede met affectie te maken. Door
deze affectie werd het moeilijker om bijvoorbeeld in het bestuur kritiek van medebestuursleden
te verdragen. Dan voelde de ander zich aangetast in zijn hele bestaan, in plaats van in één aspect
van zichzelf. Door affectie waren mensen niet in staat kritiek te accepteren als de drager van een
rol en reageerden derhalve met woede, teleurstelling of een tegenaanval.
Kritiek op rolvervulling werd door affectie nog moeilijker dan ze al was. De voorname rol
die affectie vervulde voor solidariteit was tegelijk een nadeel.
Uit het onderzoek van Galjart wordt duidelijk, dat klassebewustzijn affectie kan vervangen als
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motief voor affiliatie. Men wordt lid om ideologische of zakelijke redenen, zonder dat men zich
bekommert om wat vrienden of verwanten doen. Ook als die geen lid worden is dat kennelijk
geen reden de vriendschap op te zeggen.105 Zover was het in 1974 in de Europolder echter nog
lang niet.
e) Sociale controle
Een middel dat samenwerking kan bevorderen is sociale controle, voornamelijk in kleine groepen
(bijvoorbeeld binnen series of binnen het bestuur).106
Een voorbeeld was de Creoolse groep, die door middel van sterke sociale controle een
dissident dwong om een bestuursfunctie in de Belangenvereniging af te staan aan een zeer
invloedrijke Creool. Ook in een groep van rijke islamieten uit de Van Drimmelenpolder werden
voorbeelden van groepscontrole aangetroffen. Dit waren echter voorbeelden van sociale
controle binnen kleine groepen, die een negatieve invloed hadden op de samenwerking in de
Belangenvereniging als geheel.
Ook op andere wijzen werd sociale controle uitgeoefend, non-verbaal, in de vorm van een
grapje of als roddel.
Voorbeelden van een positieve werking van sociale controle werden weinig aangetroffen in de
Europolder.
f) Statusverschillen
De aanwezigheid van statusverschillen tussen Euroboeren bleek een belangrijke beperkende
factor voor het ontstaan van solidariteit.107 Het betrof hier voornamelijk statusverschillen die
voortvloeiden uit de sociaal-economische positie. Zo'n 35% van de boeren kon 'rijk' genoemd
worden. Deze boeren hadden op grond van hun sociaal-economische positie meer
gedragsalternatieven dan hun armere collega's. Zij meenden derhalve, dat hun belangen op een
ander niveau lagen.108 De voordelen die de Belangenvereniging bood, leken hen vaak niet zo
aantrekkelijk omdat zij via andere kanalen dezelfde of zelfs grotere voordelen konden verkrijgen,
mede dankzij het bestaan van de Belangenvereniging. Leden van de Belangenvereniging waren in
die tijd alleen bereid samen te werken op die punten waarop zij voordeeltjes konden behalen,
zoals goedkope mest. Voor de rest stelden zij zich afzijdig op.
Deze handelswijze had tot gevolg dat de samenwerking tussen de overige, veelal arme
Euroboeren vaak ernstig werd belemmerd.
Statusverschillen tussen Euroboeren leidden ertoe, dat veel plannen voor samenwerking in de
Belangenvereniging belemmerd werden en de uiteindelijke mogelijkheden van de
Belangenvereniging beperkt waren. Twee voobeelden kunnen dit illustreren.
Een analyse van wie in het seizoen 1974 geen zaaizaad had besteld, maakte duidelijk dat het ging
om rijkere boeren uit de westelijke polders, of om boeren die vastzaten aan een patronagerelatie.
De rijkere boeren konden zich dat permitteren omdat zij, ondanks een mindere kwaliteit,
voldoende mogelijkheden hadden om hun padie tegen een goede prijs af te zetten. Hiermee
handelden zij in tegen het belang van dat deel van de Euroboeren dat de overtuiging had, dat het
leveren van kwaliteitspadie noodzakelijk was om op de langere termijn de afzet op de exportmarkt te garanderen. Dit impliceerde het gebruik van goede kwaliteit zaaizaad en het voorkomen
van de vermenigvuldiging van inferieure rijstplanten in de polder. Een bijkomend probleem was
dat zij tevens het slechte voorbeeld gaven aan die Euroboeren die nog wel kwaliteitszaaizaad
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gebruikten, maar niet overtuigd waren van de noodzaak ervan.
Een analyse van de groep Euroboeren die niet op contract verkocht, gaf een tweede voorbeeld.
Dit bleken weer de rijkere boeren te zijn afkomstig uit de westelijke polders of 'patronageboeren'.
Deze eersten hadden geen belangstelling voor een contract; zij hadden in de eigen woonplaats
voldoende mogelijkheden om hun padie tegen een hogere prijs dan de contractprijs te verkopen.
Daarbij profiteerden zij vaak onbewust van de strategie van de opkopers: het aanbieden van
een betere prijs aan slechts enkelen om zo de eenheid in de Belangenvereniging te breken
('bossen'). Het gevolg hiervan was dat voor de overige boeren, die de strategie niet doorzagen,
het contract minder aantrekkelijk werd zodat zij een volgende keer ook probeerden de padie zelf
te verkopen. Daarmee was uiteindelijk alleen het belang van de opkoper en niet dat van de
Belangenvereniging gediend.
g) Solidaire subgroepen
Binnen de Belangenvereniging Europolder opereerden allemaal belangengroepjes op basis van
lokaliteit (woonpolder), familierelaties, etnische afkomst en religie. En ook politieke voorkeur
speelde daarbij nog een rol. Vooral binnen deze kleinere eenheden was een grotere mate van
solidariteit te bespeuren. Daardoor weken de materiële belangen van de groep af van het
gemeenschappelijk belang. In de meeste gevallen werkte de aanwezigheid van deze groepen
belemmerend op de samenwerking in het grotere geheel van de Belangenvereniging en daarmee
ook op de solidariteit van de boeren.
Uit de interviews en enquête kwamen een aantal karakteristieken naar voren van de subgroepen.
Het was vaak moeilijk, precies vast te stellen, welk criterium (lokaliteit, etnische afkomst, religie
of familie) het belangrijkste was. De verschillende invloeden waren verstrengeld . Boeren uit
dezelfde polder behoorden meestal tevens tot dezelfde etnische groepering109 en in sommige
gevallen ook tot dezelfde religie.
h) Etnische subgroepen
Hindoestanen vormden verreweg de grootste groep in de Europolder (65% van de totaal aantal
perceelhouders). Daarbij werd een onderscheid gemaakt tussen hindoes en moslims (4 op 1),
want ook de verzuiling bleek zijn invloed te hebben in de Europolder.
Bij de hindoes was geen sprake van een hechte groep. Mogelijk kwam dit omdat ze verspreid
woonden over alle polders van Nickerie en omdat er grote onderlinge verschillen waren in
economische positie.
Het rijkere gedeelte, dat zo'n 40% uitmaakte van de hindoes en voornamelijk uit de westelijke
polders kwam, liet zich, zoals eerder beschreven, weinig gelegen liggen aan de Belangenvereniging. Daarnaast waren er nog een aantal hindoes die 'patronageboeren' genoemd werden. De
overigen stelden zich vooralsnog solidair op.
Voor wat betreft de moslims was vooral vanaf de tweede uitgifte duidelijk, dat een groep
zich apart van de rest opstelde. Zij bleken bij navraag allen rijkere islamieten uit de Van
Drimmelenpolder te zijn. Bovendien waren allen lid van de net opgerichte islamitische
cricketclub onder leiding van jonge, ambitieuze islamieten. Bij de laatste bestuursverkiezing
kwamen zij naar voren met een 'schaduwbestuur'. Uit de enquête bleek dat zij voornamelijk met
geloofsgenoten in de Europolder contact hadden en dat zij nauwelijks samenwerkten met 'anders
denkenden'. Ze namen gezamenlijk het besluit om op contract te gaan en waren op alle fronten
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een sterk solidaire subgroep, vooral gebaseerd op religie en lokaliteit. Wel speelden hierin ook
patronage-achtige relaties een rol, die voortvloeiden uit de wijze waarop ze stuk voor stuk aan
hun perceel geholpen waren.
Hindoestanen werkten voornamelijk samen met vrienden uit de woonplaats of met familie110; er
werd weinig samengewerkt met de andere bevolkingsgroepen. Het feit, dat de voorzitter van de
Belangenvereniging een Hindoestaan was, droeg zeker bij tot een vergroting van de solidariteit.
Alhoewel er jegens hem toch ook een zekere mate van wantrouwen te bespeuren viel.
De meerderheid van de Creolen kwam uit Nickerie of Margarethenburg. Zij kenden elkaar over
het algemeen goed en vormden een hechte groep. De samenwerking met de hindoes gaf dikwijls
moeilijkheden, waarschijnlijk door de volstrekt verschillende culturele achtergrond. Met Javanen
was vaak een betere samenwerking mogelijk. Vooral sinds het laatste seizoen was de controverse
tussen de Hindoestaanse voorzitter en de Creoolse vice-voorzitter aanleiding geweest om zich
meer terug te trekken in de eigen etnische groep. De Creolen vormden op deze wijze een sterk
solidaire subgroep met een sterke sociale controle. De solidariteit ten opzichte van de
Belangenvereniging werd hierdoor belemmerd.
Javanen waren vanuit hun culturele traditie meer geneigd tot samenwerking binnen de eigen
groep. Ze waren vooral groepslid in de Javaanse sociale groepen op grond van verwantschap of
lokaliteit.111 De relatie tot mensen uit dezelfde woonplaats was er vooral een van wederzijdse
hulp ('gotong rojong'). Bij Javanen gold heel sterk een gerichtheid op de eigen etnische groep, dit
element gold zwaarder dan de lokaliteit.112
In de Europolder betekende dat dat bij de verschillende produktiebewerkingen een sterke mate
van samenwerking tussen mensen van de eigen etnische groep plaats vond. Wel waren ze over
het algemeen geneigd om in het gareel te lopen van de Belangenvereniging, wellicht door de
adviezen van de Javaanse assistent van de projectleider. Die had veel invloed en wees hen regelmatig op het belang van deze vorm van samenwerking. Alle Javanen bestelden mest en zaaizaad
en verkochten hun padie via de Belangenvereniging.
De belangen van de Javaanse groep bleken dus parallel te lopen aan die van de
Belangenvereniging. Er ging geen directe, belemmerende invloed uit van deze subgroep. Wel
bleef de segmentatie in de polder gehandhaafd.
i) Politieke subgroepen
Het politieke leven was een van de belangrijkste uitingen van de etnische verdeeldheid in de
Surinaamse maatschappij en ook een van de voornaamste instandhouders hiervan. Dit gold in
zekere zin ook voor het politieke leven in de Europolder. Het politieke leven vormde een bron
van solidariteitsconflicten binnen de Belangenvereniging.113 Aan de andere kant bevorderde het
ook de solidariteit, maar wel binnen de eigen politieke groep. In de polder bleken bijna alle
politieke richtingen vertegenwoordigd te zijn. Niet alleen in de vorm van mensen die toevallig
eens hun stem hadden uitgebracht, maar ook in de vorm van actieve propagandisten van allerlei
aard.
Veel boeren hadden hun perceel te danken aan hun politieke partij en dat verdeelde de
boeren onderling sterk. Je kon niet om de politiek heen. Dat bleek ook bij de samenstelling van
het bestuur. Daarin waren nota bene drie politieke voormannen van verschillende partijen
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aanwezig. In feite waren tenminste twee van hen 'verkozen' op grond van de verwachting, dat zij
via hun politieke partij iets konden regelen voor de Belangenvereniging.
De veronderstelling was dat er voor een politieke figuur vier motieven konden bestaan voor het
ambiëren van een bestuursfunctie, te weten een sterke betrokkenheid bij het werk in de
Europolder; het verkrijgen van een grotere aanhang bij de komende verkiezingen; het verkrijgen
van meer informatie, die doorgespeeld kon worden naar de politieke partij of naar de minister en
economisch gewin.
Van tenminste twee bestuursleden bestond de indruk, dat het eerste motief geen rol had gespeeld
bij het aanvaarden van hun functie. De solidariteitsconflicten, die ontstonden als een voorzitter
tevens een politieke rol speelde, hadden te maken met de verschillen tussen de belangen van een
politieke partij en die van de Belangenvereniging. Het kon gebeuren, dat hij op bepaalde
momenten tussen één van beide moest kiezen.
De VHP bijvoorbeeld was niet direct een politieke partij die voor de belangen van kleine
boeren op kwam. Daarvoor waren de belangen van machtige groepen binnen de partij, met
name de opkopers, ook te zeer tegenstrijdig met die van de kleine boeren. Bij onderhandelingen
met opkopers kon het daardoor wel degelijk een belemmering zijn indien politiek gelijkgezinden
rondom de tafel zaten. De voorzitter van de Belangenvereniging ontkende echter categorisch dat
dit ooit problemen zou kunnen opleveren.
2.6 Een aantal algemene conclusies en richtlijnen
Ten aanzien van mobilisering van boeren geldt, dat de houding van de overheid cruciaal is voor
de uitkomst van het proces. Een essentiële voorwaarde is dat de door de lokale bevolking
gevormde organisaties worden gestimuleerd. De overheid kan daartoe juridische en financiële
mogelijkheden scheppen en begeleiding en advies geven. Dit alles met inachtneming van de
onafhankelijkheid van de organisaties.
De overheid dient echter ook een bijdrage te leveren aan het doorbreken van de sociale en
economische structuur, die de vorming van dergelijke organisaties belemmert.114 De Surinaamse
overheid leek echter ten tijde van het onderzoek eerder structurele barrières te versterken,
waardoor de mobilisering van kleine boeren gedoemd was te mislukken.
Het bestaan van ongelijkheid en machtsverschillen is niet voldoende om de achtergestelden tot
mobilisering te brengen. Het is echter wel een belangrijke voorwaarde. Daarom ben ik van
mening dat dat diegenen die structurele veranderingen voorstaan niet mee zouden moeten
werken aan overheidsmaatregelen die tijdelijk enige verbetering inhouden, maar die uiteindelijk
de boeren verdeeld en afhankelijk houden via repressieve tolerantie.
De mobilisering van kleine zelfstandige boeren in de Europolder had uiteindelijk haar beginpunt
gevonden in de vorm van een produktiebevorderende coöperatie in oprichting. De kans dat een
dergelijke samenwerkingsvorm succesvol kon worden, was gering. Het ontbrak de organisatie
aan kapitaal en bekwaam leiderschap. Bij de meeste boeren ontbrak tevens het inzicht dat
samenwerking noodzakelijk was. Het bleek bovendien een illusie te menen dat een dergelijk
soort coöperatie de sociale ongelijkheid en de relatieve armoede kon opheffen.
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De kansen zouden al iets beter geweest zijn als de Belangenvereniging zich tot doel had gesteld
om ook de verwerking en de afzet van produkten in eigen hand te nemen. Op de langere termijn
kon men ook aan gemeenschappelijke exploitatie van de grond in de Europolder gaan denken.
Het succes hing echter mede af van de inzet van de boeren en in het bijzonder van de kwaliteit
van het bestuur en/of van een eventuele bedrijfsleiding. In produktiecoöperaties is het economische resultaat van doorslaggevende betekenis voor het slagen of falen ervan. In dit verband was
de training van mensen die de coöperatie konden leiden, van groot belang.
De solidariteit van de leden van een coöperatie hangt sterk samen met de mate waarin zij
werkelijk deel kunnen nemen aan de besluitvorming. Het was noodzakelijk om binnen de
Belangenvereniging te streven naar een grotere participatie van boeren in de besluitvorming. Een
goede communicatie was een eerste vereiste.
Er zou gewerkt moeten worden op basis van kleine groepen. Elk groepje zou via een
vertegenwoordiger zeggenschap moeten hebben in de overkoepelende organisatie. Een serie van
aangrenzende percelen zou hiervoor een geschikte eenheid zijn. Op die manier konden boeren
aangezet worden tot een meer gemeenschappelijke aanpak, konden specifieke problemen worden
uitgesproken, konden eventuele toekomstige bestuursleden getraind worden, kon geleerd worden
(middels rollenspelen) kritiek te aanvaarden en dit ook uit te oefenen op roldragers en kon ook
informatie van algemene aard uitgewisseld worden.
Binnen zo'n groep kon de solidariteit bevorderd worden via affectie op basis van
vriendschap, via politieke bewustwording, maar ook via sociale controle en via een directe relatie
tussen prestatie en beloning (de instrumentele waarde van de organisatie).
Veel van de genoemde problemen in de Europolder binnen de Belangenvereniging ontstonden
omdat de boeren verspreid woonden in Nickerie en niet zo makkelijk met mensen uit de andere
bevolkingsgroepen in aanraking kwamen. De bouw van wooncentrum Euroville leek essentieel,
omdat dit solidariteitsbevorderend zou kunnen werken. Men zou meer op de hoogte zijn van
elkaars meningen en waarden, meer met elkaar in contact komen en men zou meer met elkaar te
maken krijgen in de werk- en woonsituatie. Aldus zouden participatie, instrumentele waarde van
de associatie, sociale controle en affectie door vriendschap bevorderd en zou de belemmerende
werking van solidaire subgroepen verminderd kunnen worden.
Voor de projectleider van de Belangenvereniging was een belangrijke taak weggelegd om de
solidariteit en daardoor de samenwerking te bevorderen. Deze adviseur ('facilitator') diende het
permanente karakter van tegenstellingen en conflicten te erkennen. Het erkennen daarvan
maakte ruimte vrij om actief te zoeken naar organisatievormen die de schade van solidariteitsconflicten en tegenstellingen zoveel mogelijk kon beperken.
Hieruit vloeide ook een gedeelte van zijn scholingstaak voort: de permanente uitleg aan de
boeren van de aanwezigheid van zowel gemeenschappelijke als tegenstrijdige belangen. Alleen als
de leden de daaruit voortvloeiende solidariteitsconflicten erkenden en leerden hanteren, was het
mogelijk tot voor iedereen acceptabele oplossingen te komen. Eenheid preken op een ledenvergadering bracht een oplossing niet naderbij.
Een andere aspect van de scholingstaak hield verband met het volgende. Waar arme boeren in
een situatie verkeren van ongelijkheid is het zeer moeilijk om hierin verandering te brengen
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zonder dat de ongelijkheid zelf als probleem wordt gesteld. Het werken aan bewustmaking van
de klassepositie van de boeren betekende ook een politieke stellingname tegen bepaalde politieke
en economische mechanismen in de Surinaamse maatschappij. Mechanismen die de ongelijkheid
in stand hielden. Alleen boeren die zich hiervan bewust waren konden proberen iets aan hun
situatie te veranderen.
2.7 Een leerzaam spanningsveld tussen theorie en praktijk
De ervaringen leverden een aantal kritische kanttekeningen op bij de coöperatieve gedachte. Een
groot aantal schrijvers leek overtuigd van de belangrijke rol die coöperaties konden vervullen in
een evolutionair verlopend ontwikkelingsproces.115 Ik zette hier na het onderzoek de nodige
vraagtekens bij.
Allereerst begon ik me af te vragen of mobilisering van de armsten der bevolking wel
mogelijk was binnen de bestaande structuren en dus of het wel mogelijk was dit via geleidelijke
structuurveranderingen te realiseren. Juist deze groeperingen waren in vele opzichten afhankelijk
van lokale machthebbers, zoals ook in Nickerie bleek. Vorming van coöperaties zou die
machtshebbers wel eens in hun belangen kunnen schaden en daardoor tegenkrachten doen
oproepen.116
De door vele coöperatiedeskundigen aangehangen weg van geleidelijkheid leek juist haar
zwakte. In die zin dat zij vertragend werkte op de ontplooiing van coöperaties. Jacoby
formuleerde dit als volgt:
"Cooperation among farmers has proved to be successful in all fields, where it can achieve
better results than isolated action. It is, however not sufficient to ask whether and to what
extent cooperation is successful as an enterprise among farmers. The decisive point is
whether and to what extent co-operative organizations are in a position to change the power
distribution in the village and thus have an effect on the agrarian structure."117
Een wijziging van de sociale en economische structuur was derhalve een belangrijke voorwaarde
voor een succesvolle aaneensluiting van met name de armste bevolkingsgroepen.
In het onderzoek was ook gebleken, dat de armere boeren in een coöperatie, indien reële
mogelijkheden voor verbetering van de produktieomstandigheden aanwezig waren, zeer gemotiveerd waren om hun krachten te bundelen. Als evenwel het vormen van een organisatie geen
duidelijk voordeel opleverde deed men het (liever) niet. De wat meer vermogende boeren waren
minder afhankelijk van een coöperatie, zij hadden andere kanalen en konden meer risico nemen.
Ondanks de goede en vooruitstrevende bedoelingen van de mensen waarmee was samengewerkt,
gaf het onderzoek me tegelijkertijd meer realiteitszin: realiteitszin over de mogelijkheden en
onmogelijkheden van structurele veranderingen, in het bijzonder ten aanzien van organisatievorming, in een land dat werd gedomineerd door een op Nederland georiënteerde economische en
politieke elite. "Een neokolonie in rijksverband"118, zoals Kruijer dat zo plastisch uitdrukte.
Voor werkelijke structurele veranderingen leek het noodzakelijk dat op landelijk niveau de
banden met het moederland werden doorgesneden en economische onafhankelijkheid werd
nagestreefd. De kern van het probleem van onderontwikkeling van Suriname zat hem in het
neokoloniale systeem, hetgeen structurele ontwikkelingen belemmerde.119
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Ook was ondersteuning noodzakelijk vanuit een nationaal beleid van gelijkheid van allen in
een land waar het principe van 'verdeel en heers' tussen de Surinamers van verschillende etnische
afkomst de neokoloniale politiek bepaald had. Noodzakelijk was ook een politiek beleid dat
gericht was op de 'emancipatie' van onderliggende groepen.
Al dat soort zaken leken mij noodzakelijke voorwaarden alvorens aan de succesvolle
organisatie van boeren in coöperaties te kunnen gaan denken.
Het onderzoek was niet alleen zinvol in mijn eigen leerproces. De projectleider van de
Europolder schreef twee jaar later in een evaluatie het volgende.
"Het onderzoek van Lammerink en Oldewelt heeft een belangrijke rol gespeeld. Enerzijds
door de gang van zaken in de Belangenvereniging kritisch te observeren en te beschrijven,
anderzijds door het aandragen van achtergrondinformatie die het één en ander aannemelijk
maakte. Voor het eerst werd ik bekend met de situatie van de Nickeriaanse kleinlandbouwer,
hun problemen met onderlinge samenwerking én de oorzaken daarvan. Eveneens werd
duidelijk dat stellingname noodzakelijk was. Het Follow-up plan Euro-Zuid heeft
aangetoond dat met voldoende inzichten in deze 'kleinlandbouwproblematiek' ik beter in
staat was de negatieve factoren te neutraliseren en alternatieven te ontwikkelen voor een
daadwerkelijke situatieverbetering."120
Van projectleider gericht op technische, top-down kennisoverdracht (de hoeveelheid mest per
hectare, pover piricularia, waterkalender) was hij een bottom-up begeleider en organisator
geworden van een bewustmakingsproces bij kleine boeren en bij hemzelf. Zelf zei hij hierover:
"Door externe omstandigheden ben ik tot diep inzicht gekomen. Na de rapportage moest ik een
keuze maken: óf me verder in de zaak verdiepen óf niets doen. Ik ervoer evenwel een sociaal
onrechtvaardige situatie waaraan ik zelf iets wilde doen."121
Tegelijkertijd realiseerden hij en een aantal andere projectleiders van LVV-Nickerie zich des te
meer dat de grote beslissingen niet door hen werden beïnvloed. De projectleider werd zo een
soort perifere activist. Zijn taak werd beperkt door de (on)mogelijkheden van de LVV-organisatie, waarvan de ambtelijke top maar ook veel lagere ambtenaren feitelijk tegen de emancipatie en
ontwikkeling van de klasse van kleinlandbouwers waren.
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Hoofdstuk 4
Politieke leerprocessen in een milieu-actiegroep in Waterland
4.1 Experimenteren met 'ander' organisatie-advieswerk
Georganiseerde bewonersgroepen, coöperaties van boeren, milieu-organisaties en andere
kleinschalige profit- of non-profitorganisaties hadden anno 1977 weinig mogelijkheden om
externe professionele hulp in te roepen voor hun interne organisatieproblemen. Als er behoefte
was aan dergelijke ondersteuning, dan waren organisatie-adviesbureaus met hun hoge tarieven in
ieder geval niet de aangewezen instanties.
Er bestond derhalve ruimte voor een 'organisatie-advieswinkel', naar analogie van de rechtswinkel. Op die manier adviseerde ik in 1977 en 1978 een Noordhollandse milieu-organisatie
(Vereniging tot Behoud van Waterland), een Amsterdamse bewonersorganisatie en een groep op
remigratie gerichte Surinamers.
Hun vragen en opdrachten hadden te maken met wat organisatieadviseurs organisatie- en
samenwerkingsproblematiek, strategiebepaling en optimalisering van functioneren noemden.
Maar in wezen gaf veel organisatieliteratuur nauwelijks antwoord op de organisatieproblemen
van genoemde kleinschalige organisaties.
Met name vanwege het belang van mobilisatie en participatie in dergelijke organisaties leek een
aangepaste adviesbenadering van belang. De gehanteerde adviesbenadering (methode)
karakteriseerde zich door een cyclisch proces waarin de leden van een organisatie zich bewust
werden van hun probleemsituatie en zelf oplossingen bedachten. Daarna kwamen ze tot een plan
over de werkwijze en tenslotte konden ze ook het kritisch vermogen opbrengen om de resultaten
aan hun plan af te meten. Het ging er daarbij om de leden van de organisatie tot een zodanige
creativiteit aan te zetten, dat ze zelf in staat waren mogelijkheden op te pakken.
In de werkwijze diende derhalve veel aandacht te zijn voor de ervaringen en kennis die in de
organisatie zelf aanwezig waren. Daarnaast waren een systematisering van de actiegeschiedenis en
een specifieke plaatsbepaling van de groepering van belang om deze ervaringen en reacties te
kunnen begrijpen en tot hun recht te laten komen. Het uiteindelijke doel was om ervaringen en
inzichten van direct betrokkenen door permanente terugkoppeling en toetsing aan de praktijk
operationeel te maken om zo te komen tot deskundige lokale kennis.
De adviseur had in zo'n cyclisch proces als voornaamste rol het op gang brengen van een
creatief proces. Hij was 'facilitator'. Hij diende condities te scheppen voor een analyse van de
organisatie en van de problematiek waarbij zoveel mogelijk elementen en invalshoeken werden
betrokken. Soms droeg hij meer 'theoretische' oriëntaties aan om het zoeken naar nieuwe
oplossingen te ondersteunen. Eventueel gaf hij begeleiding bij de invoering van zulke veranderingen.
Deze aanpak toonde al enige contouren van de zich later uitkristalliserende vorm van participatief actieonderzoek, gericht op organisatievorming en gezamenlijke actie, zoals in de
inleiding van dit boek uiteengezet.122
Niet alleen de adviesbenadering maar ook de inhoud van de organisatieproblematiek en de
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strategiebepaling hadden een ander karakter. Bij een actiegroep ging het bijvoorbeeld om een
strategie van handelen voor het mobiliseren van verschillende groeperingen met dezelfde
belangen, maar tegelijkertijd om het activeren van individuele bewoners. Daarvoor zocht men
naar een strategie om individuele waarnemingen van een slechte situatie om te zetten in collectief
handelen. Het ging om het versterken van bewustwordingsprocessen en het koppelen van
mensen aan organisaties of systemen die hun belangen konden dienen. Deze specifieke
organisatieproblematiek maakte nadere studie noodzakelijk.
Het werk van Beck verschafte een eerste inzicht in de genoemde problematiek via zijn proefschrift, dat in Nederland in 1975 onder de titel "Democratie in de wijken" werd uitgegeven.123
Hierin onderzocht hij aan de hand van verschillende buurtacties in Amsterdam, Dordrecht en
Den Helder ondermeer wat de invloed was van actiegroepen die zich verzetten tegen de manier
waarop bestuurlijke instanties omsprongen met de belangen van de burgers. Beck besteedde ook
veel aandacht aan de bijdrage van actiegroepen tot een 'politisering van het dagelijkse leven'. En
aan de manier waarop actiegroepen trachtten basisdemocratische organisatiesystemen te bereiken
door concrete modellen van organisatie en door acties in te passen in een strategie van handelen.
Binnen de actiegroepen was de vraag naar de ideale organisatiestructuur complex. Het ging
om een structuur die doelgericht het spontane karakter van acties van bewoners koppelde aan
een geplande, georganiseerde en gedisciplineerde manier van handelen. Dat handelen was heel
divers.
Beck onderscheidde, afhankelijk van het doel, vier categorieën van handelen, te weten:
1) Defensieve activiteiten gericht op externe bedreigingen, of op het overwinnen van conflicten
binnen de regio, of op het ontwikkelen van directe tegenaanvallen.
Er viel aan zulk handelen in het algemeen weinig te plannen, het gebeurde veelal spontaan.
Het ging meestal om het afwenden van een acuut gevaar. De conflictmogelijkheden in dit
handelen waren groot. Het vereiste een grote mobiliteit en er lag relatief weinig organisatie-inspanning aan ten grondslag.
2) Goodwill activiteiten gericht op bewuste sympathieverwerving bij de bewoners en de
publieke opinie. Deze activiteiten waren van invloed op het beeld van een organisatie naar
buiten. Hier werden conflictvermijdende presentatietechnieken toegepast, die een beroep
deden op de emoties. Een wezenlijk element van goodwill activiteiten was spontaniteit. De
organisatiegraad was hoger dan bij defensieve activiteiten.
3) Manifestaties gericht op velerlei doelen. Deze waren bedoeld als aanklacht of protest.
Elementen die hierin een rol speelden, waren eenheid, kracht, vastberadenheid, slimheid
etcetera. Het sterk demonstratieve karakter ervan berustte op massale deelname die een
grote organisatie-inspanning vereiste.
4) Motiverende activiteiten vooral gericht op het stimuleren van de politieke bewustwording
van de bewoners, om instemming met acties om te zetten in gemotiveerd handelen. Dit
kon worden bereikt met methoden die hoofdzakelijk gebaseerd waren op informatie en
gesprek, bijvoorbeeld door huisbezoeken of discussiebijeenkomsten. De interactie met de
basis was een doorslaggevende factor in het politiseringsproces van het dagelijks leven.124
Het was van belang om de categorieën van handelen in te passen in een heldere actiestrategie.
Daarvoor waren verschillende redenen.
Eén daarvan was, dat acties voortdurend waarneembaar dienden te blijven en hun doelen
niet te hoog waren gesteld. Er moest aandacht zijn voor kleinschalige problematieken die aanslo-
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ten bij de directe belevingswereld. De organisatie van aansprekende activiteiten waarvoor
mensen beperkte tijd ter beschikking moesten stellen bijvoorbeeld.
De waarneembaarheid
was wezenlijk voor het omzetten van protest in doelgerichte activiteiten. Een actiestrategie
diende derhalve een redelijk bestendig ritme in de verschillende activiteiten te waarborgen. Dit
kon bereikt worden door defensieve activiteiten en goodwill activiteiten die elkaar regelmatig
afwisselden, ondersteund door contacten met de bewoners en regelmatige informatieverstrekking.
Een andere reden was, dat deelsuccessen voor een blijvende motivering van bewoners
onmisbaar waren. Bij bewoners verstrengelden zich eigenbelang, lokaal belang, individuele
verwachtingen en de haalbaarheid van verbeteringen, maar ook het zicht op toekomstige leefverhoudingen in een buurt of regio. Bovendien vielen individuele behoeften niet automatisch samen
met de collectieve verwachtingen over de toekomst van een woongebied. Er diende onderscheid
gemaakt te worden tussen deelsuccessen die botsten met de doelstellingen op lange termijn, maar
die van doorslaggevende betekenis waren voor de betrokkenen én deelsuccessen die nauw
samenhingen met het doel voor de toekomst.125 Om de actie niet te laten verzanden was het op
de lange duur nodig dat ook meer omvattende successen behaald werden.
Een derde reden had te maken met de doorzichtigheid van de problematiek. Aangezien
problemen meer dan één oorzaak hebben, kon het moeilijk zijn om deze doorzichtig te houden.
Derhalve dienden problemen voortdurend in verband te worden gebracht met de regio en niet
te theoretisch te worden benaderd. Een onderdeel daarvan was het geven van voorlichting aan
leden en bevolking, in begrijpelijke taal.
Beck constateerde dat de lange termijndoelen van actiegroepen vaak onbereikbaar werden ten
gevolge van ambtelijke onwil en politieke onverschilligheid. Dat maakte het veelal nodig om de
doelen af te dwingen, hetgeen dan tevens het politieke karakter en de organisatievorm van een
actiegroep bepaalde. De organisatiestructuur diende volgens Meulenbelt dan ook zoveel mogelijk
in overeenstemming te zijn met de nagestreefde doeleinden.126
Bovendien om op de langere termijn veranderingen te realiseren in complexe machtsverhoudingen was het noodzakelijk voor een actiegroep om een solidariseringsproces onder de
belanghebbenden te bespoedigen en om tot interlokale organisaties van actiegroepen te komen.
Ook daartoe was een strategisch doortimmerd actiemodel voor de langere termijn onmisbaar.
In het onderzoek voor de Surinaamse rijstcoöperatie was reeds ervaring opgedaan met het
bevorderen van solidariteit in een Derde-Wereldland.127 Echter de ondersteuning van een
Amsterdamse actiegroep en een Noordhollandse milieu-organisatie binnen de Nederlandse
context maakten verdere verdieping van inzichten noodzakelijk.
4.2 Politisering en leerprocessen
Het versterken van solidariteit onder bewoners hing ten nauwste samen met het zoeken naar een
strategie om mensen van individuele waarneming van een slechte situatie tot collectief handelen
te krijgen. Uit ervaringen elders bleek, dat de 'objectieve' aanwezigheid van een gebrek niet vanzelfsprekend leidde tot de herkenning van een gebrek als 'gebrek'. Maar ook het individueel
constateren van een gebrek leidde niet automatisch tot een erkenning van het collectieve karakter
daarvan. Inzicht leidde niet automatisch tot handelen.128
Hoe kwam het bijvoorbeeld dat mensen de aantasting van het (woon)milieu op een gegeven
moment niet langer aanvaardden en zich gingen verzetten tegen de bouw van een verkeersweg,

51

de sluiting van voorzieningen of de sanering van een wijk? Een actie ontstond niet zo maar! Er
waren geen wetmatigheden aan te geven die automatisch actie opleverden. Veel factoren tezamen
konden uiteindelijk actie opleveren, maar daarbij ging het zeker niet om enkelvoudige oorzaken
of gebeurtenissen.
Gronemeijer gaf naar aanleiding van de zogenaamde Bürgeriniative tegen de atoomcentrales in
West-Duitsland aan hoe "(...) burgers uit de diepe slaap worden gewekt."129 Nieuwelingen in deze
actiegroepen kwamen, volgens haar, meestal niet in actie uit zorgen over de 'Ellende in de
Wereld', maar eerder als gevolg van tegenspraken en storingen in het dagelijkse leven. De acties
vormden een mogelijkheid om daarop te reageren, zonder dat direct het hele leven omgegooid
hoefde te worden. In het persoonlijk leven van mensen diende een punt bereikt te worden, dat
hen zodanig deed "(...) schudden dat ze uit hun onbeweeglijkheid los gemaakt worden."130 Door
het handelen deden de betrokkenen ervaringen op, en stap voor stap veranderden ze zelf ook.
"Alle begin is klein", zo stelde Gronemeijer.131 Complete informatie over onderwerpen of
radicaal veranderende mensen waren volgens haar niet de eerste stap op weg naar politiek
handelen.
Het kernprobleem was hoe individueel ervaren leefsituaties, zodanig verbreed of
veralgemeniseerd konden worden dat deze collectieve ervaringen werden die konden veranderen
door collectief handelen. Het ging om bewustwording en leerprocessen, om de wisselwerking
tussen de objectieve realiteit en de subjectieve beleving daarvan. Dit hield in: kritiek op het
bestaande, ontdekking van wat verborgen was en ontwikkeling van alternatieve mogelijkheden
tot handelen.132 Gronemeijer ontwikkelde een ideaaltypische tabel waarin alle kleine stappen
stonden aangegeven van een zich ontwikkelende actiegroep.133
Politieke leerprocessen ontstonden, zo bleek uit verschillende bronnen, door een combinatie
van ondergaan, emotioneel reageren, bewustworden en handelen. Daarin speelden elementen als
ervaring, vergroting van eigen competenties en ontwikkeling van handelingsalternatieven een
belangrijke rol. Individueel ervaren problemen leidden niet vanzelfsprekend tot handelen met
anderen. Er waren talloze tussenschakels die zowel 'in' als 'buiten' de mensen zelf aanwezig
waren. Met name het optreden van een milieu-actiegroep, maar ook een inspraakproces, konden
het ontstaan van gemeenschappelijke ervaringen bevorderen en/of belemmeren.
In deze leerprocessen speelden ook tegenstrijdige, inconsistente en wisselende belangen en
wensen van betrokkenen afzonderlijk en onderling een rol. Er konden oriëntaties gericht op
prestaties en concurrentie zijn, maar ook op solidariteit en bereidheid tot onderlinge steun.
4.3 Participatief onderzoek voor de milieu-actiegroep
Een concreet voorbeeld van de aanpak van organisatie-advies aan een actiegroep vormt de systematisering in de rest van dit hoofdstuk van een participatief onderzoek-door-actie, dat plaatsvond tussen november 1977 en mei 1978 in Waterland. Waterland is een gebied ten noorden
van Amsterdam, dat begrensd wordt door het IJsselmeer, de Zaan en Purmerend. Onderzocht
werden de effecten van de in het voorjaar van 1973 gestarte inspraakprocedure bij het
voorontwerp Streekplan Waterland en de activiteiten van de daaruit voortgekomen milieuactiegroep, de Vereniging tot Behoud van Waterland (VBW).
Allereerst volgt een korte karakterisering van het gebied waar het participatief onderzoek
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plaatsvond, de geschiedenis van de inspraakprocedure bij het voorontwerp Streekplan Waterland
en de problematiek van landinrichting in het gebied, gezien door de ogen van de Waterlandse
boeren.
In paragraaf 4.4 worden de achtergrond, het doel en de vraagformulering beschreven,
evenals de belangrijkste aspecten van de onderzoeksaanpak. In paragraaf 4.5 komt het resultaat
van de systematisering van de actiegeschiedenis van de milieu-actiegroep aan de orde. Paragraaf
4.6 gaat in op de aanbevelingen voor een heldere actiestrategie voor de VBW en het hoofdstuk
wordt afgesloten met een aantal conclusies.
4.3.1

Karakterisering van de regio Waterland

Waterland werd van oudsher doorsneden door talloze waterlopen en overstroomde regelmatig
door de Zuiderzee. Er zijn in Nederland meer veengebieden waar water een belangrijke rol
speelde, maar alleen in Noord-Holland en met name in de Zaanstreek en in Waterland was het
zout water dat eeuwenlang zijn invloed deed gelden. Dat heeft een duidelijke stempel gedrukt op
landschap, flora en fauna.134
Bij de ontginningen in de middeleeuwen werd uitgegaan van de bestaande dijkjes, waterlopen
en dergelijke. Daardoor ontstond een ingewikkeld verkavelingspatroon dat weer afgewisseld
wordt door kleine droogmakerijen en meren. Deze streek is nog steeds vrij dun bevolkt en landschappelijk gaaf, met veelal prachtige dorpsgezichten.
De vroegste staatkundige eenheden in Waterland gaan terug op natuurlijke, landschappelijke
eenheden. De eenheid van Waterland is echter verloren gegaan door de stormvloeden in de
tweede helft van de 12e eeuw en de daarop gevolgde bedijkingen. Toen is het eiland Marken
ontstaan en zijn de overige restanten van Groot-Waterland apart bedijkt: het Waterland van nu
en de polder Zeevang.
Verder omvat het door het Streekplan Waterland beschreven gebied (tevens het werkgebied
van de VBW) de grote droogmakerij De Purmer, de grote droogmakerijen De Beemster en De
Wijde Wormer, de gemeenten Edam/Volendam, Katwoude, Oostzaan, Wormer en Jisp.135
In 1978 bedroeg de totale oppervlakte cultuurgrond ongeveer 25.000 hectare. Daarvan was 90%
in gebruik als grasland en 10% voor akkerbouw en tuinbouw. De akkerbouwbedrijven kwamen
vooral voor in de droogmakerij De Beemster. In de rest van het gebied waren bijna uitsluitend
melkveehouderijbedrijven en schapen te vinden. De omvang van de bedrijven lag gemiddeld
tussen de 15 - 30 hectare grasland. Het waren overwegend gezinsbedrijven. Het ondernemersinkomen van de bedrijven in de veengebieden lag gemiddeld iets onder het modale inkomen.136
Dat inkomen moest verdiend worden onder veelal moeilijke werkomstandigheden, zoals slecht
omsloten percelen, ongunstige verkaveling en ondoelmatige gebouwen. Tot 1970 werd Waterland beschouwd als een blijvend landbouwgebied met enkele kleine dorpjes. Evenwel in het
midden van de zeventiger jaren zette zich een duidelijke trend in van vermindering van het aantal
arbeidsplaatsen in de agrarische sector in het gebied. Dit was mede het gevolg van mechanisering
en rationalisering van de bedrijfsvoering. Door een tweetal ontwikkelingen werd het accent op
Waterland nog meer verlegd: door de invloed van de urbanisatie van de omliggende agglomeraties en door het grotere accent op de natuurwetenschappelijke betekenis en op de landschappelijk esthetische waarde van grote delen van Waterland.137
In verband met dat laatste werd de wens uitgesproken om te komen tot een Nationaal Landschap Groot Waterland.138 Dit Nationale Landschap was gepland in het gebied dat gelegen is
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tussen de Waterlandse kernen, Amsterdam en de Zaanstreek.
Wat betreft de invloeden van de urbanisatie het volgende: Waterland ligt op de flank van de
noordelijke vleugel van de Randstad. Door de verbetering van de verbindingen tussen de IJoevers waren vele dorpen in Waterland direct of indirect deel uit gaan maken van de
Amsterdamse woningmarkt. Hier manifesteerden zich de gevolgen van het grote tekort aan
beschikbare woningen in Amsterdam en van de behoefte aan 'buiten wonen' en weekendverblijven of van het kunnen beschikken over een eensgezinswoning.
Aan de westelijke zijde van het Noordhollands kanaal ondervond Waterland tevens de
randeffecten van de Zaanse agglomeratie. Als verdere randeffecten van de steden kunnen
ondermeer worden genoemd: de behoefte aan recreatieruimte, de aantasting van het milieu door
autokerkhoven en vuilstortplaatsen en een toenemend verkeersaanbod met name door het snel
groeiende forensisme.139
Een derde invloed van betekenis was de mogelijke inpoldering van de Markerwaard, die de
recreatieve en toeristische mogelijkheden en daarmee de problemen van Waterland aanzienlijk
zouden vergroten.140
4.3.2

Geschiedenis van de inspraakprocedur in Waterland

Eind jaren vijftig onstond de zogenaamde Commissie van Acht (CvA) op initiatief van de
toenmalige directeur van de Volkshogeschool Bergen en de directeur van de Stichting Opbouw
Katholiek Noord-Hollands-Noorden.
De CvA vond dat de problemen van Noord-Holland, buiten het Noordzeekanaalgebied en
Amsterdam, niet voldoende aan bod kwamen bij Gedeputeerde Staten (G.S.) van NoordHolland, terwijl zich ingrijpende ontwikkelingen voltrokken, die de alledaagse leefsituatie van de
mensen direct raakten.
In 1969 trad de CvA op als initiatiefnemer van het project 'Holland Noord aan het Woord',
het eerste grootschalige inspraakproject van de Volkshogeschool Bergen.141 Gedurende de
activiteiten van 'Holland Noord aan het Woord' ontstond in delen ten noorden van het
Noordzeekanaal behoefte aan meer plaatselijk of regionaal gerichte inspraakacties.
Zo ontstond er ook een speciale werkgroep Waterland die zich met name richtte op de
problemen binnen het eigen gebied, waar immers een streekplan in voorbereiding was. Eind
september 1972 werd door de werkgroep Waterland besloten om zich actief met de inspraak
bezig te gaan houden onafhankelijk van de provinciale beslissing over een mogelijke inspraakprocedure. Daartoe werd een beroep gedaan op de medewerkers van de Volkshogeschool Bergen en
het Vormingscentrum Dijk en Duin.
Het duurde tot december 1972 eer G.S. met het Voorontwerp Streekplan Waterland kwam.
Ondertussen was de situatie op de agrarische bedrijven allengs moeilijker geworden en waren
cultuurtechnische maatregelen ter verbetering van de agrarische structuur achterwege gebleven.
De Volkshogeschool Bergen was één van de weinige vormingsinstituten die zich met het
begeleiden van inspraak bezig hield in het kader van haar werk 'buitenshuis'. Inspraak was voor
de medewerkers een manier om het ruimtelijk ordeningsproces beheersbaar te maken.142 De
ideeën en werkwijze van de Volkshogeschool waren van grote invloed op de later ontstane
Vereniging tot Behoud van Waterland.
Inspraak was in de ogen van de Volkshogeschool te zien als "(...) een georganiseerd proces,
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waarbij in een vroegtijdig stadium een zo representatief mogelijk deel van de bevolking de
gelegenheid krijgt haar visie te geven op diverse aspecten van het ruimtelijk beleid." De doelstelling bij de inspraak was het bevorderen van de betrokkenheid van de bewoners van een
bepaalde streek bij de ontwikkeling van de directe leefomgeving.143 Daartoe waren een
systematische werkwijze en inspraakprocedure ontwikkeld.144
De planning van de inspraakprocedure in Waterland was als volgt: a) Het maken van een sociale
kaart.145 b) Het zoeken naar 'natuurlijke' steunpunten in het gebied. c) Het verwerken van een
voorontwerp in een vijftal hoofdpunten namelijk bevolkingsgroei, landschapspark, verkeer en
vervoer, werkgelegenheid en milieu. d) Het houden van instructiebijeenkomsten. e) Het organiseren van werkgroepen tijdens de inspraakprocedure. f) Het voorleggen van de eindresultaten
aan de bevolking via informatieavonden. g) Het aanbieden van de eindconclusies aan G.S.. h)
Het activeren van groepen tot het voorontwerp in de Staten kwam.
Daarbij voorzag de Volkshogeschool de deelnemers van toegankelijk en veelzijdig
informatiemateriaal. Zij begeleidde de meningsvorming en de inbreng van de deelnemers en
legde de resultaten op een zodanige wijze vast dat eventuele (aanzetten tot) alternatieven duidelijk herkenbaar waren.
Uiteindelijk namen 1.000 Waterlanders deel aan de procedure. Deze werkten in 79
gespreksgroepen aan een van de vijf hoofdpunten. Er deed een relatief groot aantal boeren mee
(ca. 20% van het totaal aantal insprekers). Zij beseften heel goed dat er belangen in het geding
waren die hen direct aangingen. De meeste boeren kozen voor de werkgroep 'landschapspark' of
'werkgelegenheid'.
In het eindrapport van de inspraak "Waterlanders over Waterland"146 werden een aantal
belangrijke punten uit het voorontwerp afgewezen en alternatieven voorgesteld. De
voornaamste punten waren: de stedelijke bebouwing van de Purmer, de aanleg van rijksweg 7
tussen Purmerend en Amsterdam, de aanpak van het werkgelegenheidsprobleem en de
inpoldering van de Markerwaard. De gedachte van een Nationale Landschapspark was in grote
lijnen aanvaard, evenals het bestempelen van een aantal gronden, die landbouwkundig weinig
waarde hadden, tot natuurkerngebied (reservaten). In dat laatste konden de boeren zich aardig
vinden.
Overigens leefden bij de boeren in Waterland in het algemeen grote bezwaren tegen het
bestempelen van grote oppervlakten tot natuurkerngebieden (reservaten), gebieden waar - gezien
op de lange termijn - agrarische exploitatie voor eigen risico niet meer mogelijk zou zijn, en
natuurrandgebieden (beheersgebieden) waarop nog wel agrarische exploitatie mogelijk zou zijn,
maar met beperkende gebruiksbepalingen. De boeren waren van mening dat er met die natuurgebieden een te groot oppervlakte aan de toch al schaarse landbouwgrond werd onttrokken. Ook
meenden zij dat op een bedrijf met gebruiksbeperkingen de ondernemersvrijheid werd ondergraven en de lust tot boeren danig werd verminderd, ondanks de beheersvergoeding.
De follow-up van de inspraakresultaten had volgens de deelnemers ten doel om nauwlettend te
volgen wat er verder rond het voorontwerp en het eindrapport zou gebeuren en om zonodig
acties te ondernemen. Er werd besloten dat de deelnemers zelf de acties, die nodig waren bij de
strijd voor de politieke beïnvloeding, zouden uitdenken en uitvoeren met ondersteuning van de
twee instellingen, die de inspraak hadden georganiseerd. Dat was tevens de aanleiding voor de
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oprichting van de Vereniging tot Behoud van Waterland.
4.3.3

De Waterlandse boeren en de landinrichting

De externe en interne produktie-omstandigheden op de agrarische bedrijven in Waterland waren
ongunstig.147 Dit was de reden dat men in 1950 een aanvraag voor ruilverkaveling bij G.S. indiende. Voorshands had G.S. deze zaak door planologische onzekerheid laten liggen. Hierdoor
was sindsdien de landbouwkundige situatie verslechterd en had een gedeeltelijke koude sanering
plaats gevonden, gevolgd door verpaupering.
De behandeling van de door boeren in 1950 aangevraagde ruilverkaveling was vanwege
planologische onzekerheden steeds weer uitgesteld tot de vaststelling van het streekplan en de
instelling van de Landinrichtingscommissie in 1974.
Wel had G.S. in 1966 een streekcommissie ingesteld ter voorbereiding van het streekplan
Waterland. In deze commissie waren naast burgemeesters, vertegenwoordigers van de
belangrijkste facetten van het maatschappelijke, culturele en sociale leven in Waterland benoemd.
Er werden ook enige agrariërs à titre personel in opgenomen. Een onplezierige ervaring voor hen
was echter dat zij officieel geen overleg konden plegen met hun organisaties en derhalve niet als
vertegenwoordigers konden optreden, terwijl de boerenorganisaties nauw betrokken waren bij de
toekomstige inrichting van het agrarische gebied.
De Waterlandse boeren en hun organisaties hadden specifieke ideeën over een ruilverkaveling,
namelijk de aanleg van landbouwwegen, zodat bedrijven en percelen een uitweg kregen op een
goede openbare weg, de samenvoeging van verspreid liggende percelen zo dicht mogelijk bij het
bedrijf en de verplaatsing van enkele boerderijen.
Met ruilverkaveling bedoelden zij niet dat 'de schop' in de grond moest zoals in andere
provincies wel was gebeurd. Met de door hen voorgestane ruilverkaveling zou in Waterland de
mogelijkheid worden geschapen voor een rationele en economisch verantwoorde agrarische
bedrijfsvoering.
In de zestiger jaren hadden de boeren en hun organisaties niet stil gezeten. Zij hadden getracht
de bedrijfsvoering en de structuur van de bedrijven, voorzover mogelijk en noodzakelijk, te
verbeteren.
Zo was van 1962 tot 1968 een streekverbeteringscommissie werkzaam geweest. Er was
onderzoek verricht, er was een ontsluitingsplan gemaakt en er waren vele activiteiten ontplooid
(cursussen, demonstraties, excursies, voorbeeldobjecten), die allen ten doel hadden de situatie
voor de boeren te verbeteren. Ook boerinnen waren hierbij betrokken. In die periode kwam ook
een vrijwillige ruilverkaveling in de Rijperweren (tussen Zuiderwoude en Uitdam) tot stand.
Na ontbinding van de streekverbeteringscommissie werd de Stichting Agrarisch Waterland
opgericht, een overkoepelend orgaan voor alle in Waterland gevestigde afdelingen van
landbouworganisaties, waterschappen, Rabobanken, gemeenten en fokverenigingen. Deze
stichting had als taak om aan- en verkopen en pachtovernames van vrijkomend land te regelen
om hierdoor te komen tot verbetering van de structuur van de bedrijven. De taak werd later
door de Landinrichtingscommissie overgenomen.
Het Streekplan Waterland werd door de Provinciale Staten op 4 mei 1974 vastgesteld. In dit plan
echter was voor een groot deel de richtlijn 'Nationaal Landschapspark' ingevoerd, in afwijking tot

56

het eindrapport van de inspraakprocedure. Sinds dit Streekplan in discussie kwam (1973/1974)
was de aandacht voor natuurbescherming sterk toegenomen. Mede daardoor had ook genoemde
richtlijn, met zijn natuurkern- en randgebieden, in het vastgestelde streekplan gestalte gekregen.
Dat veroorzaakte spanningen tussen de boeren en de natuurbeschermers inzake de
landbouwkundige ontwikkelingen enerzijds en natuur, milieu en landschap anderzijds.
Eind 1974 vond de installatie plaats van de Landinrichtingscommissie. In deze commissie van elf
personen zaten, in tegenstelling tot de ruilverkavelingscommissies van voorheen, slechts drie
agrariërs namens de boeren, één agrariër namens de waterschappen en één persoon uit de VBW.
De andere personen waren in het algemeen hogere vertegenwoordigers van de overheid en van
landschaps- en natuurbeschermingsorganisaties.
Het overleg werd ondanks het directe belang voor de boeren sterk bepaald door ambtenaren
en deskundigen vanwege een permanente lawine van nota's en structuurvisies. Te gemakkelijk
werd gesteld, dat wie mee wilde denken over belangrijke zaken op het gebied van ruimtelijke
ordening heus niet 'deskundig' hoefde te zijn. Maar de praktijk leerde dat de individuele boer
toch vrijwel niets meer aan de inhoud van nota's kon veranderen... De 'heren' kwamen de boer
vertellen wat zij achter hun bureaus hadden besloten.
Het was dan ook geen wonder dat vele boeren die nog in Waterland woonden en al zoveel jaren
onder moeilijke omstandigheden voort hadden geploeterd zo nu en dan tamelijk geïrriteerd
raakten. Vooral toen ze tevens geconfronteerd werden met de voorrangsinventarisatie, een
tegenvallend markt- en prijsbeleid en daardoor met een lager inkomen dan vergelijkbare groepen
in de regio.
Slechts enkele boeren waren op eigen kracht in staat geweest hun bedrijf te moderniseren en
redelijk rendabel te maken. In die 27 jaren (1950-1977) hadden de boeren desondanks het moede
hoofd niet in de schoot gelegd.148 Deze actiegeschiedenis van boeren was van grote invloed op
de verwachtingen omtrent mogelijke veranderingen in de toekomst en die verschilde aanzienlijk
met die van de meeste nieuwingezetenen.
4.4 De aanpak van het participatief onderzoek-door-actie
Het participatief onderzoek-door-actie bestond uit het systematiseren van vijf jaar
actiegeschiedenis van de milieu-actiegroep door leden zelf, uit een participatieve zelfevaluatie van
de activiteiten en een terugkoppeling (feedback) naar een brede achterban via een studieconferentie. In een relatief kort tijdsbestek was het zo mogelijk om met leden en niet-leden van de
Vereniging tot Behoud van Waterland (VBW) via een proces van discussie in groepen en van
leren-door-te-doen lessen te trekken voor het verbeteren van het handelen van de milieuactiegroep in de toekomst.
Opdrachtgevers van het participatief onderzoek waren de Volkshogeschool in Bergen149 en
het bestuur van de VBW. De Fondation Européenne de la Culture te Parijs financierde het
project.150
Vijf jaar na de start van de inspraakprocedure, op een moment dat een aantal belangrijke beslissingen ten aanzien van het Streekplan Waterland waren genomen of in het verschiet lagen, vond
de Volkshogeschool het van belang zich nog eens te bezinnen op de vraag of en in hoeverre men
middels de inspraakprocedure en het initiëren van de VBW erin geslaagd was om a) zoveel

57

mogelijk mensen actief te betrekken bij zaken die de leefbaarheid van het eigen gebied aangingen
en b) invloed uit te oefenen op de regionale ontwikkeling. Om hierover uitspraken te kunnen
doen werden voor het onderzoek vooral de activiteiten van de VBW als uitgangspunt genomen.
Voor de VBW was een kritische evaluatie van belang om de eigen actiestrategie te kunnen
optimaliseren. De centrale vragen waren: Hoe groot is het uitstralingseffect geweest? In hoeverre
zijn we als actiegroep afgeraakt van de basis? Hoe moeten acties gericht worden opdat een groter
gedeelte van de bevolking betrokken wordt bij het werk? Hoe kan de VBW weer een grotere
verstrengeling met de bewoners krijgen? De antwoorden op deze vragen konden de VBW
aanwijzingen geven om de actiestrategie bij te sturen.151 Actieve leden zouden daarmee een analytisch kader in handen krijgen om een strategie gericht op de bevordering van politieke leerprocessen bij bewoners te versterken.
Om de directe relevantie152 van het participatief onderzoek voor alle partijen te kunnen
garanderen werd voor een specifieke onderzoeksopzet gekozen. In die aanpak was de directe
participatie van de betrokkenen zoveel mogelijk ingebouwd vanaf het begin.
Die participatie was belangrijk omdat de zin van het onderzoek vooral gelegen was in het
eventueel verbeteren van de onderlinge verhoudingen van groepen binnen de VBW, in het laten
toenemen van de sociale vermogens (empowerment) van de VBW en in het vergroten van de
toegang en controle over besluitvorming van de leden.
De participatie diende derhalve te worden uitgewerkt voor de verschillende fasen van het
onderzoek: de vraagformulering, de probleemdefinitie, de inrichting van het onderzoek, de
uitvoering, de analyse van de resultaten, de terugkoppeling en de follow-up.
4.4.1

De vraagformulering

De vraagformulering vond plaats in open gesprekken met sleutelfiguren van de VBW en met de
medewerker van de Volkshogeschool (Lex Schell), die eerder de inspraakactie had
gecoördineerd. De verschillende gesprekken leverden de volgende vraagstellingen op: Wat is de
betekenis van de VBW voor de betrokkenheid van Waterlanders ten aanzien van het
leefklimaat in hun gebied? Wat heeft de VBW voor effect gehad op de regionale
ontwikkeling en wat is in het algemeen haar politieke betekenis?
De voornaamste argumenten voor de eerste vraagstelling waren ten eerste dat het betrekken van
mensen bij zaken, die in de eigen situatie van belang waren, ten grondslag had gelegen aan het inspraakproces in 1973. En ten tweede dat de VBW, vanaf de oprichting, bewust gekozen had
voor de voortzetting van die lijn als belangrijke ingang voor het bereiken van de politieke doelen.
Bovendien kon een dergelijke (milieu)vereniging mensen alleen blijvend betrekken bij het
werk als ze een betekenis had voor de emancipatie van hen die eraan deelnamen en/of voor hen
die door de gevolgen ervan geraakt werden153 of als er meer persoonlijke belangen in meespeelden of ermee in verband gebracht konden worden.154
De vraagstelling naar het effect op de regionale ontwikkeling en de politieke betekenis was van
belang omdat de VBW naar haar aard een organisatie was met politieke doelstellingen binnen de
regionale ontwikkeling (namelijk het behoud van de leefbaarheid van Waterland). De organisatie
diende effecten te sorteren binnen het politieke proces van Noord-Holland. Zij ontleende een
gedeelte van haar legitimiteit aan de behaalde politieke resultaten.
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Gezien het politieke karakter van de VBW moesten de effecten van het beïnvloedingsproces
niet alleen gemeten worden bij de probleembetrokkenen (initiatiefgroep en hun achterban), maar
ook bij de oplossingsbetrokkenen. Deze laatste zijn onder te verdelen in vier categorieën:
- Oplossingsbetrokkenen in de sfeer van de besluitvorming, die over macht en middelen
beschikten om alternatieven toe te staan: overheid, werkgevers, stichtingen en dergelijke.
- Oplossingsbetrokkenen in de sfeer van deskundigheid, die nodig waren voor de vertaling van
de eisen van de Waterlanders in beleidsvoorstellen: zoals technici, architecten,
onderzoekers, beleidsspecialisten.
- Oplossingsbetrokkenen in de sfeer van de politieke standpuntvorming voor de noodzakelijke
politieke steun tijdens het besluitvormingsproces: leden van politieke partijen, leden van
Kamerfracties, hoge ambtenaren.
- Andere buitenstaanders, die van de problemen hoorden en die van belang waren voor
morele ondersteuning, zoals actiegroepen.155
Al deze verschillende groeperingen zouden door het werk van de VBW een leerproces kunnen
ondergaan waardoor zij uiteindelijk het politieke proces mede zouden kunnen beïnvloeden.
Om al deze effecten op een enigszins volledige wijze te meten was een zeer uitgebreid
onderzoek vereist. Dat was evenwel niet de bedoeling van het actieonderzoek, dat meer het
karakter van een zelfevaluatieonderzoek kreeg.
4.4.2

De begeleidingsgroep en de enquête

Na de vraagformulering werd door mij een begeleidingsgroep geformeerd bestaande uit actieve
verenigingsleden en de coördinator van de inspraakprocedure van de Volkshogeschool. Met hen
werd een voorstel voor de inrichting van het participatief onderzoek besproken. Ook de mogelijke taken voor de begeleidingsgroep werden geformuleerd.156 Deze bestonden uit het kritisch
volgen van het hele proces, het op papier zetten van de ontstaansgeschiedenis en het maken van
een overzicht van de voornaamste activiteiten van de VBW, het beschrijven van de actiegeschiedenis van relevante andere groeperingen, het selecteren en activeren van groepen en
personen uit het gebied Waterland voor een enquête en een studieconferentie, het mede
begeleiden van de discussiegroepen op die studieconferentie, het lezen en bekritiseren van het
conceptrapport en als laatste het uitwerken en invoeren van beleidsconsequenties voor de VBW.
Als volgende fase in het onderzoekproces volgde een participatieve zelfevaluatie door een
gezamenlijke bestudering van de geschiedenis, die vervolgens werd 'terug gegeven' aan een
bredere groep. De begeleidingsgroep beschreef de ontstaansgeschiedenis en het functioneren van
de VBW gedurende de voorafgaande vijf jaar en systematiseerde de voornaamste activiteiten. De
reconstructie van het 'verhaal' van de VBW. Daartoe nam elk lid van de begeleidingsgroep een
onderdeel voor zijn rekening, dat daarna gezamenlijk besproken werd. Ook de visie van de
agrariërs op het inspraakproces en op de samenhang van buitenparlementaire acties met die van
de VBW, kregen daarin aandacht (zie 4.3.3).
Om de activiteiten van de VBW te kunnen ordenen werd besloten tot de volgende indeling:
1. Activiteiten gericht op het invloed krijgen op beleidsbeslissingen die met de leefbaarheid van
Waterland te maken hadden (zogenaamde inspraak).
2. Activiteiten gericht op de bewustwording en het bevorderen van het handelend optreden van
de Waterlanders.
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3. Activiteiten gericht op het beter op de hoogte stellen van volksvertegenwoordigers in
Waterland en daarbuiten.
4. Activiteiten gericht op het ontwikkelen van plannen door de bevolking of van alternatieven
voor de plannen die door de gemeentes en regionale overheid werden voorgesteld.
Daarna werd een inhoudsanalyse gemaakt van de Waterkrant, het bulletin van de VBW.
Aangezien deze een duidelijke functie vervulde voor de leden, werd hiermee inzicht verkregen in
het (bewuste of onbewuste) leerproces dat bij de achterban werd beoogd.157 De inhoudsanalyse
gaf ook een beeld van de veronderstelde achterban, zijn vaardigheden en taalniveau.
Deze systematisering was gericht op de confrontatie tussen de doelstellingen van de VBW
en de feitelijke praktijk van handelen.
De verschillende teksten van de begeleidingsgroep werden door mij tot één geheel bewerkt. Aan
de hand van dit stuk en vanuit de bovengenoemde probleemstelling werd een enquête opgesteld.
Daarin stonden bij de verschillende activiteiten steeds de vragen centraal: Wat heeft aangesproken? Wat heeft geactiveerd tot handelen? Waar kon men wat mee? Hoe moet in de toekomst verder gegaan worden?
De enquête diende vooral als een aanzet tot discussie en als voorbereiding voor een studieconferentie. Er werd veel aandacht besteed aan opbouw, taalgebruik en ruimte voor eigen
opinies. Deze enquête werd samen met een korte samenvatting van de gemaakte analyse
verstuurd aan vijftienhonderd bewoners: de duizend mensen die in 1973 hadden deelgenomen
aan de inspraakprocedure en de (niet daarmee overlappende) leden van de VBW ten tijde van het
participatief onderzoek. De respons op de enquête was groot.
Ter aanvulling van het verkregen beeld werden op marktdagen in verschillende dorpen open
interviews afgenomen. De gesprekken werden op een video vastgelegd.
4.4.3

De terugkoppeling en de follow-up

De bedoeling was om de antwoorden op de enquête voor te leggen aan afgevaardigden van
relevante organisaties, groepen en niet-georganiseerde individuen uit Waterland tijdens een
studieconferentie. Gezien de relatief korte duur van de participatieve zelfevaluatie werd besloten
het accent te leggen op de participatie van bestaande groepen en organisaties in het gebied.
Tijdens de inspraakprocedure waren positieve ervaringen opgedaan met die werkwijze. Natuurlijk waren individuele deelnemers en niet-georganiseerden ook welkom op de studieconferentie.
Daartoe werden aankondigingen geplaatst in de plaatselijke bladen en de Waterkrant. De
verschillende groepen werden geactiveerd door de leden van de begeleidingsgroep.158
De uiteindelijke organisatie en regie van de studieconferentie werd aan mij als onderzoeker
overgelaten. De bijeenkomst vond plaats in maart 1978 in een hotel in de regio en werd bezocht
door 90 deelnemers die in zes werkgroepen werden onderverdeeld. De dialoog werd
gestructureerd aan de hand van discussiestellingen (pro- en contrastellingen). Voor dat doel was
bij de verwerking van de enquête een onderscheid gemaakt tussen actieve leden, niet-actieve
leden en respondenten die geen lid waren van de VBW. Daarnaast waren de volgende thema's
geselecteerd: inspraak, de invloed op de betrokkenheid door de VBW, het karakter van de VBW
en de suggesties voor een hernieuwde werkwijze van de VBW. De zes werkgroepen bestonden
uit drie parallelle groepen, te weten twee groepen met niet-georganiseerde individuele
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deelnemers, twee met afgevaardigden uit de Waterlandse instituties en twee met leden van de
VBW. Bij elke groep was een begeleider en een notulist aanwezig.
Voor elk thema was een schriftelijke toelichting voorbereid, door mij samen met de
medewerker van de Volkshogeschool. Daarin werd een samenvattend beeld van de resultaten
van de enquête gegeven en werden twee of meer stellingnames geformuleerd aan de hand
waarvan binnen elke werkgroep in de ochtend werd gediscussieerd. Per thema gaf elke begeleider
een korte mondelinge inleiding. De begeleiders hadden verder tot taak om onduidelijkheden op
te lossen, maar ook om op belangrijke stellingen door te vragen, zodat de discussie zo genuanceerd mogelijk op papier kwam. De uitkomst van de ochtenddiscussies waren aanbevelingen
voor de VBW met een toelichting.
Tijdens de lunchpauze werden de groepsverslagen door de notulisten en begeleiders op
stencil gezet en aan een ieder uitgereikt. Dat gaf de mogelijkheid om in de middag in een tweede
ronde overeenkomsten en saillante verschilpunten tussen elk van de uit twee groepen bestaande
parallelle groepen nader te bediscussiëren. In een derde ronde werden de parallelle groepen
onderling met elkaar geconfronteerd om eventuele knelpunten en verschillen direct op te kunnen
pakken. De studieconferentie werd plenair besloten met conclusies en aanbevelingen voor de
VBW. Van de verschillende rondes maakten de notulisten uitvoerige verslagen. De deelnemers
kregen aan het eind van de dag een stencil mee met de resultaten van de participatieve
zelfevaluatie tot dan toe.
Op basis van het eerste stuk, de uitkomsten van de enquête en de resultaten van de
studieconferentie werd door mij een conceptdocument geschreven. Daarin werden ook conclusies getrokken ten aanzien van de politieke betekenis van de VBW op basis van kranten, stencils,
vier jaargangen van de Waterkrant, interviews, de enquête en de studieconferentie. Lezing van dit
document door de begeleidingsgroep leidde niet tot een ingrijpende verandering ten aanzien van
de interpretatie van de feiten en discussies.159
Als afronding van dit participatief onderzoek werd op een slotstudiedag het eindrapport,
inclusief plan en tippenboekje, bediscussieerd met leden van de begeleidingsgroep en de overige
leden van het bestuur van de VBW. Die discussie leidde tot bijstelling van de actiestrategie van
de VBW, zoals later werd vernomen, nadat ik als onderzoeker uit het proces was gestapt.
Achteraf valt te betreuren, dat de verandering van de actiestrategie niet in dialoog met mij als
onderzoeker heeft plaatsgevonden. Ik achtte mij toen niet verantwoordelijk voor deze fase.
Evenwel de eigenlijke afronding had een uitgewerkt plan moeten zijn voor zowel de organisatorische als strategische veranderingen van de VBW en de invoering daarvan in een nieuwe
praktijk.160
4.5 De resultaten van het participatief onderzoek-door-actie
4.5.1

Activiteiten van de Vereniging tot behoud van Waterland

Bij de samenstelling van de oorspronkelijke systematisering was gebruik gemaakt van archiefmateriaal van vergaderingen, acties etcetera en van de door de VBW uitgegeven periodieken en
nota's, te weten: 4 jaargangen van de Waterkrant, het Purmer Groenboek, het Fietspadenplan en
de Nota Proefboerderij. In dit hoofdstuk wordt een kort overzicht gepresenteerd van de
oorspronkelijke tekst.
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De VBW nam gedurende de hele periode als uitgangspunt voor zijn activiteiten de
eindrapportage "Waterlanders over Waterland". In de eerste Waterkrant van de VBW van
februari 1974 stond geschreven:
"Het gaat om het behoud van een uniek weilandschap. Met de oudste Nederlandse
droogmakerijen, polders die soms nauwelijks natter kunnen, een zeer gevarieerde en grote
vogelpopulatie en rijke flora. En vooral om het behoud van de Waterlandse dorpen.
Sommige oplossingen voor de beleidsproblemen van de Streek dragen duidelijk het
stempel van het voorbije verleden, zoals het maar klakkeloos verder gaan met het aanleggen van nieuwe wegen, het grootscheeps bouwen voor een bevolking die niet komt. Het
beleid van de bestuurders die over Waterlands toekomst beslissen zal nauwlettend moeten
worden gevolgd - dat ziet de Vereniging als haar taak."
Het eerste jaar stond vooral in het teken van het hard maken van de ideeën van "Waterlanders
over Waterland", opdat dit alles ook terug te vinden zou zijn in het voorontwerp en het ontwerp
Streekplan. Daartoe ontwikkelde de VBW een grondige kennis van en visie op de relevante
onderwerpen. Vooral de cijfers over de grootte van de overloop van Amsterdam naar Waterland
en over de achterblijvende werkgelegenheid, die waren berekend door de inspraakgroepen, gaven
volop reden tot nadenken.
Er waren veel contacten gelegd met Amsterdamse buurtactiegroepen. De gespreksthema's en
acties handelden over de relatie tussen overloop en sloop en tussen de verdergaande
verstedelijking in Waterland en het falende stadsvernieuwingsbeleid in de hoofdstad.
Naast deze activiteiten, die vooral gericht waren op de beïnvloeding van de politieke
besluitvorming, waren er ook een aantal activiteiten gericht op de bewustwording van de
bevolking. Zo waren er een forumdiscussie en de eerste zes afleveringen van de Waterkrant.
Hierin was onder andere informatie bijeengebracht over boerenorganisaties in Waterland, de
agrarische toekomst van Waterland, de hoorzittingen, de inspraak rond de oriënteringsnota en
mogelijkheden voor alternatieve energie.
In het tweede verenigingsjaar werd het ruimtelijk beleid van Gruijters, minister van
Volkhshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, en van de Provinciale Staten kritisch gevolgd.
Daarnaast werden inspraakprocedures gestimuleerd in de dorpen en gemeenten. Toch bleek dat
de organisatie en mankracht ontbraken om over het gehele front in Waterland de verschillende
ontwikkelingen in plaatselijke ruimtelijke plannen te kunnen volgen. De contactpersonen, die
binnen de gemeenten de taak hadden de bestemmingsplannen op de voet te volgen, bleken
daartoe niet voldoende uitgerust. Er begonnen zich een aantal structurele problemen af te
tekenen binnen de VBW: de actieve basis was te smal.
Als gevolg daarvan stonden in het derde jaar de dorpen centraal. Het bestuur had zich tot
dusverre te eenzijdig gericht op de grote problemen, zoals Purmerend, het landschapspark en de
Rijksweg 7, met als gevolg dat er een gat was ontstaan tussen de kennis van de meeste leden en
die van het bestuur. Het werd daarom noodzakelijk geacht om de band met de leden te versterken en meer Waterlanders, vooral boeren, te activeren en te laten meedenken. Er werd meer
nadruk gelegd op de presentatie en de voorlichting en het maken van alternatieven voor de
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inrichting van Waterland. Dat jaar werd wat minder tijd besteed aan het volgen van de ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke ordening.
Het jaar 1976 zou een jaar van actie worden, met name rond de bebouwing van de Purmer. De
VBW publiceerde daartoe een standpuntennota, met haar mening over de achtergronden van de
overloop van Amsterdam, het waarom van stadsvernieuwing en van Amsterdam als metropool.
Verder over de leegloop, volloop en terugloop: het standpunt over de werkgelegenheidsproblematiek, over groeikernen, over mogelijke ontwikkelingen in de woningvoorraad en over de
bevolkingsspreiding van Noord-Holland. De nota bevatte ook commentaar op de verstedelijkingsnota en de visie op de Markerwaard en de maatschappelijke gevolgen van de overloop.
In dat jaar waren er veel inspraakactiviteiten en bezwaarschriften ingediend. Daarnaast
vonden activiteiten plaats die gericht waren op het informeren van kamerleden met het oog op
de beslissing over de Purmer. Verder werden allerlei acties in de Purmer zelf ondernomen.
In 1977 zouden de Staten Generaal een beslissing nemen over de verstedelijkingsnota (Tweede
deel van de derde nota Ruimtelijke Ordening). De Raad van Staten moest een beslissing nemen
over de beroepsschriften op de Kroon tegen bestemmingsplan Purmer I van de gemeente
Purmerend. Het door de VBW gepubliceerde vervolg op de standpuntennota, het Purmer
Groenboek, bevatte een schat aan informatie over de geschiedenis, de werkgelegenheid, het
wonen en de natuur.
Het Purmer Groenboek werd verzonden aan de Tweede Kamer, de Eerste Kamer, alle
ministers en staatssecretarissen, ambtelijke instanties, gemeentebesturen en waterschappen, de
waterlandraad, afdelingen van politieke partijen in Waterland, voorlichtingsbureaus en
bibliotheken, wetenschappers en architecten, Provinciale Staten en milieu- en welzijnsorganisaties.
De inhoud van de Waterkrant in het bestuursjaar 1977 werd vooral bepaald door de
ontwikkelingen in de Purmer en de werkwijze van de landinrichtingscommissie.
4.5.2

De effecten 5 jaar na het inspraakproces

In het participatief onderzoek was het mede van belang inzicht te krijgen in de effecten van de
inspraakprocedure op de betrokkenheid van de Waterlanders bij hun gebied. Wat had bewoners
aangesproken? Wat had hen gemotiveerd tot handelen? Waar konden Waterlanders wat mee?
Hoe moest het in de toekomst verder gaan?
De inspraakprocedure, zoals die in het voorjaar van 1973 plaatsvond, concentreerde zich
sterk op de bedreiging van het Waterlandse landschap.161
Het effect van de voorlichtingsfunctie van inspraak, dus het verstrekken van informatie aan de
bewoners in de streek, werd over het algemeen positief gewaardeerd. In een korte tijd had de
Volkshogeschool kans gezien een grote hoeveelheid informatie op een goed leesbare wijze te
verspreiden.
Evenwel de beïnvloeding van de politieke besluitvorming en het direct bestuurlijke effect
waren op de korte termijn, uiterst gering. Zo was vrijwel niets van de filosofie van de
inspraaknota "Waterlanders over Waterland" terug te vinden in het uiteindelijke Streekplan. Dit
ontlokte dan ook de sceptische opmerking in de Waterkrant van februari 1978: "Ieder die
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ervaring heeft met inspraak, weet hoe moeilijk het is om iets anders te veranderen in ter visie
gelegde plannen dan komma's en punten."
Uit de enquête (zie 4.4.2) bleek dat men reeds ten tijde van de inspraakprocedure zelf
tamelijk geringe verwachtingen had van het directe politieke effect. Zo werd genoemd: "(...) reeds
tijdens de discussie over wel of niet een Markerwaard werd met de inpoldering begonnen (...)."
De geringe invloed op de besluitvorming leidde tot een aantal verschillende reacties. Enerzijds
wendde een groot aantal Waterlanders zich teleurgesteld af van alles wat met inspraak te maken
had. Anderzijds werden groepen Waterlanders juist politiek actief in politieke partijen, de VBW
of anderszins.
Deze laatsten verwachtten het effect op de politieke besluitvorming pas op de veel langere
termijn, na een actieve follow-up en na de verdediging van de standpunten. Zij stelden, dat
inspraak pas zin had als aan verschillende voorwaarden was voldaan. Maar uiteindelijk waren de
acties die volgden op de inspraakprocedure om het één en ander politiek te laten beklijven,
doorslaggevend. Voor hen was inspraak niet een éénmalige zaak, maar een voortdurend proces
met elementen van strijd en (soms) van dialoog tussen bestuurders en bestuurden.
Tot de aanhangers van de laatste visie behoorden veel actieve leden van de VBW. Tot de
teleurgestelden behoorden veel agrariërs en huisvrouwen. Mensen, die veelal niet tot de
inspraakelites behoorden, mensen bij wie veel verwachtingen gewekt en weinig beantwoord
werden. Daarnaast waren er mensen die inspraak vooral als vorm van inkapseling zagen, als het
zoveelste bewijs van het zogenaamde 'democratisch' functioneren van de maatschappij.
Het leerproces bij de deelnemers was zeer verschillend verlopen. Veel van de insprekers hadden
geleerd, dat zaken als ruimtelijke ordening voor hen toch te moeilijk waren, te complex. Zij
hadden geleerd, dat politieke activiteit niet voor hen was weggelegd. Soms haakten zij al tijdens
de inspraakprocedure af, soms ook later. In ieder geval hoorde de VBW niets meer van hen. Bij
hen had het leerproces in negatieve zin uitgepakt, of op zijn hoogst een grote hoeveelheid informatie opgeleverd. Anderen bleven meespreken en meedoen, maar leerden daar heel weinig van.
En bij weer anderen had de inspraakprocedure wel een duidelijk bewustwordingseffect.
Eén van de belangrijkste effecten van de procedure was de oprichting van de VBW. Deze
milieu-actiegroep ging zich inzetten voor het bedreigde Waterlandse landschap en maakte het
mogelijk dat grote aantallen mensen de gebeurtenissen rond het ontwerp en het eindrapport
nauwgezet bleven volgen. De VBW zorgde er ook voor dat de betrokkenheid van een groot
aantal mensen bij het eigen gebied versterkt was. Zeker 30% van de insprekers werd lid van de
VBW, vaak als papieren lid, soms als actieve medestander.
Op de studieconferentie (zie 4.4.3) kwamen nog andere leerpunten uit de inspraakprocedure naar
voren, zoals: "De procedure heeft ons het enorme belang van ruimtelijke ordening duidelijk
gemaakt en een meer kritische houding doen innemen." "Door de inspraakprocedure kreeg ik
meer inzicht in de eigen situatie en de relativiteit van deskundigheid." "De procedure gaf me een
duidelijker en veel negatiever beeld van het functioneren van de politieke kaders binnen de
bestaande maatschappelijke machtsverhoudingen." "(...) leerde de opvattingen waarderen van
anderen zoals boeren-natuurbeschermers, jongeren-ouderen, autochtone en nieuwe bewoners."
"(...) bracht solidariteit teweeg met verwante deelnemers." Daarnaast noemde men: het aanleren
van allerlei vaardigheden zoals luisteren, spreken in een groep, samen besluiten nemen, stukken
lezen en voor belangen opkomen.
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Bij de beoordeling van de planprocedure op zich, was het opvallend dat het initiatief tot de
inspraak vanuit de bewoners kwam. En ook dat de bestuurders ondanks het ruim op tijd
aankaarten van de procedure een tekort aan tijd veroorzaakten. Dat de inspraak begon toen de
plannen al ontworpen waren. Dat het wantrouwen bij de bestuurders toenam naarmate de deelnemers met betere alternatieven op de proppen kwamen. Dat de inspraak als sociale techniek om
de burgers te overtuigen van de plannen van bestuurders mislukte en dat de doelstellingen van de
bestuurders ten aanzien van inspraak anti-emanciperend werkten.
Met andere woorden, de kloof tussen bestuurden en bestuurders werd steeds groter. Hier ging de
constatering van Beck op, dat de burger als handelend subject een marginale betekenis wordt
toegekend om mee te denken over de problemen van zijn directe omgeving en dat er een gebrek
aan respect bestaat voor zijn potentiële vermogens hiertoe.162
4.5.3

Invloed van de milieu-actiegroep op de Waterlanders

De participatieve zelfevaluatie van het werk van de VBW besloeg de periode van de oprichting
tot de jaarvergadering van 1978. Zij was gebaseerd op de twee centrale vragen: Wat is de
betekenis van de VBW geweest voor de betrokkenheid van Waterlanders ten aanzien van
het leefklimaat in het eigen gebied? Wat heeft de VBW voor effect gehad op de regionale
ontwikkeling en wat is in het algemeen haar politieke betekenis?
De VBW diende, als gevolg van haar doelstellingen, de belangstelling bij bewoners voor de
problematiek in Waterland te vergroten. Op basis van de interviews, de enquête en het
bronnenonderzoek echter werd geconcludeerd, dat er een grote discrepantie bestond tussen de
actieve kern van de VBW - met name het bestuur en de leden van de werkgroepen - en de
overige leden. Er was ten tijde van het participatieve onderzoek een bijna niet meer te overbruggen kloof ontstaan tussen de kennis en ervaring van deze actieve kern en de rest.
Door de actieven was een grote praktische deskundigheid ontwikkeld op het gebied van
ruimtelijke ordening, van inspraakactiviteiten en van het functioneren van de overheid in het
algemeen. Tegelijkertijd was men zich beter bewust geworden van de maatschappelijke
achtergrond van specifieke problemen. Zo was er in het geval van de Purmer een goed inzicht in
de vermenging van de politieke en economische belangen en in de speculatie en de financiële
lobby, die plaatsvond.163 Ook hadden de actieve leden een groot aantal praktische vaardigheden
opgedaan zoals discussiëren, nota's schrijven, voor belangen opkomen en het snel vormen van
meningen.
Hiertegenover stond evenwel een grote meerderheid van papieren leden, die vooral indirecte
kennis vergaarden door Waterkranten, vergaderingen en brochures. Mensen waarbij deze kennis
zich niet verdiepte of nuanceerde door de eigen ervaring in acties.
De informatie over de sloop-overloopproblematiek, over het werkgelegenheidsaspect hiervan,
over de Markerwaard en de tweede luchthaven kreeg pas werkelijke betekenis in de actie, in het
omgaan met lokale en regionale overheden en in de confrontatie met de problemen in het
gebied. Het vanuit bewustwording komen tot handelend optreden was slechts aan de actieve
groep verenigingsleden voorbehouden gebleven. Dit ondanks de jaarlijks terugkerende oproep
vanuit het bestuur om meer mensen te betrekken, ondanks het net van contactpersonen dat was
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ontwikkeld en ondanks de vele - dikwijls zeer goede - artikelen in de Waterkrant. In de
onderzochte vier jaar van de VBW vormden het te geringe draagvlak en de te weinig actieve
mensen steeds het kernprobleem.
Over het effect van de informatiefunctie van de VBW naar Waterlanders vormde zich het
volgende beeld:
Door leden van de VBW werd de Waterkrant als een bindend element ervaren en door
praktisch eenieder van a tot z gelezen. Men vond de krant over het algemeen redelijk goed
leesbaar, al constateerde men ook dat het taalgebruik enigszins elitair was en derhalve voor "de
gewone burger niet altijd goed te begrijpen." Nog te veel werden begrippen gebruikt waarvoor
een meer dan gemiddeld opleidingsniveau vereist was. Complexe problemen werden
onvoldoende herleid tot eenvoudige thema's. Overigens stak de Waterkrant nog goed af bij het
moeilijke taalgebruik in nota's en andere publikaties van de overheid. 'Vertaling' van dergelijke
stukken was dan ook constant nodig om mensen de problematiek van de streek duidelijk te
maken.
Een probleem was wel, dat veel mensen moeite hadden de lijn van het gebeuren vast te
houden. Er werd op zoveel verschillende zaken ingesproken en er verschenen zoveel nota's, dat
de niet-actieven het spoor bijster raakten. Ook was de strategie van handelen onvoldoende
duidelijk. Men dacht langzamerhand, dat de problematiek rond het behoud van Waterland zo
ingewikkeld was dat slechts ingewijden en deskundigen de acties konden voorbereiden en
uitvoeren. (Een misvatting die funest kan zijn voor een actiegroep.)
Uit de antwoorden van niet-leden bleek dat zij de Waterkrant zelden of nooit lazen. Daarbij
werd enerzijds de in hun ogen te theoretische aanpak en het bedillerige, elitaire toontje van de
publikaties en de acties van de VBW als oorzaak genoemd voor het zich niet betrokken voelen
bij de strijd om Waterland. Anderzijds werd ook geconstateerd dat dit wellicht veel meer te
maken had met onbekendheid met de VBW en onvoldoende of verkeerde voorlichting.
Een ander punt van kritiek was het structureel doodzwijgen door de regionale kranten. Die
waren vaak meer op de hand van de overheid. Dit probleem gold niet voor de landelijke pers.
Daarin werd regelmatig op positieve wijze bericht over de VBW.
In de participatieve zelfevaluatie werd ook aandacht besteed aan de organisatiestructuur van de
VBW. Er was gekozen voor een structuur met een bestuur, werkgroepen en lokale
contactpersonen. Er waren in 1978 21 contactpersonen, die tot taak hadden om enerzijds het
bestuur te informeren over zaken die op lokaal niveau van belang waren, anderzijds om op
plaatselijk niveau de bewoners te informeren over de VBW en haar werkzaamheden en ook om
plaatselijke activiteiten van de grond te krijgen. In de Waterkrant no. 12 werd gesteld: "De VBW
kan zelfstandige plaatselijke actie, werkgroepen en dergelijke een welkome steun bieden. Lokale
groepen die tegen een bepaalde ontwikkeling in actie komen, kunnen via de VBW hun activiteiten desgewenst op een meer interlokaal niveau brengen."
De plaatselijke activiteiten bleken echter, op een enkele uitzondering na, niet van de grond te
komen zodat de afstand tussen de VBW en de Waterlanders niet overbrugd werd. Er bestond
eigenlijk geen helder beeld van een dergelijke basisorganisatie en ook niet over de organisatievorm die tegenpraktijken tegen de parlementaire democratie mogelijk maakten.
Een ander opvallend aspect van de VBW was dat vooral mannen door de activiteiten van de
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VBW waren gestimuleerd. Dit uitte zich ondermeer in partijpolitiek werk, ruimere interesse voor
het gebied of een actieve inbreng in de VBW. Bij de vrouwelijke verenigingsleden kon deze
toename van de betrokkenheid vrijwel niet geconstateerd worden, zelfs niet bij de meer actieve
leden. Door haar organisatie en werkwijze bleef de VBW een mannenaangelegenheid.
De VBW voldeed niet voldoende aan de verwachtingen van de Waterlanders, het geheel had
een te smalle basis; een basis die de grote massa van de bevolking niet aansprak.
Tot op het moment van het onderzoek waren de inspraakactiviteiten, de diverse acties, de
presentatie-avonden, de artikelen in de Waterkrant, de bezigheden van de contactpersonen
onvoldoende geweest om de Waterlanders te interesseren voor hetgeen de VBW deed. Dit
ondanks de bewondering die er bestond voor het idealisme en de werkkracht van het handjevol
zeer actieve leden.
Kortom, de VBW had te weinig een werkwijze ontwikkeld die gericht was op de bevordering
van bewustwording en van handelend optreden. Bewustwording zowel ten aanzien van specifieke problemen als ten aanzien van de maatschappelijke achtergrond waarbinnen deze
problemen zich voordeden.
Uiteindelijk werden een aantal verschillende oorzaken gevonden voor de geringe invloed op de
betrokkenheid van de grootste groep Waterlanders. Enerzijds lagen deze op het vlak van het
functioneren en de werkwijze van de VBW zelf. Anderzijds lagen de oorzaken voor de geringe
invloed op de betrokkenheid van Waterlanders op een meer structureel, maatschappelijk vlak.
Dit moet als volgt begrepen worden: Tijdens de inspraakprocedure van 1973 ontstond bij de
1000 insprekers een gevoel dat er wat ging veranderen. De inspraakprocedure was dan ook een
unicum. De Waterlanders kregen echter door een te geringe voorlichting een verkeerd beeld over
wat er in de praktijk met de resultaten gebeurde.
Na de inspraakprocedure bleek dat de grote ontwikkelingen, waardoor Waterland bedreigd
werd, zoals de verstedelijking, de inpoldering van de Markerwaard, de aanleg van rijkswegen, de
grootschalige ontwikkelingen in de landbouw, vooral ver buiten Waterland werden bekokstoofd.
De protesten vanuit Waterland tegen bijvoorbeeld de aanleg van Rijksweg 7 bleken in het
niet te vallen bij alle verkeerstechnische argumenten die vóór die weg pleitten. De streek werd
daarbij nauwelijks serieus genomen. Zo ook bij de landinrichting. De instituties die de
argumentatie leverden waren van een dergelijke omvang164, dat niemand direct verantwoordelijk
was voor zijn daden. Die 'machinerie' overtroefde met grote kracht en met technische argumentatie de protesten.
Tegen een dergelijk macht stond een regionale actiegroep, bestaande uit mensen die al het
werk in hun vrije tijd deden, praktisch machteloos. Het was een enorme opgave om er
argumentatie van voldoende kwaliteit tegenover te stellen. Het totaalbeeld was er dan één van
overrompeling door grootschalige organisaties en grootschalige technologie. Actievoerders van
een kleine organisatie vielen in het niet bij de groepen waar ze mee te maken kregen. Dit hielden
alleen enkelen vol. Het vereiste zo veel tijd, zo veel incasseringsvermogen, zo'n hoog
abstractieniveau en zo vaak stelling nemen. Het was de weinigen, die het actievoeren binnen de
VBW wisten vol te houden, niet gelukt dit proces te verduidelijken. Aangezien men doorlopend
werd geconfronteerd met weer nieuwe knelpunten, bleef er geen tijd over voor het formuleren
van een uitgewerkte filosofie waarin doorklonk waar de wortels van de problemen zaten en die
zo geformuleerd was dat een brede groep mensen erachter ging staan.
Bij de confrontatie tussen een kleinschalige organisatie en de grootschalig georganiseerde
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wereld eromheen viel door de VBW alléén niet zo erg veel te veranderen aan de betrokkenheid
van de Waterlanders.
4.5.4

VBW en de regionale ontwikkeling

Toch waren er verschillende redenen waarom aan de VBW een politieke betekenis toekwam
binnen het bestaande politieke systeem van Waterland.
Alleen al het bestaan van de VBW hield een uitdaging in. Een dergelijke actiegroep bestond
niet in het politieke systeem van Waterland en was evenmin makkelijk te integreren. Dat
betekende dat conflicten vanwege en met de VBW tegelijkertijd grensconflicten waren voor het
politieke systeem. Die conflicten stonden in oorzakelijk verband met de crisis van het
partijensysteem en de parlementaire democratie. Zowel in de relaties met de politieke partijen als
met de overheid kwam dit tot uiting.
De VBW vervulde tot 1978 een effectieve controlerende functie met name rond de
ontwikkelingen op het gebied van de ruimtelijke ordening. Dit was ook een van de belangrijkste
wapens in de krachtmeting met de overheid. In de loop der tijd wist de VBW vele cijfers,
prognoses en alternatieve plannen te achterhalen. En dit op een zodanige wijze, dat op een
gegeven moment niemand meer iets in kon brengen tegen het cijfermateriaal van de VBW. Ook
in de overloopdiscussie ontwikkelde ze veel deskundigheid.
De VBW gaf vorm aan een maatschappijvisie die in wezen berustte op het overboord zetten
van de ideologie van de ongeremde groei en die juist haar kracht zocht in het duidelijk maken
van collectieve behoeften.
Als direct resultaat van de VBW viel te concluderen dat de plannen voor de Purmer enige jaren
werden opgehouden. Dit had het voortdurend actie voeren tegen de verstedelijking van de
Purmer (een hoofdactiviteit van de VBW) bewerkstelligd. Het voordeel hiervan was dat de
prognosecijfers door de realiteit werden ingehaald en ontmaskerd en dat deskundigen, beslissers,
standpuntvormers en buitenstaanders meer en meer overtuigd raakten van de steekhoudendheid
van de gehanteerde argumenten. En ook dat de irrationaliteit en de halsstarrigheid van met name
de bestuurders van Purmerend steeds duidelijker werden aangetoond.
Mede door toedoen van de VBW verdwenen ook de plannen voor de Rijksweg 7 enige jaren
in de ijskast. Verder werd een alternatief fietspadenplan, ontworpen door de VBW, door de
Waterlandraad als uitgangspunt genomen voor een eigen plan. Er was een start gemaakt met een
experimentele proefboerderij. De VBW had ook als enige vereniging zitting in één van de
gebiedswerkgroepen van de Landinrichtingscommissie.
De politieke betekenis van de VBW was echter niet alleen af te leiden uit het materiële succes
van verschillende acties op het terrein van ruimtelijke ordening. Van belang was ook in hoeverre
het mogelijk bleek om met de zogenaamde oplossingsbetrokkenen te kunnen samenwerken.
Het bleek dat veel politici nogal eens ideeën overnamen van de VBW. Verder waren veel
raadsleden in Waterland lid van de VBW. Het was zelfs zo dat na de inspraakprocedure een
aantal mensen gekozen hadden voor belangenbehartiging van de opvattingen van de VBW via de
politieke partijen. Ook de buitenparlementaire contacten met politici hadden hun uitwerking.
De VBW kreeg meer of minder frequent bijval, ondersteuning of samenwerking van organen
vanuit het administratieve systeem en van de Provinciale Planologische Dienst, de Rijksdienst
voor IJsselmeerpolders, vertegenwoordigers van Provinciale Staten, de Waterlandraad, de Streek-
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commissie en de Landinrichtingscommissie. Ook kwamen ambtenaren van gemeenten en
provincie naar de (openbare) vergaderingen van de Vereniging tot Behoud van Waterland.
De VBW werd ook financieel ondersteund in de vorm van subsidies, namelijk van de
gemeenten Purmerend, Monnickendam, Beemster en Wijdewormer.
De politieke betekenis van de VBW viel ook te ontlenen aan de pogingen die waren ondernomen
om de actie tot een bredere beweging te laten uitgroeien. Daarbij waren twee dimensies van
belang.
Enerzijds in hoeverre de VBW aansluiting had gezocht en gevonden bij het reeds bestaande
netwerk van organisaties en groeperingen in het gebied. Dit was van belang voor het draagvlak
van de actie.
Anderzijds in hoeverre de VBW een vertaalfunctie had. Voor een bredere beweging was het
van belang dat deze op een juiste en doeltreffende wijze de verlangens van de bevolking kon
overdragen. Verder was de mate van belangenbehartiging van invloed: in hoeverre had de VBW
de individuele belangen van bewoners collectief kunnen maken?
In de begeleidingsgroep van het participatief onderzoek gingen we deze aspecten één voor
één na en voorzagen ze van een kort commentaar.
Het aansluiting zoeken bij het netwerk van organisaties en groeperingen in het gebied zelf en met
andere vergelijkbare groeperingen buiten het gebied gaf het volgende beeld: Binnen Waterland
ontstonden nauwe contacten met het comité van Purmerbewoners "Wees wijs, houdt de Purmer
groen" en verder met Contact Milieubescherming Noord-Holland, PPR-Waterland en de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie. Al deze contacten vonden plaats in verband met de
problematiek van de bebouwing van de Purmer. Buiten Waterland waren er veel contacten met
Amsterdamse buurtactiegroepen. Er werden gezamenlijke acties ondernomen en solidariteitsverklaringen uitgegeven. Ook op het terrein van inspraak werd regelmatig gezamenlijk actie gevoerd.
De VBW trad op als coördinator en gaf de mogelijkheid tot onderling overleg.
Het door de VBW uitgegeven Purmer Groenboek was eveneens gestuurd aan Amsterdamse
wijkcentra en buurtgroepen met het verzoek om hun reactie daarop te sturen naar relevante
politieke instanties.
Met een aantal milieugroeperingen elders in Noord-Holland werd gezamenlijk gereageerd op
de Nota van Uitgangspunten van het Amsterdam-Noordzeekanaalgebied van G.S. Het ging
veelal om groeperingen die nog vrij kort bestonden. De VBW diende zelf duidelijke standpunten
in te nemen, om gezamenlijk met andere regionale en lokale groeperingen te kunnen werken. De
belangen van Waterland stonden niet op zichzelf, de relatie met Amsterdam en andere regio's
was aantoonbaar. Daarom dienden visies op het gebied van ruimtelijke ordening, verstedelijking,
landinrichting, stadsvernieuwing en overloop duidelijk geformuleerd te worden. Op die manier
ontstonden doelstellingen waarmee concreet actie kon worden gevoerd.
De samenwerking met de traditionele organisaties, zoals afdelingen van vrouwen- en
landbouworganisaties, NUT, NIVON165, vakbonden en buurthuizen was heel wat minder hecht.
Behoudens de samenwerking met politieke partijen via de leden en met een enkele landbouworganisatie over punten van landschapsinrichting, waren met deze organisaties uit de streek
weinig contacten en waren er geen gezamenlijke acties ondernomen. Dit alles ondanks de aanzet
die er potentieel was in de inspraakprocedure. Daar werden immers de contactpersonen aangezocht via het bestaande netwerk van organisaties en groeperingen in Waterland. De VBW was
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ten tijde van het onderzoek vooral een zaak van import-Waterlanders. De boeren hielden zich
afzijdig en voerden hun eigen strijd.
De VBW had zich te weinig bezig gehouden met de gevestigde netwerken van organisaties
en groeperingen in het gebied en met name met de vrouwenverenigingen en landbouworganisaties. Die relaties waren essentieel voor een breed draagvlak van de acties. Uiteindelijk
dienden milieubeschermers, boeren en overige bewoners van Waterland eendrachtig samen te
werken ten behoeve van het behoud van Waterland.
De taak tot belangenbehartiging en de vertaalfunctie van de VBW kregen het volgende
commentaar: Vanaf het begin was de legitimiteit van de standpunten van de VBW, gebaseerd op
"Waterlanders over Waterland", vrij groot. Ook konden boeren als belangrijke bewonersgroep in
Waterland zich op veel punten goed vinden in de resultaten van de inspraakprocedure.
Het was echter ook belangrijk om te evalueren in hoeverre de uitwerking van "Waterlanders
over Waterland" en de interpretatie van strategisch belangrijke actiepunten door de Waterlandse
bevolking als juist werden ervaren. In hoeverre wist de VBW via haar activiteiten de verlangens
van de bewoners doeltreffend te vertalen en over te dragen? Hierover gaf het resultaat van de
enquête inzicht.
Een beoordeling van de activiteiten gaf het volgende beeld: De meeste leden van de VBW
waren het erover eens dat het Purmer Groenboek en in het algemeen de voortdurende
activiteit rond de Purmer, het fietspadenplan en de landschapsparkdiscussie belangrijke en
positief gewaardeerde activiteiten waren van de VBW. Verder werden positief beoordeeld:
de enorme kennis van zaken, het enthousiasme, de inzet en het optreden in alle politieke
partijen.
De meer negatieve opmerkingen hadden te maken met het niet aansluiten bij de plaatselijke
problemen, de schroom voor buitenparlementaire acties, het te moeilijke taalgebruik in nota's,
het optreden van de contactpersonen (te weinig contact met de plaatselijke bevolking), de te
geringe invloed op de besluitvorming, de interne organisatie en vooral het te weinig betrokken
zijn van de leden.
De boeren vonden bebouwing van de Purmer niet alleen om planologische redenen ongewenst
(dichtslibben van de stedelijke bebouwing), maar ook omdat daarmee uitstekende landbouwgrond verloren ging. De boeren hadden over het algemeen waardering voor het idealisme
van de VBW om de Purmer onbebouwd te laten. Ook de andere activiteiten in verband met de
Purmer konden zij wel waarderen.
De boeren in Waterland wisten evenwel niet goed in welke relatie de niet-agrarische leden nu
werkelijk tot hen stonden, op grond van de volgende feiten: a) De VBW droeg een
actiegroepachtig karakter. De boeren van Waterland waren niet op actie voeren gesteld, alleen bij
hoge uitzondering. b) De VBW wekte naar buiten toe de indruk een bezwaarschriftenmaker te
zijn. Tegen de bebouwing van de Purmer was dit een constructieve bezigheid. Meer moeite
hadden de boeren met de waakhondfunctie in landbouwkwesties, bijvoorbeeld het protest tegen
de bouw van een ligboxstal in Waterland.
Voor het overige was de dialoog tussen boer en natuurbeschermer inzake Nationaal
Landschap Waterland via de VBW nauwelijks van de grond gekomen volgens de boeren. De
belangen van de landbouw en het natuurbeheer speelden nauwelijks een rol bij de herinrichting
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van Waterland. De landbouw werd teveel als een technische aangelegenheid gezien, waarbij te
weinig rekening werd gehouden met de sociale en economische aspecten van het agrariër-zijn.
Het gevolg was dat de acties en publikaties teveel gericht waren op het natuurbehoud.
Veel VBW-leden waren relatieve nieuwkomers in Waterland, met vaak een goede scholing.
Zij waren de VBW gaan overheersen, waardoor de boeren naar de achtergrond waren geschoven. Uit de enquête en de discussies op de studieconferentie bleek dat de niet-agrarische
leden van de VBW onvoldoende op de hoogte waren van de actiegeschiedenis van de boeren en
zich nauwelijks trachtten in te denken hoe een boer in Waterland werkte en leefde. Ze hadden
weliswaar het goede voor met de boerenbevolking, maar kenden de van onderop-optiek niet of
ternauwernood van binnenuit.166 Dit was een eerste vereiste voor een dialoog met de boeren over
de problemen van Waterland en ook zeker een voorwaarde om meer boeren lid te laten worden
van de VBW. Een boer moest van goede huize komen, zo werd op de studieconferentie gesteld,
om wat te kunnen inbrengen.
Veel boeren waren bang dat ze iets niet wisten of dat ze een flater zouden slaan. Dit soort
minderwaardigheidsgevoel ten opzichte van de beter opgeleide bewoners leidde uiteindelijk tot
het wegblijven op vergaderingen. En dan te bedenken dat het voor een boer met zijn levensritme
toch al moeilijk was in de avonduren 'politiek' te bedrijven. Ook aan het vertalen van verlangens
van boeren, had de VBW onvoldoende bijgedragen.
4.6 Een strategie van handelen
De VBW had, zo bleek tijdens de participatieve zelfevaluatie te weinig een actiestrategie
ontwikkeld die gericht was op het betrekken van de Waterlanders bij al die zaken die de
leefbaarheid van het eigen gebied betroffen. Voor het uitwerken van zo'n strategie van handelen
waren antwoorden nodig op drie hoofdvragen. a) Waarom zijn zo weinig boeren lid? b) Hoe
kunnen papieren leden tot actie aangezet worden? c) Welke strategie gericht op bewustwording
van alle leden kan de VBW hanteren?
Om het handelen van de VBW te optimaliseren was het noodzakelijk om middels discussie
bestaande opvattingen te herzien, andere accenten aan te brengen of een andere actiestrategie te
ontwikkelen en uit te proberen. Om het zoekproces te versnellen werden in de eindrapportage
voor de afsluitende studiedag met de leden van de begeleidingsgroep en de overige leden van het
bestuur van de VBW een aantal aanzetten uitgewerkt. De hele rapportage was bedoeld om de
VBW een analytisch kader aan te bieden als basis voor verdere strategiediscussie en een betere
activiteitenplanning.
Allereerst waren er de conclusies en aanbevelingen van de studieconferentie van leden en nietleden. Daaruit bleek een duidelijke voorkeur voor een federatieve structuur van de VBW,
opgebouwd uit gedecentraliseerde afdelingen in de dorpen. Op deze manier zou de diversiteit
van Waterland beter tot zijn recht komen en zouden grotere groepen van de bevolking bereikt
kunnen worden.
Lokaal gekozen contactpersonen zouden eerst kleinschalige activiteiten op moeten zetten,
die aansloten bij de directe belevingswereld van de bevolking. Van daaruit zou men moeten
komen tot grootschaliger activiteiten op regionaal niveau. Dit betekende geen andere activiteiten,
maar een andere strategie tot bewustmaking. Van belang was wel om die contactpersonen meer
toe te rusten met vormingsmogelijkheden (simulatie, rollenspel, discussiemateriaal), zodat zij
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grote groepen dicht bij huis zouden kunnen benaderen.
Zowel de vorm als de inhoud van de informatie aan de bevolking diende verbeterd te
worden. Door een minder theoretische benadering van de problemen en door eenvoudiger
taalgebruik en bredere verspreiding zou de Waterkrant meer mensen kunnen bereiken. Daarnaast
zou effectiever gebruik gemaakt moeten worden van bestaande regionale media en andere
kanalen, zoals lokale vormingscentra en tentoonstellingen van lokale kunstenaars. Wat betreft de
inhoud van de boodschap zou er meer nadruk moeten komen op het positieve beeld van
Waterland als uniek natuurgebied en ook als woongebied met een dorpskarakter.
Op de studieconferentie werd ook gepleit voor een grotere variatie in activiteiten. Naast
oppositie voeren via bezwaarschriften tegen bestemmingsplannen, zou het protest aan kracht
winnen door demonstratieve acties en mobilisatie van de bevolking. Unaniem was men het
erover eens dat er meer samenwerking gezocht moest worden met bestaande lokale instituties,
zoals politieke partijen, waterschappen, vrouwen- en jeugdverenigingen en middelbare scholen.
Op het vlak van het functioneren en de werkwijze van de VBW zelf kwamen de volgende
aanbevelingen naar voren op de studiedag:
- Een betere interne organisatie was noodzakelijk.
- Er moest meer rekening gehouden met en meer aansluiting gezocht worden bij de
actiegeschiedenis van het gebied en het netwerk van sociale relaties.
- Er diende een werkwijze ontwikkeld te worden die meer gericht was op de politieke
leerprocessen van de bewoners in het gebied.
- Er moesten duidelijker dan voorheen standpunten ingenomen en visies ontwikkeld worden
op het gebied van ruimtelijke ordening, verstedelijking, landinrichting, stadsvernieuwing en
overloop om zo met lokale en regionale groeperingen tot samenwerking en acties te
komen.
- Er diende nog meer dan voorheen rekening gehouden te worden met de agrarische belangen
naast het accentueren van milieu-overwegingen.
- Het totale beleid moest worden ingepast in een heldere strategie van handelen.
Om meer inzicht te krijgen in het vraagstuk "Waarom zijn boeren niet te 'activeren' binnen de
VBW?", discussieerden we op de slotstudiedag met het bestuur over een beschrijving van de
produktie-omstandigheden op de agrarische bedrijven en over de actiegeschiedenis van agrariërs
(zie 4.3.3).
Verder waren in de eindrapportage een aantal mogelijke antwoorden opgenomen op vragen,
zoals: Wat vermindert de weerstand om zich te organiseren? Hoe kan de individuele waarneming
van de situatie in Waterland overgaan in de bereidheid om met anderen actie te gaan voeren? De
visies van o.a. Beck en Gronemeijer (zie 4.1 en 4.2) gebaseerd op ervaringen in andere actiegroepen werden daartoe vertaald naar de situatie in Waterland.
Het constateren van problemen en het overschrijden van de zogenaamde pijngrens waren
niet genoeg om tot handelen te komen. Inzicht en geloof in de eigen mogelijkheden waren
belangrijke voorwaarden tot handelen.167 Bij actiegroepen, die expliciet aandacht hadden besteed
aan het betrekken van bewoners bij de vele initiatieven, kwamen ook andere aspecten voor een
actiestrategie naar voren. Die bracht ik in de discussie.
Het gevoel aan een onzekere toekomst te zijn overgeleverd168 kon alleen in actief verzet worden
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omgezet als de betrokkenen een perspectief kregen aangeboden en hun zelfbewustzijn versterkt
werd. Daartoe hanteerden actiegroepen, met name de actiegroep "De Sterke Arm" uit de
Dapperbuurt in Amsterdam, verschillende methoden169:
- De groep maakte duidelijk dat verandering, hoe moeilijk op het eerste gezicht ook, toch
mogelijk was door directe contacten met de bewoners, door een onvermoeibare inzet in
individuele noodsituaties en door acties.
- De groep verpersoonlijkte problemen en situaties en ontdeed ze van hun anonieme
wetmatigheid, evenwel zonder daarbij het maatschappelijk karakter ervan te ontkennen of
te negeren.
- De groep trok het beeld van het 'goedbedoelde', schijnbaar rationeel gefundeerde,
overheidsbeleid in twijfel door de irrationaliteit, tegenstrijdigheid en onmacht te onthullen
bij het tot stand komen van besluiten.
Informatie, concrete hulp en acties werden als de drie voornaamste middelen genoemd om tot
solidair optreden te komen. Het ging er immers om de bewoners ervan te overtuigen, dat
gezamenlijk optreden ook in bestaande verhoudingen zin had.170
Om een combinatie van de genoemde methoden ook daar te kunnen gebruiken was het nodig
om een vergaande opsplitsing van Waterland te realiseren. Het volgende voorstel werd uitgewerkt, mede op basis van de aanbevelingen uit de studieconferentie: stel per buurt of straat
contactpersonen aan, waarbij men altijd terecht kan voor problemen en actievoorstellen.
Bespreek blok voor blok wat de mogelijkheden voor veranderingen zijn. Zo kunnen de
bewoners van het blok waar het om gaat, misschien greep krijgen op de beslissingen, die hen
aangaan.
En verder: stel de doelstellingen in algemene vergaderingen vast en besluit over details en de
uitvoering ervan op wekelijkse vergaderingen die voor iedereen toegankelijk zijn.
Een ander punt dat aan de orde werd gesteld was de doorzichtigheid van het handelen. De VBW
diende in de regio complexe problemen op te lossen. Ze moest bedreigingen van buiten afweren,
de neiging om problemen te individualiseren overwinnen en motiveren tot collectief handelen.
Dit alles was noodzakelijk om tenslotte het politieke bewustzijn tot stand te brengen dat nodig
was voor de veranderingen. Doordat dit alles tegelijkertijd diende te gebeuren en acties op verschillende niveaus en verschillende termijnen moesten worden gevoerd was de doorzichtigheid
van het handelen onmisbaar. Dat werd bemoeilijkt door diverse zaken:
1) Het handelen van de VBW werd bepaald door invloeden van buiten. Dit eiste inspanning op
veel gebieden en een voortdurende waakzaamheid.
2) Het handelen van de VBW werd bepaald door de noodzaak om de plaats in de regio veilig te
stellen. Dat wil zeggen: de instemming van de bewoners te verwerven, vast te houden en te
vergroten. De legitimiteit van het handelen van de VBW nam toe vanuit de interactie met
de basis. Via spontane acties en door persoonlijke motivatie diende een mobilisatie van de
bewoners te worden bereikt. Het persoonlijk contact was daarbij van belang.
3) Het handelen van de VBW werd natuurlijk ook bepaald door de interne condities van de
groep, te weten de materiële en menselijke mogelijkheden. Het zich voortdurend en
onafgebroken inzetten van de leden van de actiegroep vereiste bovendien een sterke
motivatie. Derhalve was uitbreiding van de actieve kern van de VBW een voortdurende
noodzaak.
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4.8 Reflecties over het leerproces
Het actieonderzoek ten behoeve van de milieu-organisatie maakte verschillende zaken
begrijpelijk. Allereerst maakte het duidelijk hoe inspraak de politieke verhoudingen kon
versluieren. Bij de milieu-organisatie was in feite onvoldoende inzicht in het belang en de
(on)mogelijkheden van inspraak. Dat had ernstige repercussies voor het proces van mobilisatie
van bewoners. Men was zich onvoldoende bewust van twee kernproblemen van de politieke
participatie, te weten de scheidslijn die er bestond tussen insprekers en beslissers en de structurele ongelijkheid van partijen als uitgangspunt bij inspraak.
Gedurende het proces van besluitvorming over het ingesprokene werden een aantal leden
van de actiegroep zich wel steeds beter bewust van de beperkte status van het ingesprokene.
Toen evenwel de randvoorwaarden van inspraak inzet van strijd werden hielden de bestuurders,
in dit geval G.S., vast aan die randvoorwaarden en legde het inspraakresultaat uiteindelijk naast
zich neer. In de woorden van Beck: "Wie het machtsaspect van de inspraak ontkent, ontkent zo
niet alleen de politieke realiteit, maar werkt mee aan zijn versluiering."171 Veel 'gewone' bewoners
waren toen het spoor al lang bijster, zodat het beoogde doel van inspraak, namelijk de
beïnvloeding door bewoners van het beleid van ruimtelijke ordening en de ontwikkeling van
maatschappelijke participatie172, allang te niet was gedaan.
Het tweede kernprobleem van de structurele ongelijkheid173 had in feite hetzelfde effect: om
als actiegroep in staat te zijn om zijn partij mee te spelen werden bepaalde leden van de
milieugroep steeds deskundiger en verloren daarmee de achterban uit het oog. De achterban
werd weer bevestigd in z'n maatschappelijke onderpositie.
Een opmerking van Beck verdiende aandacht: "De actiegroep had zich juist moeten vrijwaren
van het geringeloor en de betutteling van buiten- en bovenaf (...), had meer de vrije ruimte
moeten verdedigen voor de eigen autonome levens- en belevingswijze."174 Het betekende
bijvoorbeeld ook een eigen 'actieagenda' en het ontwikkelen van een eigen actiecultuur en niet
het aanpassen van de actieagenda aan die van de overheid. Het ging ook om het zelf stellingen
gaan betrekken en niet alleen reactief. De Volkshogeschool had daarin een belangrijke impuls
kunnen zijn, afhankelijk van het inzicht in processen van ruimtelijke ordening en democratie.
Door het werken in de periferie van Amsterdam werd mij duidelijk wat de afhankelijke relatie
van de periferie ten opzichte van het centrum inhoudt, ook op microniveau. Relaties die
vergelijkbaar waren met de relaties op macroniveau, die ik eerder was tegengekomen tussen
Suriname en Nederland. Ook gaf dit werk inzicht in de mogelijke rol van ondersteunende
organisaties175, in dit geval de Volkshogeschool Bergen, die zich richtten op politieke vorming.176
Er bestond bij medewerkers van de Volkshogeschool ten tijde van het onderzoek onvoldoende inzicht in de relatie tussen overloop en de bebouwing van de Purmer. Ook een analysekader om een goed begrip te kunnen krijgen van die relatie ontbrak.
In feite was Purmerend op te vatten als onderdeel van het stadsgewest Amsterdam.177
Processen die plaatsvonden in de buurt van de Hallen in Parijs, zoals beschreven door Castells178,
waren ook werkzaam in wijken als de Jordaan. In dat kader diende ook de 'verplaatsing' van
delen van de bevolking van Amsterdam naar de Purmer begrepen te worden.
Een ondersteunende instantie, in dit geval de Volkshogeschool, had de mechanismen die
werkten rond ruimtelijke ordening kunnen verhelderen en aldus de koppeling tot stand kunnen
brengen tussen de ervaring en het bewustzijn van de Waterlanders en de Amsterdammers.
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In de jaren die volgden heb ik me vooral bezig gehouden met het ontwikkelen van inzichten en
strategieën voor dergelijke ondersteunende organisaties en agogische werkers. Het leek
noodzakelijk dat werkers door meer analytisch inzicht en heldere en kritische strategieën van
handelen in staat waren om hun goede bedoelingen gericht op bewustwording en actie ook te
verwezenlijken. Als wetenschappelijk medewerker in dienst van de vakgroep Andragologie en
Sociale Pedagogiek op de Vrije Universiteit kreeg ik daarvoor ruimschoots de gelegenheid. De
resultaten van de studie en het onderzoek zullen in de volgende twee hoofdstukken worden
belicht.
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Hoofdstuk 5
Tussen beheersing en emancipatie: andragogisch handelen in
ontwikkeling
5.1 Een nieuwe wetenschap ontstaat
Andragogie als wetenschap gebaseerd op interdisciplinaire arbeid met fundamentele bijdragen
van sociologie, psychologie en politieke economie, was een ideaal terrein om boven beschreven
actieonderzoeken te systematiseren. Van 1977 tot 1984 was ik werkzaam als wetenschappelijk
medewerker van de vakgroep Andragologie en Sociale Pedagogiek van de Vrije Universiteit te
Amsterdam. Mijn verantwoordelijkheid was voor wat betreft het onderwijs de ontwikkeling,
opzet en uitvoering van het programma 'Leer van het andragogisch handelen', één van de hoofdvakken voor andragologiestudenten.179 Daarnaast had ik een onderzoekstaak, waarover meer in
hoofdstuk 6.
Het leerproces dat ik gedurende een zevental jaren als wetenschapper doormaakte, werd
beïnvloed door een aantal maatschappelijke ontwikkelingen, praktijken van studenten, sociale
bewegingen en nieuwe theoretische stromingen, die concrete inhoud gaven aan eerdere twijfels
en veronderstellingen. Een aantal van die momenten zal ik in de volgende paragrafen de revue
laten passeren zonder naar volledigheid te streven.
In 1966 richtte de Universiteit van Amsterdam het Instituut voor Wetenschap der Andragogie
op en legde daarmee de basis voor de verzelfstandiging van de wetenschap, die zich bezig hield
met de vorming van volwassenen. Hiermee onderscheidde ze zich van de pedagogische
wetenschap, die gericht was op de opvoeding van het kind. De grondlegger van dit initiatief,
tevens nestor van de andragologie Ten Have, had in verschillende publikaties verantwoording
afgelegd van zijn opvattingen en overwegingen.180
In 1970 werd de Nederlandse universitaire wereld bekend gemaakt met de officiële 'geboorte'
van deze nieuwe sociale wetenschap: de Andragologie (K.B. van 30-11-1970). Daarmee zette
zich een - achteraf gezien kortstondige - ontwikkeling voort van een Nederlandse variant van een
op praktische doeleinden gerichte sociale beheerswetenschap.
Enige verduidelijking over de ontstaansgrond van de Andragologie181 in Nederland en het object
van studie is hier op zijn plaats182. Michielse stelde:
"Ten Have wekt in zijn boek 'Andragologie in blauwdruk' de stellige indruk, dat aard en
inhoud van het vak overwegend resultaat zijn van zijn eigen ampele overwegingen (...) Maar
de Nederlandse andragologie is nu ook weer niet zo'n uniek verschijnsel. Integendeel: in
andere hoog kapitalistische landen worden evenzeer pogingen ondernomen om (delen van)
het andragogisch werk voorwerp van studie en onderzoek te maken en hiervoor toepasbare
sociaal-wetenschappelijke kennis te ontwikkelen. (...) Onder verschillende namen komen er
wetenschappelijke deeldisciplines tot ontwikkeling, die betrekking hebben op het geheel of
onderdelen van een complex activiteiten, dat we in Nederland andragogie zijn gaan noemen:
Erwachsenpädagogik, Andragologie, Social Work, Planned Change."183
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Het object van deze disciplines kon wat breder of beperkter zijn; zij beoogden in wezen allemaal
hetzelfde: het beheersbaar maken van beïnvloedingsprocessen (vorming en hulpverlening, reeducatie) door middel van toegepaste sociaal-wetenschappelijke kennis.
Specifiek voor de Nederlandse ontwikkeling was dat men probeerde om de verschillende
werksoorten (volwasseneneducatie, hulpverlening, opbouwwerk, voorlichting en personeelswerk)
onder één noemer te vangen.
In de nota 'De Andragogische Wetenschappen in Nederland' betoogden de schrijvers, dat de
toenmalige maatschappelijke behoefte aan een wetenschappelijke bestudering der andragogie niet
los te zien was van een reeks ontwikkelingen binnen de westerse samenleving sedert de industriële revolutie.
"Pogingen de economische en technologische ontwikkeling steeds meer onder controle te
krijgen, gestimuleerd door de groei van de wetenschappelijke theorie (economie, technische
wetenschappen) vinden een correlaat in het streven ook de sociale en culturele dimensies van
de samenleving beheersbaar te maken, daarbij gebruik makend van de opkomst van de
sociale wetenschappen." 184
Volgens Michielse kenmerkte die westerse samenleving zich door een aantal samenhangende
elementen op verschillende niveaus van het maatschappelijk leven. In het industriële grootbedrijf
schiep de tot het uiterste doorgevoerde arbeidsdeling nieuwe problemen van samenwerking en
coördinatie, waarvoor bedrijfswetenschappen oplossingen dienden te vinden. De intensivering
van de arbeid en de weerstand tegen verandering, de zogenaamde 'resistance to change', was
groot in de bedrijven; dat maakte nieuwe vormen van re-educatie nodig.
Ook de rol van de staat werd een andere. Door het toepassen van een conjunctuurpolitiek
probeerde de overheid economische crises af te zwakken. De staat kreeg daarmee ook een
toenemende invloed op het niet-economische terrein. Dit maakte nieuwe beheerskennis
noodzakelijk.
In diezelfde periode deden zich schaalvergrotingen voor in de welzijnssector, die de overgang
van 'helpen als ambacht' naar sociale technologie185 onvermijdelijk maakten. De sociaal politieke
verhoudingen van die tijd186 maakten volgens Michielse heel bepaalde middelen tot sociaalculturele beïnvloeding noodzakelijk. Dit alles leidde tot een heel specifieke wetenschappelijke
kennis, die gericht was op beheersing en niet zozeer op het opsporen van wezenlijke oorzaken
van maatschappelijk problemen. Binnen de als gegeven beschouwde economische, technologische en sociale ontwikkeling werd gestreefd naar de realisering van 'gewenste doeleinden'.
Michielse schreef:
"De technologische ontwikkeling was er eenvoudig en de mensen dienden er middels
andragogische interventies (geplande verandering, re-educatie) aan te worden aangepast.
Voor progressieve andragogen doet het uiteindelijke probleem zich dan ook niet voor als al
dan niet beheersing en geplande verandering, maar als een dialectische weg van 'beheersing
en emancipatie'."187
Het wekte geen verbazing, dat dit ook tot uitdrukking kwam in de discussies over het object van
de andragogie. Van Gent, een leerling van Ten Have, betoogde in 1973 dat het studieobject van
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andragogie de deskundige hulpverlening aan en de vorming van volwassenen was. Die hulpverlening en vorming vonden plaats in het kader van het maatschappelijk werk, het vormingswerk, en
het opbouwwerk.188 Van Stegeren meende dat de studie niet alleen een aantal verschijnselen
diende te verklaren en te beschrijven. Zij zag met name als taak om interventiemodellen te
ontwikkelen, om middels systematisch onderzoek nieuwe sociale technieken te ontwerpen en om
agogische acties op effectiviteit en efficiency door te lichten.189
Op die formele en puur instrumentele benadering in de andragologie bestond tegelijkertijd
sterke kritiek. De wetenschap diende zich te ontwikkelen door studie en onderzoek van de
problematieken vanuit een bepaalde invalshoek ten gunste van de 'gedepriveerden en gedepriviligeerden' (emancipatorische doelstelling). Dit leidde tot een wijd verbreid concept van
andragogisch handelen, waaraan vanuit uiteenlopende achtergronden invulling werd gegeven. Zo
werden door Nijk en De Zeeuw conceptuele pogingen ondernomen de andragologie vanuit
'handelen' verder richting te geven.190
Een ander stelde nog heel recent, dat andragologen door onderzoek, theorievorming en het
ontwikkelen van methoden en technieken dienen bij te dragen aan een 'deskundige en emancipatoire begeleiding van mensen in veranderingsprocessen'.191
Samen met Kraemer onderschreef ik benaderingen waarin de verhouding wetenschap en
samenleving en met name de politieke en sociale relevantie van kennis veel explicieter naar voren
kwamen:
"De problematiek draait om veranderingshandelen: het deskundig bewerken, bevorderen,
begeleiden van verandering die gericht is op het welzijn van mensen. (...) Welzijn, het
vermogen greep te hebben op de eigen levenssituatie, is doorgaans onderhevig aan allerlei
inperkingen - van binnenuit en van buitenaf. (...) De interventies door andragogische
professionals mikken op het aanbrengen van veranderingen in het handelen van mensen,
individueel en/of groepsgewijs, en in de maatschappelijke condities die welzijn beïnvloeden
in positieve of negatieve zin."192
Kernvragen waren altijd: Wat houdt welzijn voor specifieke personen of groepen in concreto in?
In welke richting moet er veranderd worden: aanpassing of verzet tegen de bestaande orde?
Eén van de taken van de (wetenschap193 der) andragologie was, uitgaande van die laatste
mogelijkheid, enerzijds om te onderzoeken of bestaande welzijnsvoorzieningen en sociale
technieken het welzijn van cliënten bevorderden en anderzijds om te onderzoeken hoe de
handelwijzen waren te verbeteren of te vervangen. Dat laatste betekende ook de verbetering van
interpretaties, doelen en werkwijzen. Een andere taak was om na te gaan hoe de agogische
professionals en hun organisaties door middel van sociale technologie het welzijn van cliënten
konden bevorderen en niet - onbedoeld - dat van henzelf.194
Bij de voortdurende discussies over het studieobject kwam één ding vast te staan: re-educatie en
beheersing waren kernbegrippen in alle verschillende objectomschrijvingen. Maar ook omtrent
het kernbegrip re-educatie werd een vergelijkbare discussie gevoerd.195
De re-educatie was in de jaren vijftig en zestig vooral gericht op het beter kunnen
functioneren van een individu in een snel veranderende samenleving. Daarbij werden de veranderingen bij voorbaat positief gewaardeerd. Het gedrag van de lerende moest daartoe op
deskundige wijze worden beïnvloed. Door de democratiseringsgolf van het einde van de jaren
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zestig kwam deze benadering echter ter discussie te staan. Ook binnen het welzijnswerk, dat zich
op die lerende volwassenen richtte, werden de gehanteerde vormings- en hulpverleningsmodellen
bekritiseerd. Steeds meer trok men de rol van de deskundige in twijfel, die slechts door kennis
over te dragen de lerenden tot maatschappelijke aanpassing aanzette. Het ging erom een andere
opvatting over leren - en dus over re-educatie - te ontwikkelen. Met name in bepaalde educatieve
praktijken196in het welzijnswerk was voor dergelijke ontwikkelingen ruimte. De nog jonge
wetenschap der andragologie, die zich vooral richtte op het welzijnswerk, speelde hierbij een
stimulerende rol.
Leren als kennisoverdracht zonder meer, was in die nieuwe educatieve praktijken niet meer
de voornaamste doelstelling. Het verwerven van kennis diende te worden verbonden met het
eigen optreden van de lerenden, zowel binnen als buiten de leersituatie. De op emancipatie
gerichte andragogen zagen lerenden niet langer als consumenten maar als producenten van hun
eigen bestaan.197 Het doel van het leren verschoof van een sturing van gedrag naar het ontwikkelen van de handelingscompetenties van lerenden: het vergroten van de competentie, het weten en
het kunnen van lerenden. Het accent verschoof van leren als individueel proces naar leren als
collectief proces. Leren werd onderzoeken. Educatieve praktijken werden daarmee onderzoekspraktijken.
De veranderende opvattingen over de beroepspraktijk van de andragoog en over het leren
beïnvloedden ook de inhoud en het 'leerconcept' binnen het universitaire onderwijs in de andragologie. Het universitaire onderwijs diende voor te bereiden op een (wetenschappelijke) beroepspraktijk. Een geëigend onderwijs- of studieprogramma moest zodanig zijn ingericht dat een integrale groei in de vereiste beroepskwalificaties werd gestimuleerd. Het moest onderwijs zijn in de
beoefening, ontwikkeling en legitimering van de andragogische beroepspraktijk.
Er speelden echter nog andere vraagstukken een rol die de discussies in de andragologie aan
het einde van de zeventiger jaren in hoge mate beïnvloedden; namelijk nieuwe wetenschappelijke
oriëntaties en ook de activiteiten die ontwikkeld werden door diverse nieuwe198 sociale bewegingen. Tegelijkertijd ontstond kritiek op de welzijnsvoorzieningen als onderdeel van de verzorgingsstaat in crisis. Met al die vraagstukken moesten andragologen zich bezig houden.
5.2 Vraagstukken van de zeventiger jaren
5.2.1

Nieuwe vormen van sociale bewegingen

De culturele en politieke veranderingen van de jaren zestig werden gekenmerkt door:
"De sterke beleving van politiek als theater (1968), en haar gepraat over wil en bewustzijn;
het feminisme met de leuze 'het persoonlijke is politiek'; de hernieuwde belangstelling voor
de psychoanalyse, met haar herontdekking van de onbewuste wortels van de subjectiviteit."199
Deze maatschappelijke verschijnselen leidden de overgang in naar andere tijden. Er ontstonden
nieuwe vormen van sociale bewegingen voor actuele maatschappelijke problemen: in verband
met het woon- en leefmilieu, met betrekking tot de positie van de vrouw en het gezin, door
problemen in onderwijs en vorming, naar aanleiding van misstanden in de (psychische) hulpverlening en met het oog op achterstanden in de Derde Wereld.
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Het is hier niet de plaats om met een sluitende definitie van sociale beweging te komen. In de
literatuur waren er vele in omloop, waarvan een aantal voorbeelden volgen. Heberle omschreef
een sociale beweging als niet-geïnstitutionaliseerde vormen van collectieve pogingen om sociale
verhoudingen te veranderen of om een geheel nieuwe sociale orde te scheppen.200 Wilkinson
omschreef het als doelbewuste collectieve pogingen om welke soort van verandering dan ook te
bevorderen.201
Castells had als eerste de term stedelijke sociale beweging gehanteerd. Hij noemde sociale
bewegingen een strijdmiddel van onderliggende groepen gericht op de omvorming van het
bestel.202
Nieuwe vormen van sociale bewegingen203 waren ondermeer de vredesbeweging204, de
milieubeweging, de stedelijke bewegingen rond de woon- en leefproblematiek, met de kraakbeweging als radicale variant.205 Verder de vrouwenbeweging (in al haar verschillende vormen),
bewegingen onder jongeren, met name studenten, voorts de patiëntenbeweging en de homobeweging.206
Door deze sociale bewegingen kwamen staat, overheid en democratie, Derde Wereld, vrede
en milieu, arbeid en bevrijde tijd, en emancipatie (van met name vrouwen) op de maatschappelijke agenda.207
Kenmerkend voor al deze sociale bewegingen was een hang naar meer actieve betrokkenheid bij
de besluitvormingsprocessen, én tegelijkertijd een anti-autoritaire opstelling.208 Er werd minder
nadruk gelegd op de formele organisatie en meer op de symboliek en normatieve bindingen met
elkaar. 'Verklaar jezelf baas over eigen lijf, buik, huis, buurt, fabriek en school en handel daarna!',
was het parool. Daarmee leverden de bewegingen indirect kritiek op de gecentraliseerde wijze
waarop sociale en culturele belangen - en dus ook de hunne - in de verzorgingsstaat georganiseerd waren. Gorz schreef dat bewegingen de ontkenning zijn van de orde, van de macht en
van het maatschappelijk systeem op basis van het onaantastbare recht van ieder mens op
zijn eigen leven.209
Er werd veel aandacht besteed aan andere waarden - bewustwording en culturele innovatie én het denken was transformatief. De bewegingen waren cultureel en politiek en daarmee
bedreigend voor de overheid en de bestaande orde. Beck stelde:
"Iedere sociale beweging is een emancipatiebeweging. Zij is én een aanval op de status-quo
én zij stelt nieuwe normen. Het gaat bij sociale bewegingen derhalve niet alleen om belangen,
die in gevaar zijn en waarvoor opgekomen moet worden. Evenzeer gaat het om verlangens,
ideeën en perspectieven voor een andere 'rechtvaardiger' maatschappij."210
Vandaar dat de sociale bewegingen ook aan de andragogische werkvelden raakten. Zo stelden ze
de gevestigde arbeidsdeling tussen veelal zeer actieve professionele werkers en passief ontvangende gebruikers aan de kaak. Ze plaatsten hiertegenover eigen vormen van handelen. Bijvoorbeeld binnen de vrouwenbeweging ontwikkelden zich eigen hulpverleningsvormen.
Bewustwordings- en leerprocessen namen een belangrijke plaats in bij vrouwen voor beter werk
en scholing, voor een eigen sociale en politieke identiteit en voor een eigen cultuur. Allerlei
activiteiten, zoals de Blijf-van-mijn-lijfhuizen, de radicale therapiegroepen, de 'vrouwenlijn', de
vele vrouwenweekenden, VOS-cursussen en alfabetiseringscursussen voor buitenlandse
vrouwen, kregen vorm. Er ontstonden allerhande activiteiten om het woonmilieu te verbeteren

81

vanuit stedelijke actiegroepen. De Patiëntenbond, de Gekkenkrant, de Bond voor Minderjarigen
en nieuwe kinderhulpverlening werden opgezet, evenals vernieuwende initiatieven op het gebied
van scholing en vorming vanuit de vakbeweging.
Binnen deze sociale bewegingen werden vormen van handelen ontwikkeld die aanvankelijk
(of vanuit principiële keuze) door niet-professionele werkers werden uitgevoerd. De mensen
namen het heft in eigen handen: allerhande vormen van zelforganisatie ontstonden.
Al deze nieuwe vormen van handelen dwongen zowel de welzijnswerkers in de praktijk als de
theoretici van het welzijnswerk, de andragologische ondersteuners van deze praktijk, positie te
kiezen.
Door de activiteiten in de sociale bewegingen veranderde ook de opvatting over
andragogische arbeid. Het ging niet meer alleen om activiteiten van de instituties, die van
oudsher functioneerden als maatschappelijk werk, vormingswerk en opbouwwerk. Ook de
nieuwe vormen van de sociale bewegingen waren relevant. Bij andragogische arbeid ging het
derhalve om activiteiten van zowel professionele als niet-professionele werkers, in de bestaande
instituties of daarbuiten.
5.2.2

Nieuwe terreinen van studie

Nieuwe theoretische oriëntaties, die goeddeels in directe kruisbestuiving met de sociale
bewegingen opkwamen, beïnvloedden de discussie over andragologie. Met name de bewegingen
rond de stedelijke problematiek gingen gepaard met een opbloei van vooral Frans-marxistische
theorieën, die braken met de traditionele opvattingen over de rol van 'ideologie' en 'staat'. In
tegenstelling tot wat Bell211 eerder had verzekerd, namelijk dat het klassieke probleem van de
ideologie eindelijk opzij gezet kon worden, werd het ideologiebegrip - en de hegemonietheorie
van Gramsci - herontdekt. Vooral de werking en de bepalende rol ervan bij het socialiseren van
mensen binnen de bestaande verhoudingen kreeg veel aandacht. Zo kreeg de analyse van de
(onderdrukkende) werking van de staat en haar apparaten, onderwijs, gezin enzovoorts, een
nieuwe dimensie.
De vrouwenbeweging ontwikkelde op basis van haar eigen analyses strategieën.212 Deze werden
mede gevoed door nieuwe theoretische concepties over gezondheid, seksualiteit en opvoeding213.
Door een hernieuwde aandacht voor de psychoanalyse was sprake van een herontdekking van de
onbewuste wortels van de subjectiviteit. De invloed van het feminisme, van het structuralisme en
vooral van Gramsci's denken veroorzaakte ook de discussie over de positie van intellectuelen,
hun functioneren ten overstaan van of staande in deze bewegingen of in de instituties van de
status-quo.214
De nieuwe terreinen van studie veranderden het karakter van de discussie over de functie
van het welzijnswerk. De andragogische arbeid kwam meer en meer in het teken te staan van een
partijdige praktijk, die zelf direct bij de politiek-maatschappelijke tegenstellingen betrokken was.
5.2.3

Aanval op de verzorgingsstaat en zijn voorzieningen

De stelselmatige uitbreiding van het verzorgings- en voorzieningenpakket door de overheid aan
het einde van de jaren zestig en in het begin van de jaren zeventig was een weerspiegeling van de
dominante ideologie over de rol van de staat als verzorgingsstaat.215 De zogenaamde welzijnsvraagstukken stonden in die jaren sterk in de belangstelling. Peper wees in 1972 op de ontwik-
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keling waarin de aandacht verschoof van het 'economische' naar het 'sociale'. Hij schreef toen,
dat "(...) de samenleving, in al haar vormen, object van bewust handelen begon te worden".216
Verbeteringen in de kwaliteit van het menselijke bestaan werden een onderdeel van de
overheidstaak en werden verwoord door het 'sociale' ministerie van Maatschappelijk Werk - en
de opvolger daarvan het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (CRM) - in
een algemeen welzijnsbeleid. Tegelijkertijd leidde dit tot een flinke uitbreiding van de
overheidsdiensten en trad een professionalisering van de welzijnszorg op. Het eigenlijke
welzijnswerk werd steeds meer verricht door beroepskrachten.
In die jaren werd het commentaar op de verzorgingsstaat en het welzijnswerk vooral vanuit
de linkse hoek geformuleerd. Linkse werkers en theoretici stelden de vanzelfsprekende goedheid
van het sociale en culturele werk ter discussie.217 Theoretisch stelde men het welzijnswerk aan de
kaak door het in verband te brengen met het 'uitbuitingskarakter van de maatschappij'. Michielse
introduceerde toen de these van het dubbelkarakter.218 Er werden zogenaamde tegenpraktijken
ontwikkeld, deels binnen en deels naast of tegenover de bestaande werkvormen.
Sedert het einde van de jaren zeventig veranderde de beoordeling van karakter en kreeg met
name het welzijnswerk het vanuit de politiek zwaar te verduren, maar ook de welzijnswerkers als
de 'nieuwe vrijgestelden'.219 De afkeuring werd toegespitst in het debat dat zich in het werkveld
ontspon rondom het boek van Achterhuis, "De markt van welzijn en geluk."220
Achterhuis' boek ging in op de ontwikkeling van de andragogie en het welzijnswerk in de
zeventiger jaren. Hij stelde de toenmalige opvattingen binnen het welzijnswerk ter discussie.
Daarbij richtte hij zich specifiek op de werkers, die hun opleiding genoten in de woelige jaren
zestig en daarna, en die, zoals hij het noemde, met veel revolutionair elan het welzijnswerk
instroomden en daar bindingen probeerden aan te gaan met groepen die de eigenlijke revolutie
zouden moeten dragen. Echter zo stelde hij, de werkelijkheid was anders: het welzijn en het
geluk nam eind zeventiger jaren niet toe; onderdrukking en achterstelling leken niet verminderd.
Bewustwording en politiek inzicht konden dat, volgens Achterhuis, niet veranderen.
In dat verband luidde de centrale stelling van Achterhuis: het welzijnswerk zelf met al zijn
werkers maakte de mensen afhankelijk. Hoe meer welzijnszorg, hoe meer problemen.221
De door Achterhuis verwoorde kritiek, gebaseerd op opvattingen van Illich over onderwijs
en gezondheidszorg222, vertoonde een grote mate van radicaliteit en stond haaks op wat in het
algemeen door het welzijnswerk te berde werd gebracht. Hierin lag een dankbaar aangrijpingspunt voor het bezuinigingsbeleid van neoliberale en confessionele politici die een 'teveel aan
staat' (lees: verzorgingsstaat) steeds veroordeeld hadden en mede schuldig achtten aan de
toenmalige economische crisis. Het welzijnswerk was door hen met grote regelmaat genoemd als
voorbeeld van de 'wildgroei van de collectieve sector'.
In een reactie op Achterhuis' boek wees de politicoloog Stuurman op het volgende:
"Over het welzijnswerk heen is een gevecht met grotere inzet aan de gang: rechts tracht een
nieuwe sociale consensus te vormen, waarin het recht van de mensen op een zekere
bescherming van staatswege tegen de 'anarchie' van de kapitalistische crisis tendentieel
ontkend wordt."223
Omstreeks 1980/81 tekende zich zo al het begin van een ontwikkeling af, die sindsdien versneld
is doorgezet.
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De discussie maakte het belang duidelijk van inzicht in de plaats en functie van de
welzijnssector in het geheel van staatsactiviteiten in crisis. De situatie was als volgt: er bestond
een zeker niveau van sociale zekerheid als resultaat van een eeuw strijd.224 Dat kwam nu onder
zware druk te staan. Politiek gezien functioneerde het welzijnswerk als buffer om de sociale
onrust op te vangen, wat de stelling van Achterhuis leek te bevestigen: welzijnswerk hield
mensen afhankelijk en bevestigde zo de status-quo.
Paradoxaal genoeg werd evenwel uit Achterhuis' kritiek, door de meest machtigen in die
status-quo, vooral die éne conclusie getrokken, namelijk dat welzijnsvoorzieningen niets oplosten
en zonde van het geld waren en derhalve object van drastische bezuinigingen behoorden te zijn.
Tegelijkertijd werd de ándere daaruit volgende consequentie 'vergeten', namelijk dat het
afschaffen van de welzijnsvoorzieningen ook het wegvallen van de buffer tegen sociale onrust
zou betekenen.225 Een gevolg van de afbraak was ook in Nederland een toename van repressie en
politieoptreden in de jaren tachtig. In dat kader waren de enorme ongeregeldheden in de Engelse
steden illustratief voor wat ons mogelijk nog te wachten stond. Daar werden problemen met
jongeren en raciale minderheden met toenemend politiegeweld onderdrukt.
De beschreven situatie borg spanningen in zich, daar ze indruiste tegen de op allerlei terrein
doorwerkende 'nieuwe vormen van sociale bewegingen'.
De economische stagnatie van de jaren tachtig veroorzaakte een ideologische breuk.226 De dominantie van de ideologie van de verzorgingsstaat kwam op de helling en werd vervangen door de
ideologie van de zogenaamde ondernemende staat.227 Deze staatsideologie is gebaseerd op het
idee dat economische groei de middelen verschaft om fundamentele maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Daartoe biedt de ondernemende staat meer ruimte voor de economische
ondernemers en voert zij een politiek van bezuinigingen, decentralisering en deregulering van de
welzijnsvoorzieningen met ernstige gevolgen voor de kwaliteit van woon- en leefmilieu.228
Het sociale vraagstuk werd teruggebracht tot het probleem van de zogenaamde nieuwe
armoede en sociaal beleid werd tot een soort nieuwe liefdadigheid. Tevens verschoven de
sociologische analyse van de problemen en de voorzieningen en de bevordering van de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers in het welzijnswerk naar de achtergrond.
De thema's die in de jaren zeventig behoorden tot het progressieve gedachtengoed zoals
emancipatie, weerbaarheid, zelforganisatie, politisering lijken nu grotendeels ontdaan te zijn van
hun progressieve lading en te zijn opgenomen of ingelijfd in de conservatieve ideologie van de
ondernemende staat.229 Fundamentele kritiek op het beleid ten aanzien van welzijn is sterk in de
marge gedrongen, de verhoudingen waaronder wordt gewerkt zijn veranderd en daarmee de aard
en de mogelijkheden van het werk.
"In de kritiek op het welzijnswerk geeft 'links' niet meer de toon aan maar 'rechts', waarbij
'rechts' veel van de linkse thema's heeft overgenomen, maar ze precies in tegenovergestelde
richting heeft ingezet voor een omvangrijke en diepgaande 'herwaardering van het
welzijnsbeleid'."230
In de tachtiger jaren kwamen de voorzieningen van het welzijnswerk in het teken van het
pragmatisme te staan, ze richtten zich op het actuele, onmiddellijk relevante en 'haalbare' en ze
zijn in die zin een uitdrukking van het pas op de plaats maken onder invloed van behoudende
stromingen.
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De herwaardering van het begrip welzijn heeft grote gevolgen gehad en met de inperking van de
verzorgingsstaat en de welzijnsvoorzieningen is ook de andragologie in de knel geraakt. Het
politieke debat van het einde van de jaren zeventig en het begin van de jaren tachtig over de herwaardering van welzijn en welzijnsbeleid heeft uitgepakt als een direct inhoudelijke interventie in
de andragologie-beoefening. Deze wetenschap werd speelbal van de heersende politieke
belangen.
Binnen de vakgroep Andragologie en Sociale Pedagogiek van de Vrije Universiteit speelden
de beschreven discussies een belangrijke rol.
In de systematische beschrijving van ervaringen uit deze periode wordt het accent gelegd op de
bijdragen aan een dialectische beoefening van de andragologie231 en op de vernieuwende educatieve praktijk in de universitaire studie. De systematisering dient begrepen te worden in de
tijdgeest en de context van de eindjaren zeventig, vóór het omslagpunt van de ideologie van de
verzorgingsstaat naar de ideologie van de zogenaamde ondernemende staat.
5.3 Korte kroniek van het vak andragogisch handelen
5.3.1

Over methodisch handelen

Voor de invulling van het onderwijs in dit vak werd onderzoek gedaan naar nieuwe
theorievorming op het terrein van 'andragogisch handelen'. Kritiek op de sociale technologie
vormde hierbij een belangrijk uitgangspunt.
Gedurende het eerste jaar stond het verwoorden van de kritiek op de sociale technologieën
centraal en het bepalen van de eigen richting van theorievorming.
In het vak andragogisch handelen, voorheen sociale technologie of instrumenteel handelen
genoemd, waren een tweetal hoofdstromingen waar te nemen. De eerste ging tot 1977 uit van
het standpunt, dat het mogelijk zou zijn een algemene handelingstheorie te ontwikkelen. Dat wil
zeggen een theorie, die algemene principes leverde voor het andragogisch handelen. De drie
voornaamste eigenschappen van zo'n sociale technologie, in zijn klassieke vormen van 'planned
change' waren als volgt te typeren.
a) Het ging om een instrumentele methode, in de zin van een zuiver 'technische' methode van
beïnvloeding van personen door personen, die zich strikt liet scheiden van het doel waarvoor
die methode wel of niet werd ingezet.232
b) Dat 'technische' instrument was overal toepasbaar, onafhankelijk van de specifieke situatie.
Het instrument liet zich rationeel wetenschappelijk verder ontwikkelen en verfijnen tot één
algemene agogische beïnvloedings- en interventieleer.
c) Die beïnvloeding was individualiserend; ze betrof personen en niet de situatie of het
omgevingsverband. De aard en kwaliteit van de maatschappelijke context bleven buiten
beschouwing.233
De tweede stroming was ontstaan vanuit het standpunt dat een algemene handelingstheorie niet
mogelijk was. Immers, voorzover er pogingen gedaan waren om zo'n handelingstheorie te
ontwerpen, vervielen deze enerzijds in zeer algemene formele schema's, anderzijds reduceerden
zij het andragogisch handelen tot instrumenteel opgevatte methoden en technieken.
Binnen de faculteit waren er actieve vertegenwoordigers van beide stromingen. Bij mijn
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aantreden als vakdocent oriënteerde ik me op de tweede zich ontwikkelende stroming.234
Deze 'emancipatiegerichte' leer van het andragogisch handelen beoogde het ontwikkelen van
concepten, die beter inzicht verschaften in de praktijkvelden van andragogisch handelen én het
ontwikkelen van bruikbare strategieën daarvoor. Die praktijkvelden waren niet alleen de volwasseneneducatie, de maatschappelijke hulpverlening, het opbouwwerk en de agogische arbeid in
organisaties235, maar ook de niet-geïbnstitutionaliseerde activiteiten.
De theorievorming diende gericht te zijn op de andragogische praktijk236 en dienstbaar te zijn
aan die praktijk vanuit een geëxpliciteerd waardensysteem. Het ging om het bestrijden en
opheffen van ongunstige afhankelijkheidsverhoudingen van mensen en groepen mensen; om
politieke emancipatie van mensen. De verbetering van de kwaliteit van het bestaan was eveneens
aan de orde. In de termen van Nijk ging het om: "(...) sprongsgewijze overgangen van het ene
structuurprincipe naar het andere."237
In deze visie was de betrokkenheid op die actualiteit essentieel voor een vak dat niet slechts
weten moest wat er gaande was, welke problemen er speelden en wat voor soort beleid er werd
gevoerd, maar waarin die kennis een voorwaarde was om te weten hoe te 'handelen'.
Het ging binnen deze zienswijze niet om het ontwikkelen van algemeen geldende strategieën en
methoden, maar om het verbeteren van specifieke, op de situatie toegesneden, methoden.
Daarbij behoorde de context van het handelen expliciet betrokken te worden.
Het verbeteren van het handelen, dus niet alleen van de werkwijze, stond centraal, maar zoals
Nijk238 constateerde, was er aan het einde van de jaren zeventig voor dit verbeteren van handelen
geen wetenschappelijk sluitende methodologie voorhanden.
Het methodisch handelen werd opgevat als het kunnen verrichten van zinvolle en doelgerichte daden, die op grond van tot op zekere hoogte rationeel gefundeerde kennis en normen
gekozen waren en die een verandering konden bewerkstelligen in het denken, voelen en doen
van volwassen mensen. Het ging niet alleen om de zichtbare daden, maar ook om de betekenis
die eraan werd gegeven. Dit handelen kon geanalyseerd en door kritische reflectie ook verbeterd
worden.
Methodisch handelen verliep idealiter procesmatig. Daarbij konden accenten onderscheiden
worden, bijvoorbeeld interpretatie van de situatie, doel, werkwijze, afloop, bevinding achteraf,
inzichten en zoekweg. Verbeteren van handelen betekende verbeteren van alle accenten. Dit
verbeteren volgde bij voorkeur een spiraalvormig proces, waarbij oude handelingservaring steeds
op grond van nieuwe handelingservaring en theorie werd bijgesteld en uitgebreid.239
'Weten te handelen' was het soort ervaringskennis, dat was ontstaan door inzichten en
handelingen in zo'n spiraalvormig proces. Dit weten kon gaandeweg een arsenaal aan inzichten
van mogelijke interpretaties, mogelijke doelen en mogelijke werkwijzen bevatten.
Methodisch handelen was derhalve te omschrijven als het doordacht kiezen van een
handelswijze, dat wil zeggen van een interpretatie van de situatie, de doelen en de werkwijzen.
Theoretiseren over het andragogisch handelen vereiste enerzijds distantie en een relatief
zelfstandige plaats. Anderzijds was de terugkoppeling naar de werkvelden van groot belang en
diende een ivoren-torendenken vermeden te worden. Een opgave voor het onderwijs in dit vak
was om dit proces van reflectie en actie, distantie en nabijheid te onderwijzen. Daartoe werd een
min of meer inductief proces van theorieontwikkeling en onderwijsontwikkeling voorgestaan.
De consequenties voor het onderwijsprogramma 'Leer van het andragogisch handelen'
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tekenden zich af in verschillende stadia, deels op elkaar volgend, deels ook elkaar overlappend,
die in de volgende paragrafen worden gesystematiseerd.
5.3.1

Analyseren van progressieve strategieën

De eerste onderwijsprogramma's hadden als doelstelling om inzicht te verschaffen in algemene
achtergronden van andragogisch handelen door middel van het analyseren van handelswijzen, die
werden toegepast in progressieve praktijken.240 Dat verdient nadere toelichting.
Het bestuderen van welzijnspraktijken maakte selectie noodzakelijk. In het veld waren zeer
verschillende praktijken waar te nemen. In een groot aantal werd naïef kritiekloos gewerkt, bij
andere werd kritisch tegengas gegeven en in sommige praktijken werd creatief gewerkt aan
nieuwe vormen. Veel welzijnspraktijken bleken - weliswaar onbedoeld - in het nadeel van de
gebruikers uit te werken en waren niet opgezet vóór (en door) de gebruikers. Deze maakten van
mensen een 'geval', ze isoleerden mensen in instituties, ze stigmatiseerden, kortom ze hielpen
mee aan de 'onderdrukking'241 van die mensen.
Dit bepaalde de keuze om vooral die andragogische praktijken te belichten en te analyseren
die een problematiserende of zelfs vernieuwende rol vervulden en die (tegen)strategieën en/of
innoverende inzichten en werkvormen ontwikkelden.
Die (tegen)strategieën behoorden te voldoen aan bepaalde criteria, toen globaal aangeduid
met de term progressief. Progressief verwees naar meer zeggenschap van mensen over hun
vermogens en hun toekomst. Progressief verwees ook naar meer autonomie bij de inrichting van
het leven en het omgaan met de maatschappelijke realiteit. Als uitgangspunt werd gekozen voor
het gezichtspunt van de cliënt, het solidaire engagement met de gebruikers in wisselwerking met
een zeker macroperspectief gericht op het inzicht in het functioneren van de samenleving.
Het uitgangspunt was dat mensen door meer greep te krijgen op hun eigen situatie, beter in
staat waren gewenste veranderingen tot stand te brengen. Centraal stonden veranderingen die
konden leiden tot emancipatie van achtergestelde groepen.
Om de verschillende strategieën te kunnen analyseren werd een vragenlijst opgesteld met vragen
als: Wat is de achterliggende probleemsituatie? Wie zijn de betrokken partijen? Waartoe handelen
deze, met welke doelstelling? Hoe, met welke methode wordt 'gehandeld'? Met welk effect
handelen deze? In welk institutioneel, maatschappelijk en historisch kader handelen deze?
De vragenlijst bracht een discussie op gang, maar gaf niet altijd voldoende houvast om de
werkvelden goed te kunnen bestuderen. Wel kwamen een aantal belangrijke inzichten naar voren.
Zo werd het studenten duidelijk dat strategieën van handelen niet los gezien konden worden van
de concrete maatschappelijke situatie, waarin deze een zekere functie vervulden. Ook werd
begrijpelijk dat de manier waarop gewerkt werd, de methoden die werden gehanteerd en de
doeleinden van zeer verschillende aard konden zijn. Dat laatste hing mede af van die maatschappelijke context.
Een eerste voorwaarde voor progressief werken kon met behulp van Leonard geformuleerd
worden, te weten de onlosmakelijke samenhang tussen context, doel en methode.242
Ook een tweede samenhang was bruikbaar, namelijk de methodische eenheid van doel,
inhoud en methode.243 Andragogisch handelen beoogde een doel dat samenhing met de
veranderingspogingen van verschillende maatschappelijke groeperingen en was gericht op
ondersteuning bij het overleven in en het veranderen van maatschappelijke verhoudingen die als
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onrechtvaardig werden beschouwd. Om dat doel te bereiken werden specifieke methoden gebruikt. En het handelen bleek een op de situatie toegesneden inhoud te hebben. Het ging
derhalve om handelen met een doel, een methode (vorm) en een inhoud (effect); drie aspecten
die onverbrekelijk met elkaar verbonden waren.244
Een logisch gevolg van de twee genoemde samenhangen was dat handelingspraktijken in elke
situatie op andere wijze zouden uitwerken. Eén algemene handelingstheorie was derhalve
uitgesloten. Zo'n theorie had weinig relevants te bieden voor op concrete situaties toegesneden
handelen.
Wel werd een model opgespoord, dat een aantal ontwerpprincipes ter hand stelde voor een
op emancipatie gerichte 'Leer van het andragogisch handelen'. Maar de verdere ontwikkeling
hiervan diende plaats te vinden in wisselwerking met de praktijk.245
5.3.2

Voorstellen voor emancipatorisch andragogisch handelen

Een goed uitgangspunt bood het paradigma246, dat door Leonard was uitgewerkt voor een
progressieve praktijk. Zijn geïntegreerde model bestond uit een aantal beschrijvende en
voorschrijvende elementen ten aanzien van de context, de doelen en methoden van zo'n praktijk.
Elementen van de context waren de tegenstrijdigheid en de dialectische relatie tussen de
mens en zijn omgeving. De tegenstrijdigheid trad op omdat een cliënt geholpen werd door
werkers die functioneerden in en afhankelijk waren van de bestaande maatschappelijke
verhoudingen, terwijl deze tegelijkertijd de cliënten hielpen om beheersing te krijgen over
onrechtvaardige of zelfs onderdrukkende verhoudingen in diezelfde maatschappij.247 Michielse
noemde dit het 'dubbelkarakter'.248
De dialectische relatie sloeg op het feit dat mensen hun sociale omgeving voortbrachten en
tevens door die sociale omgeving werden beïnvloed. Of in de termen van Freire: "Through their
continuing praxis, men simultaneously create history and become historical-social beings."249 Met
andere woorden het menselijk handelen werd opgevat als een resultaat van subjectieve bepaling
en objectieve bepaaldheid.250
Die sociale omgeving bestond uit een aantal systemen, die de bron waren van zowel
maatschappelijk onrecht als maatschappelijke ondersteuning. De systemen, zoals de school, de
buurt, het gezin, de fabriek, de vakbond, het ziekenhuis en de psychiatrische inrichting droegen
in meer of mindere mate de kenmerken van de economische exploitatie en culturele hegemonie
van de dominante klasse. Er waren veel voorbeelden van dat maatschappelijk onrecht. Tegelijkertijd konden dezelfde systemen voor mensen ook een steun zijn om hun identiteit te
handhaven, om materiële zaken te verzekeren of om onrechtvaardige situaties te weerstaan.
Agogische werkers konden ervoor kiezen om deze laatste aspecten van de systemen te versterken.251
De interactie tussen mensen en systemen had zijn weerslag in het individuele bewustzijn van
mensen, in hun pijn en lijden, in hun hoop en wanhoop. Het was voor de andragogisch werker
van cruciale betekenis om daar begrip voor te tonen.252 Dit gaf inzicht in het effect van de
vroegere en huidige ervaringen op het bewustzijn, zowel van de werker als van de cliënt.253
Daarbij waren het zich kritisch verplaatsen in ieders situatie en de bereidheid tot veranderen
basisuitgangspunten voor het versterken van het creatieve potentieel van mensen.
Als doelen van een progressieve praktijk formuleerde Leonard254:
1) Scholing en vorming: een sleuteltaak om een bijdrage te leveren aan de kritisch
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bewustwording en aan de mogelijkheid voor verzet samen met anderen tegen maatschappelijk
onrecht.
2) Het verbinden van mensen met systemen of organisaties, die hun belang dienden, of het
organiseren ervan op grond van gemeenschappelijke belangen.255 Systemen dienden ook op de
langere termijn emancipatie te bevorderen. Daarmee kwamen aspecten van macht,
afhankelijkheid en onafhankelijkheid, hiërarchie of gelijkheid, indoctrinatie of dialoog in het
vizier.
3) Het opzetten van tegensystemen was vaak inherent aan het organiseren van mensen, om een
machtsbasis te ontwikkelen van waaruit veranderingen in bestaande systemen bereikt konden
worden of systemen konden worden afgeschaft.256
4) Het geven van individuele en structurele antwoorden. Naast scholingswerk, organisatieopbouw en dergelijke gericht op het helpen van mensen om zich hun situatie bewust te
worden en tegenspraken te ontwikkelen, moesten de werkers ook in staat zijn om op de korte
termijn individueel leed te lenigen. In zo'n situatie werkte deze zowel in als tegen de bestaande
structuren.257
Op het gebied van methoden voor een progressieve praktijk noemde Leonard: de dialogische
relatie, het groepsbewustzijn en de organisatie en planning. Bewustwording kon volgens Leonard
alleen verkregen worden in educatieve processen, waarin de dialoog centraal stond. Daarbij
behoorde men ook oog te hebben voor de psychologische uitwerking van ervaringen en de
individuele reacties daarop. Methoden gebaseerd op een dialogische relatie boden daartoe aangrijpingspunten.
Waardevol in dit verband waren de werken van Freire258 en Negt259, maar ook de opvattingen
van de democratische psychiatrie in Italië. Voor het verkrijgen van een dialogische reactie was
het werken in groepen essentieel260 en waren groepsbewustzijn en solidariteit vehikels voor
verandering. De groep had vele functies, waaronder ook een ondersteunende om angsten die
ontstonden door bewustwording tegemoet te treden. Met name in de vrouwenbeweging kwamen
allerhande werkwijzen naar voren, waarin de groep centraal stond.261
Tegelijkertijd dienden progressieve werkers over een heel scala aan plannings- en organisatievaardigheden te beschikken.
Dit geloofwaardig klinkend paradigma voor een progressieve praktijk262 gebaseerd op de
samenhang tussen context, doel en methoden gaf nuttige inzichten. Dit was voor het
ontwikkelen van andragogisch handelen echter niet voldoende. Het was ook nodig om analyses
te maken van de specifieke werkelijkheid van de agogische werkvelden teneinde aangrijpingspunten te ontdekken voor het omvormen ervan. Dit was vergelijkbaar met een uitspraak van
Fals Borda, die ik in 1981 in Latijns Amerika tegenkwam: "Het probleem is hoe de werkelijkheid
te onderzoeken ten einde deze te veranderen."263
Het proces van theoretiseren over het andragogisch handelen van de daaropvolgende periode
nam derhalve de volgende principes in acht: - Het ging om ondersteuning van welzijnspraktijken,
die ten dienste stonden van de gebruikers (bevolking, maatschappelijke beweging). - Het
startpunt was de verwevenheid van doel, inhoud en methode in een specifieke context. - Het
ging om reflectie op strategieën en methoden in hun praktische betekenis. - Het betrok het
functioneren van welzijnsvoorzieningen in de beschouwing.264
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5.3.3

Andragogisch handelen: analyse en strategie

Zoals beschreven genoot de discussie rond het boek van Achterhuis "De markt van welzijn en
geluk" in die tijd veel belangstelling. Voor de theoretische ontwikkeling van andragogisch
handelen was de analyse van Achterhuis over het welzijnswerk echter onvoldoende
gedifferentieerd.
Er was eerder behoefte aan een zorgvuldig waarnemen van de werkelijkheid van het welzijnswerk, van het 'dubbelkarakter' ervan, van de wisselwerking tussen
integratie en verandering en van de beperkte marges en kleine stappen waar men rekening mee
diende te houden.
Er waren wel degelijk vele werkers - professioneel en vrijwillig - vanuit een nauwe betrokkenheid op sociale bewegingen bezig om de voorzieningen 'werkelijk' in dienst van de gebruikers te
stellen. Daarmee werd een eenzijdige professionaliteit doorbroken. Maar juist deze voorzieningen dreigden als gevolg van de bezuinigingswoede te verdwijnen, onder verwijzing naar de
generalisaties van Achterhuis.
Andragogisch handelen en theorievorming dienden in directe wisselwerking te staan met de
probleemsituaties en ervaringen van die werkers en gebruikers op de werkvelden. Genoemde
probleemsituaties kenmerkten zich door een toenemende vermaatschappelijking en politisering.
Eerder was overduidelijk gebleken dat de strategie en de methoden van welzijnsvoorzieningen
niet los stonden van het functioneren ervan. Het leek derhalve essentieel om meer inzicht te
verkrijgen in de aard en functie. Het ging om een analyse van wat de voorzieningen 'bewerkten,
versterkten of onderdrukten'. Een vereiste was inzicht te verkrijgen in de maatschappelijke plaats
van de voorziening binnen de historisch maatschappelijke verhoudingen. Maar ook was het
belangrijk een visie te ontwikkelen in welke richting veranderingen van die voorzieningen zouden
moeten plaatsvinden met het oog op de eerder beschreven kwaliteitscriteria (zie 5.4.1).
Een dergelijke analyse vereiste een relatief zelfstandige plaats in de theorievorming. De
richtsnoer voor deze analyses werd gevonden in politiek-filosofische discussies. Vooral de
ideologietheorie van Althusser had grote invloed op ons denken in die tijd.265 Het was zijn
verdienste om, in het voetspoor van Gramsci, het belang van ideologie bij het socialiseren van
mensen aan te tonen.
De analyses kregen het karakter van stellingnamen266, op verandering gerichte interpretaties. Die
waren in beginsel nog erg abstract en theoretisch. Daartegenover stonden hele concrete
strategieën van handelen. De analyses en strategieën van werken pasten niet als puzzelstukjes in
elkaar, maar toch was het noodzakelijk deze in relatie tot elkaar te denken, deze dialectisch op
elkaar te betrekken.267
Het op elkaar betrekken van analyse en strategie diende het mogelijk te maken om traditionele
handelingsconcepties te toetsen en te onderzoeken op hun ideologische achtergronden en
feitelijke uitwerking. Ook moest het aangrijpingspunten bieden om doelen, methoden en
inhouden van progressief (alternatief, links, feministisch, emancipatorisch) werken te kunnen
ontwerpen. Het behoorde richtinggevend te zijn voor de vaak min of meer intuïtieve praktijktheorieën van de agogische werkers. Het verbeteren van handelen kon inhouden dat met bestaande
opvattingen gebroken werd of dat evidenties aan het wankelen gebracht werden, ook die van op
emancipatie gerichte werkers.268
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Analyses dienden ertoe bij te dragen dat strategische concepties werden ontwikkeld of
verbeterd, die de voorzieningen werkelijk ten dienste van de gebruikers stelden.269
De relatie tussen analyse en strategie kon ook omgekeerd worden uitgewerkt. In haar manier van
aanpak of strategie liet een handelingspraktijk haar manier van kijken en denken 'kennen' en
legde ze haar analyse bloot. Analyse en strategie waren op elkaar betrokken in een elkaar
weerspiegelende, reflecterende relatie (dialectisch). In de analyse zat de strategie vervat, maar ook
omgekeerd drukte zich in de strategie de analyse uit. Op dit laatste werd in het bijzonder de
nadruk gelegd.270
Kortom, vanuit de strategie kon de analyse als het ware betrapt worden. Dit impliceerde dat met
werkers en/of gebruikers inzicht kon worden verkregen in het wat, hoe en waarom van een
strategie. Daardoor werd het feitelijke maatschappelijke functioneren expliciet gemaakt. Dit was
nog al eens in tegenspraak met het gewenste functioneren.
Uiteindelijk draaide het in het proces van theoretiseren om het heen en weer pendelen tussen
de twee manieren van kijken. Stukje bij beetje werden zo steeds meer inzicht en gevoeligheid
verkregen voor de verhouding tussen beide concepten.
Dergelijk onderzoekend leren stond centraal in de onderwijsprogramma's gedurende de eerste
twee jaren. Veel belang werd daarbij gehecht aan de wijze van probleemstellen, van redeneren en
van analyseren. Het ging erom een levendige indruk te krijgen van debatten en praktijken in
ontwikkeling, zonder de pretentie een afgeronde visie te presenteren. De studenten leerden alle
verschillende denkstappen uit te voeren van analyse naar strategie en andersom.
Dit was niet voor alle drie de welzijnswerkvelden even gemakkelijk, aangezien het niet altijd
mogelijk was de goede literatuur en analyses te vinden. In de volwasseneneducatie was
bijvoorbeeld de discussie in deze richting verder gevorderd dan in het opbouwwerk en de
maatschappelijke hulpverlening. Vandaar dat een onderscheiding van de velden zinvol bleef,
maar dat een absolute veldenscheiding werd afgewezen (onderscheiding tegenover scheiding).
Voor de analyse van de verschillende velden werden de volgende stellingnamen geformuleerd:
- Opbouwwerk was vooral een correctie op en/of een aanvulling van de ideologie van de
parlementaire democratie en het lokale politieke systeem. Deze stellingname zal verder
uitgewerkt worden in hoofdstuk 6.3.
- Vormingswerk was vooral een correctie op en/of een aanvulling van de ideologie van het
onderwijs
- Hulpverlening was vooral een correctie op en/of een aanvulling van de ideologie van het
gezin.271
Althussers inspirerende formuleringen over ideologie speelden een belangrijke rol. Ideologie
werd door hem gedefinieerd als de thema's, begrippen en representaties door middel waarvan
mannen en vrouwen op imaginaire wijze hun relatie tot de werkelijke bestaansvoorwaarden
'leven'.272 Het ging niet om inhoud en uiterlijke vorm van ideeën, maar om onbewuste
categorieën waarin de omstandigheden werden voorgesteld en geleefd, via een reeks van handelingen en van rituelen en bijvoorbeeld via taalgebruik.
De praktijken, de handelingen gingen in feite aan de ideeën vooraf. De ideeën maakten een
min of meer coherent beeld van de handelingen, die vaak gedetailleerd en met een minutieus
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ritme waren vastgelegd. Zo werd ideologie gezien als een belangrijk mechanisme, waardoor dagelijkse bewustzijnsinhouden en voorstellingssystemen steeds weer gereproduceerd werden.
Bij Althusser was sprake van een theorie van invoeging, terwijl er een theorie van de
uitvoeging ontbrak. Daardoor zaten er vele tegenstellingen - als het ware beurse, zwakke plekken
- in zijn ideologie. Deze vormden aangrijpingspunten voor uitvoeging en bevrijding. Daarvoor
hadden Gramsci en Freire wèl oog: zij schreven over ideologie in de dubbele betekenis van
onderdrukking en bevrijding.273
De laatstgenoemde stellingnamen waren ook geïnspireerd door de theorievorming over de
analyses van de 'staat in relatie tot de reproduktie van de kapitalistische verhoudingen'. Volgens
Cockburn vervulde de staat hierin een belangrijke rol.274 Enerzijds via repressie en dwang,
anderzijds via de openbare apparaten zoals school, welzijnswerk en verkiezingspolitiek en via de
private apparaten zoals media en gezin.
Ook Cockburn baseerde zich op de geschriften van Althusser, waarin hij schreef over
ideologie en ideologische staatsapparaten.275 Volgens Althusser vervulden in de zeventiger jaren
het onderwijs en het gezin een centrale rol. En vooral in dit krachtenveld bewoog zich het welzijnswerk.
Een geïntegreerde studie vanuit een socialistisch-feministisch perspectief over de onderlinge
relaties tussen het gezin, het onderwijs en de staat in de kapitalistische maatschappij verscheen
van de hand van David.276 Zij maakte duidelijk hoe de staat door middel van haar onderwijspolitiek zowel de verhoudingen in het gezin als de verhouding tussen het gezin en het
onderwijssysteem reguleerde. Haar conclusie, gebaseerd op studies in de Engelse situatie, was dat
gezin en onderwijs samen en apart de seksuele, sociale en economische arbeidsdeling reproduceerden.
5.4 Ervaringen en levenssamenhang
Het proces van theoretiseren stond onder de permanente spanning dat het van de praktijk zou
vervreemden. Het gevaar dat Freire beschreef in een brief aan Guinee Bissau:
"Wanneer ik problemen uit het concrete licht haal om deze te bestuderen en hun raison
d'être te ontdekken, mag ik nooit toegeven aan de neiging om ze tot abstracte vaagheden te
laten worden. Op het moment dat ik aan deze neiging toegeef, maak ik me los van mijn
praktijk en kan ik zelf niet meer de matrix van mijn eigen reflectie zijn. De reflectie zal dan
niet meer zijn dan een intellektualistisch woordenspel, hoe mooi die woorden ook mogen
klinken."277
We waren ons bewust van het feit dat "(...) kennis en kennisverwerving een dynamisch sociaal
proces was dat nooit voltooid en definitief was, dat voortbouwde op eerder verworven kennis en
dat uit de praxis (actie en reflectie) van mensen bij het veranderen van de bestaande werkelijkheid groeide."278 Het zoeken naar nieuwe perspectieven voor andragogisch handelen, die ten
dienste stonden van emancipatie, was zo'n dynamisch proces. Gezien het geschetste gevaar was
het van belang om in het onderzoeksleerproces aan te sluiten bij de concrete alledaagse situatie
en het common-sense bewustzijn daarvan van de studenten.
Daartoe werd vanaf 1981 - als onderdeel van het kandidaatsprogramma 'Leer van het
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andragogisch handelen' - een onderzoeksleerproces naar de levenssamenhang en de ervaringen
van maatschappelijke groepen én de wijze waarop vanuit verschillende progressieve posities in
het welzijnswerk aan deze maatschappelijke groepen ondersteuning werd gegeven gestart.279 Het
uitgangspunt daarbij was het ervaringsbegrip zoals dat door Negt uitvoerig werd omschreven:
"Ervaring is niet eenvoudig zintuiglijke gewaarwording - ervaring is niet individuele,
toevallige belevenis. (...) Ervaringen duiden veeleer een specifieke produktievorm van de
verwerking van de werkelijkheid aan en van de actieve reactie op die werkelijkheid. Ze zijn
niet meer louter individueel, hoewel duidelijk is dat ervaring en leren door de hoofden van
individuele mensen heen moet.(...) Het zijn op een bepaalde wijze collectieve momenten van
een door begrippen en door taal bemiddeld uiteenzetten met de werkelijkheid, met de
maatschappij.(...) Dit wijst ook op een algemeen element, dat het de zuiver subjectieve,
geheel geïndividualiseerde gewaarwording overstijgt. (...) Ervaring zo opgevat kan men
onmogelijk zonder meer tegenover kennis stellen. Omdat in ervaring altijd enige
begripsmatige veralgemening ligt opgesloten, kunnen ervaring en kennis niet volledig worden
gescheiden."280
Volgens deze opvatting vormden ervaringen (common-sense kennis) een neerslag van een lang,
collectief, in laatste instantie klassebepaald uiteenzetten met de bestaansvoorwaarden, de wereld
erom heen en zich zelf. Daarin ging ook leed, onrecht en uitbuiting op.281
Volgens Negt konden voor een goed begrip van een specifieke situatie subjectieve en
objectieve factoren niet gescheiden worden. Zowel een subjectieve analyse (behoeften en eisen),
als een objectieve analyse (economische omstandigheden en tendensen), waren afzonderlijk
daartoe ontoereikend.282
In het onderzoeksleerproces naar ervaringen283 was aandacht voor de denkbeelden en
praktijken waarmee mensen hun dagelijkse werkelijkheid in samenhang brachten of hielden om
het leven leefbaar te maken. Zowel de ervaringsinhouden ('de produkten'), als de wijze waarop
deze tot stand kwamen, werden bestudeerd. Dagelijkse ervaringen van mensen konden
tegenspraken in de maatschappelijke verhoudingen onthullen of juist verdoezelen. Dit zelfde
gold voor collectieve ervaringen.284 Breuken in deze versluieringen of mystificaties waren veelal
de basis voor het ontstaan van politieke actie.285
Echter, dergelijke 'momenten van het objectief illusoire' waren, zo schreef Negt, niet uit de
wereld te helpen door confrontatie met de 'juiste' theorie, die de personen vertelde dat de
gelijkheidsvoorstellingen op illusies gebaseerd waren.
Het genoemde ervaringsbegrip was, zo was de stellingname, voor alle terreinen van het agogische
handelen van belang, zij het steeds op een andere wijze.286 In veel situaties in het welzijnswerk
ging het in essentie om leerprocessen. Het doel van georganiseerde leerprocessen was in feite het
versterken van onthullende ervaringen en het doorbreken van verhullende ervaringen.
Anders gezegd kwam het neer op het organiseren van verzet tegen de heersende ervaringen
door het inzetten van andere (partijdige) denkbeelden tegen de bestaande die denken, voelen en
handelen van mensen beheersten.287 Dit betekende niet het afwijzen van het vanzelfsprekende of
van het persoonlijke, want dat waren de mechanismen om tegenspraken in het bewustzijn te
vermijden. Het betekende wel, zoals Brecht288 stelde, het vervreemden van opvattingen en
gedragingen van mensen én het politiseren van de privésfeer van mensen.
Vervreemden was het zich gaan verwonderen over wat 'gewoon' was. Het leidde tot afstand
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nemen van het 'gewone', zodat de inhoud daarvan op een nieuwe manier begrepen kon worden.
Brecht prees in dit verband het 'beter weten' aan, door gewone opvattingen niet botweg af te
wijzen maar ze te begrijpen als werkzaam binnen de haar bepalende maatschappelijke
verhoudingen.
Het doorbreken van de als natuurlijk opgevatte keten van het dagelijkse leven 'vervreemdde'
en vermeed dat mensen zich klakkeloos met hun leven identificeerden. Het zette ook aan tot
denken en tot bewust gedrag. Door het politiseren van de privésfeer werden gevoelens openbaar
gemaakt, persoonlijke ervaringen geherwaardeerd en verborgen kennis voor politieke actie
aangewend.
Brecht stelde dan ook: "Er is kennis verborgen in jullie verwachtingen, en in je dromen, in je
zorg en in je hoop, in je sympathie en in je verdenkingen." Het was de vrouwenbeweging, die
door een herwaardering van persoonlijke ervaringen van vrouwen, de patriarchale verhoudingen
en de armoede van de verbureaucratiseerde maatschappij aan de orde stelde.
Volgens Negt draaide het bij leerprocessen om de dialectiek tussen een zeer geconcentreerd
ingaan op de behoeften, belangen en opgedane ervaringen van het individu, de groep of de
maatschappelijke klasse én een gelijktijdige structurering daarvan.289 Daarmee bedoelde hij dat
men ze drijft, uittilt boven het niveau van louter onmiddelijkheid, louter gevoelens en
belevenissen. Hiervoor was vooronderzoek naar deze ervaringen en theorievorming essentieel.
In het onderwijsprogramma werd dit aangepakt door de eigen ervaringen van studenten in
het onderwijs uit te wisselen en te confronteren met geschreven materiaal over onderwijs en
universiteit. Vervolgens werden ervaringen bestudeerd van mensen in een straat, in arbeidersgezinnen, van boeren in Waterland, van arbeiders in fabrieken en van recreanten in een
caravanpark. Deze ervaringen werden in hun levenssamenhang beschreven.290
Die ervaringen van mensen, hoe ze werkten, hoe ze woonden, hoe ze in het gezin leefden,
hoe ze zich verzetten of hoe ze werden uitgestoten, waren de uitgangssituatie voor elke
andragoog. Er werd onderzocht welke de min of meer collectieve elementen in de verhalen
waren. Hoe verwoordden mensen hun ervaringen en hoe was de verhouding van die ervaringen
tot de feitelijke levensomstandigheden?
Vervolgens werden progressieve strategieën van werken bestudeerd, die vanuit die bestudeerde
ervaringen en beschreven levenssamenhang tegenpraktijken ontwikkelden om mensen te
ondersteunen in hun alledaagse verzetsmomenten. Daarbij vervaagden de scheidslijnen tussen
vormingswerk, hulpverlening en opbouwwerk. Waar in het vormingswerk of opbouwwerk
uitgegaan werd van de directe leefsituatie (bijvoorbeeld van vrouwen) kon men niet om
persoonlijke problemen heen en vonden ook vormen van hulpverlening plaats en omgekeerd.
De opsplitsing in werkvelden was een onderdeel geworden van de onderdrukkende verhoudingen in de maatschappij, zo betoogde Meulenbelt:
"Het is duidelijk, langzamerhand, dat deze opdeling in soorten 'problemen' versluierend
werkt, het mensen moeilijker maakt om hun eigen bestaan als eenheid onder ogen te zien,
om de verbanden te zien tussen de verschillende gebieden in hun eigen leven. Door in ons
werk de scheidslijn tussen persoonlijk en politiek niet meer te accepteren en die verbanden
zichtbaar te maken, heffen we ook iets op van onze oude machteloosheid."291
Eenheid van de ervaren werkelijkheid diende uitgangspunt en doel te zijn van elk leerproces. Die
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werkelijkheid was niet op te delen in werksoorten en vakken.
5.5 Het universitaire onderwijs als tegenpraktijk
Gevoed door en inspelend op de ontwikkelingen in de agogische handelingspraktijk voltrokken
zich veranderingen in de inhoud van het studie- en onderwijsprogramma, maar ontwikkelden
zich eveneens ideeën ten aanzien van de wijze waarop het vak andragogisch handelen onderwezen en 'geleerd' kon worden.
Studenten, als rechtstreekse betrokkenen, namen actief deel aan de vormgeving van wat als
programmatische aanduiding 'onderwijs als tegenpraktijk' kreeg.292
In 1978 stond in het programmastencil voor andragogisch handelen:
"Inhoudelijk komen in dit programma van andragogisch handelen progressieve posities en
tegenpraktijken in vormingswerk, hulpverlening en opbouwwerk aan de orde. Derhalve
dienen we ook te experimenteren met een aan die inhoud congruente werkwijze in onze
eigen (agogische) praktijk binnen de universiteit. Daarom formuleren we dit programma als
een tegenpraktijk op de gevestigde universitaire praktijken."
Het was inconsequent om te pretenderen progressieve werkwijzen en solidarisering voor te
staan, als daar in het eigen onderwijsapparaat geen aandacht voor bestond. Hoe kon over
leerprocessen en ervaringen gedoceerd worden, als er geen enkel inzicht bestond in het verloop
van de leerprocessen bij de eigen studenten? We noemden het toen: "(...) onderwijs dient weer
spannend te worden."
Het was echter niet eenvoudig om het universitaire consumptiegedrag en de versnippering
die in een jarenlange onderwijservaring waren aangeleerd te breken om de eigen maatschappelijke ervaringen van studenten ook produktief te laten zijn voor het leren, casus quo de
'intellectuele arbeid'.
Een belangrijke inspiratiebron daarbij was Wright Mills293, die in "De Sociologische visie" al in
1959 stelde:
"Het is denk ik het beste om U eraan te herinneren dat de meest bewonderenswaardige
denkers uit de academische gemeenschap, waarvan U het lidmaatschap hebt gekozen, hun
werk niet scheiden van hun leven. (...) De wetenschap is niet alleen een beroepskeuze, maar
ook de keuze voor een levenswijze. Dat betekent dat U uw levenservaring moet proberen te
gebruiken bij uw intellectuele arbeid. U moet die voortdurend onderzoeken op wat U zou
kunnen gebruiken en ze steeds opnieuw interpreteren.... De uitdrukking 'ervaring hebben'
betekent o.m. dat uw verleden in uw heden doorwerkt en dit laatste beïnvloedt en dat U uw
capaciteit om in de toekomst ervaringen op te doen, bepaalt. (...) Als beoefenaar van de
sociale wetenschappen moet U deze nogal ingewikkelde wisselwerking beheersen, al de
ervaringen die U opdoet zorgvuldig bewaren en schiften, alleen op deze manier kunt U
hopen ze als gids en toetssteen voor uw nadenken over de werkelijkheid te gebruiken en
tegelijkertijd uzelf te ontwikkelen tot een intellectueel vakman."294
De raadgevingen van Wright Mills klonken aan het einde van de zeventiger jaren enigszins
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gezwollen. Bovendien werd het probleem door hem in individuele termen gesteld, waardoor het
aspect van de partijdige (organisch) intellectueel295 ontbrak. Desondanks was de stellingname van
Wright Mills actueel en binnen de academische wereld nog steeds slecht begrepen. De ervaringen
van studenten opgedaan in de kandidaatsfase lieten dit overduidelijk zien.
Veel onderwijsprogramma's stortten 'over' de studenten een grote hoeveelheid onderdelen
uit in de vorm van 'inleidingen in ...' volgens het Freiriaanse deposito- of bankprincipe.296 In deze
programma's werden studenten op geen enkele wijze serieus genomen als mensen met maatschappelijke ervaring.
Die 'inleidingen' suggereerden dat de belangrijkste stromingen en discussies binnen een
vakgebied eerst 'gekend' moesten worden voordat een student in het geheel kon meepraten.
Bovendien werd de indruk gewekt dat deze inleidende onderdelen neutraal waren. Neutraal in
die zin dat vanuit een pluriformiteitsgedachte verschillende stromingen naast elkaar gezet
werden, zonder dat de mening van de docent op de voorgrond trad en zonder dat een bepaalde
stroming meer nadruk kreeg dan de andere. Dit alles werd nog versterkt door de eis die aan het
lezen en verwerken van de inleidingen werd gesteld: het zo exact mogelijk reproduceren van het
'geleerde'.
Het was dan ook niet verwonderlijk dat deze praktijk van studeren bepaalde effecten had op
studenten. In evaluaties constateerden studenten dat dergelijke programma's zich voordeden als
een 'egale uniforme brei', waarin alles zogenaamd even belangrijk leek. Ze kregen geen enkele
kritisch, onderscheidend kader aangeboden om de verschillende theorieën op hun relevantie te
kunnen beoordelen. Een ander effect was dat veel studenten naarmate de studie vorderde de
'norm van wetenschappelijkheid' steeds meer als een zware last gingen ervaren. Ze voelden zich
steeds minder in staat een verbinding te leggen tussen hun idealen en de studiepraktijk zelf.
Velen verschoven hun perspectief naar een toekomst: "Straks als ik afgestudeerd ben..." Ze
voelden zich onzeker en vervielen in een consumptieve studiehouding.297
Ook stond het onderwijs volgens de studenten te veel onder de vigueur van de scheiding
tussen theorie en praktijk en de tegenstelling tussen structureel en individueel (of macro en
micro). De eerste relatie werd in het onderwijs opgevat als een abstracte, niet concreet gesitueerde en bovendien hiërarchische relatie, die theorie als zuivere kennis boven de praktijk
plaatste. Bij de tegenstelling tussen individueel en structureel leek het alsof het ene in afzondering
van het andere waargenomen, beïnvloed en veranderd kon worden.
In 'onderwijs als tegenpraktijk' werd gezocht naar alternatieven voor de gangbare universitaire
programma's, waardoor het studeren toch weer spannend werd. Daarbij lag veel nadruk op het
'aansluiten bij ervaringen' in gezamenlijkheid van studenten en docenten, maar ook van
bewegingen, werkers en gebruikers. Dit betekende dat in het onderwijsprogramma zoveel
mogelijk de eigen ervaringen van studenten - en dat heel breed opgevat: als student, als vrijwilliger, als vrouw, als kind, enzovoort - aan bod kwamen. Doordat een verbinding tot stand kwam
met de eigen ervaringen, emoties, gevoelens en kennis werd de theorie praktisch.
De bedoeling was niet zozeer om mooie, abstracte discussies te voeren over de leerstof, die
overigens zelf op het eerste gezicht al abstract genoeg was. Het ging er veel meer om dat de
studenten steeds de eigen positie - tussen afkeuring en goedkeuring - op het spoor kwamen ten
opzichte van de inhoud. Dat zij deze positie konden beargumenteren. En dat zij een eerste antwoord kregen op de vraag: wat kan ik ermee? Dit resulteerde in een onderwijspraktijk van
onderzoeksachtige aard.
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Het principe van 'aansluiten bij ervaringen' was niet bedoeld als formeel onderwijskundig principe maar als een actief gebeuren, waarin 'de' werkelijkheid kon worden verwerkt en geproduceerd
tot 'iemands' werkelijkheid. Het was derhalve van belang om de wijze waarop bepaalde inzichten
tot stand kwamen en hoe ze door mensen werden gebruikt, aan de orde te stellen. Daarin bleek
het verwonderen over wat 'gewoon' was door te vervreemden een belangrijk vormingsprincipe.
Op die manier namen studenten afstand van het 'gewone' en konden zij de inhoud ervan op een
nieuwe manier begrijpen.
Dagelijkse ervaringen konden tegenspraken in de maatschappelijke verhoudingen onthullen
of verdoezelen, dat gold ook voor ervaringen van studenten. Maar juist doordat veel ervaringen
als persoonlijk werden opgevat, werden ze vaak onbespreekbaar. Soms zorgden schuld en
schaamte ervoor dat ervaringen verborgen bleven én ontdaan werden van hun kritische inhoud.
Even belangrijk was evenwel om individuele ervaringen te verbinden met de maatschappelijke
strijd van sociale bewegingen die binnen dat eigen ervaringsveld opereerden of waarvan zij zelf
wellicht deel uit maakten. Veel studenten waren bijvoorbeeld actief in de krakersbeweging, de
vrouwenbeweging en de studentenbeweging. Juist de vrouwenbeweging vormde ten aanzien van
het politiseren van de privésfeer een voorhoede, met het in de praktijk brengen van 'het
persoonlijke is politiek'. Geen maatschappelijke verandering, zonder persoonlijke verandering en
omgekeerd.
Ook voor het onderwijsprogramma 'andragogisch handelen' gold derhalve het principe:
onthullende ervaringen versterken en verhullende doorbreken. Op die manier leerden studenten
ontdekken hoe in wisselwerking met deze ervaringen theorieën produktief werden en leerden ze
eigen praktijktheorieën te ontwikkelen.
De koppeling van theorie aan maatschappelijke beweging en maatschappelijke context maakte
ook de strategische consequenties en keuzes zichtbaar.
Dat betekende ook dat een 'partijdige' wetenschap werd voorgestaan, hetgeen niet werd
opgevat als een gratuit algemeen principe. Het betekende het verbinden van analyse en
onderzoek aan de specifieke praktijk van de werksoorten. Dit werd thematisch uitgewerkt in
projecten, stages en scripties.
'Onderwijs als tegenpraktijk' mondde uit in een onderwijspraktijk van onderzoeksachtige aard,
waarin de nadruk lag op het uitzetten van een individuele studielijn, die overigens voortdurend in
groepsverband ter discussie stond. De studielijn kreeg geleidelijk aan een eigen richting en kleur,
afhankelijk van de persoonlijke ervaringen en interesses, de op grond hiervan gelegde verbindingen met praktijksituaties en het daarmee gegroeide engagement.298
Het onderwijs was een bijdrage aan de vorming van een nieuw type intellectueel. De intellectueel, die zijn mediërende en organiserende rol binnen het geheel der bestaande
(machts)instituties benutte om de tegenstellingen en breuken in en tussen deze instituties aan te
grijpen als mogelijkheid tot verandering en vernieuwing.
De ontwikkeling van een progressief handelingsconcept voor opbouwwerk was een logisch
uitvloeisel van boven beschreven 'onderwijs als tegenpraktijk'. Veel studenten en ook stafleden
waren in hun dagelijkse levenspraktijk op de één of andere manier actief betrokken bij acties
rond het hoofdstedelijk wonen. Sommigen waren betrokken bij collectieve woonvormen, velen
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zaten in de kraakbeweging, iedereen ervaarde de woningnood. Vanaf 1979 startte een onderzoeksprogramma waarin de praktische verbinding tussen die actualiteit en een aantal gemeenschappelijke theoretische uitgangspunten van de staf en de studenten centraal kwamen te staan.
In het volgende hoofdstuk zullen deze uitgangspunten worden gesystematiseerd. Zij vormen een
voorbeeld van de wijze waarop de bovenbeschreven noties van andragogisch handelen werden
uitgewerkt op het terrein van opbouwwerk.
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Hoofdstuk 6
Het versterken van lokale initiatieven als strategie voor opbouwwerk
6.1 Opbouwwerk en stedelijke sociale bewegingen
Mooie voornemens, onhandige praktijken en inadequate analyses kwamen aan het einde van de
jaren zeventig regelmatig voor onder de doorsnee-opbouwwerker. Tegelijkertijd was er in het
Nederlandse opbouwwerk een grote afstand tussen de theorie en het ideologisch denken,
ontwikkeld in onvruchtbaar isolement binnen universitaire afdelingen of koepelorganisaties en
het werk van alledag. De rhetoriek over de bijdrage van opbouwwerk aan de 'sociale verandering'
ging onvoldoende gepaard met een leidraad voor het handelen.299 Dit was een belemmering voor
de discussie tussen welzijnswerkers en voor de ontwikkeling van een progressieve praktijktheorie.
Om in die leemtes te kunnen voorzien en mede ingegeven door de ervaringen met het organisatieadvieswinkelconcept (zie hoofdstuk 4) startte in 1979 een gezamenlijk onderzoeksproject
'Opbouwwerk en stedelijke sociale bewegingen'.300 Daartoe werd een onderzoeksteam samengesteld, waarin de vakdocent van de differentiatie samenlevingsopbouw, twee studentassistenten en
ik samenwerkten.
Dat onderzoeksproject was een logisch uitvloeisel van de verbinding tussen dagelijkse
levenspraktijk en studiepraktijk van universitaire staf en studenten (zie 5.6) en de actieve betrokkenheid bij de toenmalige stedelijke beweging in Amsterdam. Het was ook een praktische
invulling voor de integratie van onderwijs en onderzoek. En het was gericht tegen de versnippering van onderzoeksactiviteiten in de vakgroep Andragologie en Sociale Pedagogiek aan de
Vrije Universiteit.
Het doel van het onderzoeksproject was het uitwerken van een progressief handelingsconcept
voor opbouwwerk, met als oogmerk het verbeteren en versterken van bewonersorganisaties. Als
centrale probleemstelling formuleerden we: Hoe kan het collectieve handelen van
bewonersorganisaties ontwikkeld en ondersteund worden?
De motivatie was de sterke verwevenheid in het traditionele opbouwwerk van
handelingsconcepties met de doelstellingen van het overheidsbeleid en met de specifieke
belangengebondenheid, die daarmee samenhing. Een handelingsconcept verbonden aan
bewonersbelangen en de daarop geënte bewonersactie en buurtstrijd was anno 1979 nog
nauwelijks ontwikkeld. Het handelingsconcept diende relevantie te hebben voor de praktijk van
de sociale bewegingen en de hiermee solidariserende welzijnswerkers. Tevens diende het de
andragologische kennis over het functioneren van bewonersorganisaties te vergroten. In het
handelingsconcept zou de benadering van andragogisch handelen (zie hoofdstuk 5) voor
opbouwwerk nader worden uitgewerkt. In die uitwerking dienden analytische en strategische
momenten dialectisch met elkaar verbonden te worden.
Het handelingsconcept zou ontwikkeld worden op basis van theoretische studie en van
actieonderzoek met Amsterdamse bewonersgroepen en in samenwerking met Amsterdamse
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werkers en organisaties (onder andere met het OBASA, het Overleg Bundeling Akties
Stadsvernieuwing Amsterdam).
De ervaringen met het participatieve onderzoek in Waterland waren mede inspiratiebron. Ik nam
zelf deel aan de ontwikkeling van het onderzoeksprogramma tot 1981.
In het eerste jaar werd het voorlopige begrippenkader en de theoretische onderbouwing uitgewerkt. In dat jaar werd ook een studiereis ondernomen naar Londen om de Engelse ervaringen
te leren kennen en kwamen contacten tot stand met andere onderzoeksgroepen in Amsterdam.
In het tweede jaar werd contact gezocht met een bewonersorganisatie in de Indische buurt en
werd samen met doctoraal studenten onderzoek gedaan naar het wonen en actief zijn van
Indische buurtbewoners, hetgeen uitmondde in een videoproject. Inmiddels werd de noodzaak
gevoeld de concrete ontwikkelingen in Amsterdam op het gebied van stadsontwikkeling,
gemeentelijke politiek en de beweging en actie in buurten en wijken ter hand te nemen. In het
derde jaar van het onderzoeksprogramma was de integratie gepland van de theoretische studie en
de resultaten van het actieonderzoek, opdat de uitkomst zowel theoretisch doordacht als aan de
praktijk getoetst zou zijn. Evenwel het onderzoeksprogramma kwam vanaf 1980 in een eigen
dynamiek terecht, door de samenwerking met verschillende Amsterdamse organisaties en door
aansluiting op de politieke discussie over welzijnsplanning en de deelraden. Gedurende die jaren
waren alle betrokkenen actief in eigen buurt, huis of kraakbeweging. In het onderzoeksprogramma zijn verschillende publikaties verschenen.301
In dit hoofdstuk zal vooral aandacht besteed worden aan de theoretische onderbouwing die
het programma 'Leer van het andragogisch handelen' hiertoe gaf.
6.2 Het ontstaan van samenlevingsopbouw
Het opbouwwerk, beter bekend als community development en community organization302,
heeft in de Westerse wereld een lange historie.303 Het speelde in de geïndustrialiseerde wereld een
belangrijke rol in het ombuigen van crisissituaties en het 'ontwikkelen' van de armere gebieden.304
In Nederland ontwikkelden zich in de vijftiger jaren eigen vormen van 'werken aan de
samenleving' onder de naam maatschappelijk opbouwwerk, later opbouwwerk.305 Historisch
gezien was het vooral de overheid, die het opbouwwerk306 vanaf het begin van de jaren vijftig
enorm had gestimuleerd en gepropageerd, vooral op het platteland in de vroegere
ontwikkelingsgebieden. Peper sprak in dit verband van 'opbouwwerk als instrument van
welzijnsbeleid'.307 De grote invloed van de overheid leidde tot een situatie, waarin de problemen
en doelstellingen van het opbouwwerk bijna samenvielen met die van de overheid. De werksoort
werd ingezet als pendant van het lokale bestuur om met name de voorbereiding van het lokale
beleid te vergemakkelijken.308
Dat verklaarde ook waarom het opbouwwerk een belangrijke rol speelde in processen van
ruimtelijke ordening en welzijnsplanning. Het kreeg een functie in de ontwikkeling van lokale
netwerken van voorzieningen en de uitvoering van met name het stadsvernieuwingsbeleid. Als
aanvulling op de ontoereikende parlementair democratische participatie werkte het traditionele
opbouwwerk aan inspraak en de zogenaamde 'fundamentele democratisering'. Vanuit doelstellingen als 'de afstand tussen bestuur en bestuurden moet verkleind worden' en 'de bevolking
moet meer betrokken worden bij het overheidsbeleid' werd hieraan richting gegeven.309
De opkomst van het opbouwwerk was uit twee tendensen te verklaren: enerzijds vanuit de
toenemende betekenis van de collectieve welzijnsvoorzieningen voor de reproduktie van de
arbeidskracht en anderzijds door een groeiende kritiek op het functioneren van de overheid.
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Het opbouwwerk vond plaats in situaties waarin de realisatie van de collectieve (welzijns)voorzieningen en de inrichting van de woon- en leefomgeving centraal stonden. Vanaf het moment dat
deze collectieve welzijnsvoorzieningen een strategische rol gingen spelen in de structuren en
ritmes van het leven van alledag nam de betekenis hiervan toe. Grote delen van de bevolking
waren aangewezen op het gebruik van die voorzieningen en hadden direct belang bij de wijze
waarop deze functioneerden. Deze voorzieningen waren daarom een belangrijke bron van
conflicten, vooral in de stedelijke gebieden.310 De politieke tegenstellingen311 over deze voorzieningen werden gearticuleerd in vormen van stedelijke actie.312 Voorbeelden waren conflicten over
voorzieningen zoals sociale woningbouw, scholen, ziekenhuizen, conflicten over sloop,
verkeersdoorbraken, city-uitbreiding, leegstand en allerlei andere zaken die te maken hadden met
de bestemming en inrichting van de ruimte.
Stedelijke acties waren in feite terug te voeren op tegengestelde uitspraken die belangentegenstellingen tussen sociale klassen uitdrukten. Koopmans schreef:
"Er is een verschil in mogelijkheden om invloed uit te oefenen op het directe woonmilieu
tussen de meer en minder welvarenden. Maar ook die meer welvarenden verliezen steeds
meer invloed: verkeerschaos, luchtverontreiniging, lawaaioverlast komen overal. Die meer
welvarende groeperingen verliezen die invloed aan het bedrijfsleven, aan de 'economische
sectoren'."313
Het waren tegenstrijdigheden die de voorwaarden vormden voor het ontstaan van sociale
bewegingen in het woon- en leefmilieu. Deze stedelijke sociale bewegingen werden gedefinieerd
als: "Georganiseerde bewonersgroepen in buurten of wijken van steden in de laat-kapitalistische
maatschappijen, welke zich inzetten voor de verbetering of verdediging van woon- en andere
leefomstandigheden."314
Voor het ontstaan van stedelijke sociale bewegingen waren volgens Castells echter drie
elementen noodzakelijk: een aanleiding waarin zich de belangentegenstellingen openbaarden, een
homogene maatschappelijke basis, die vanaf het begin zelforganisatie als noodzaak zag en een
politieke organisatie die de actie coördineerde.315
Het was de moeilijke taak voor het opbouwwerk en de opbouwwerker om positie te kiezen
in genoemde belangentegenstellingen.
6.3 Andragogisch handelen en opbouwwerk
De andragogie besteedde aan het eind van de jaren zeventig vooral aandacht aan de problemen
van de professie en van de werkers. Dit gebeurde veelal zonder systematische reflectie op de
maatschappelijke functie van het opbouwwerk of op de maatschappelijke achtergronden van de
problemen waarmee het opbouwwerk zich bezig hield.
De problemen van de opbouwwerker werden haast gelijk gesteld aan de problemen van het
opbouwwerk in het algemeen. In het opbouwwerk lag het accent vooral op methodiekontwikkeling: het maken van sociale kaarten, het hanteren van de probleem-projectmethode316 en het
ontwikkelen van participatie- en inspraakprocedures. Weliswaar waren in de bestaande opbouwwerkpraktijken meerdere opvattingen en strategieën aanwezig, maar deze waren weinig geëxpliciteerd en tegenstrijdig. De tegenstrijdigheid van strategieën was terug te voeren op de specifieke
belangengebondenheid van het opbouwwerk aan de lokale overheid, die erin tot uitdrukking
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kwam. Bovendien waren veel concepties eerder tegen de cliënten gericht dan dat zij een bijdrage
leverden aan diens emancipatie. Dit alles leidde tot een (te) beperkt kader voor opbouwwerk.
Daarin werd onder meer de specifieke belangengebondenheid niet als een probleem ervaren.
Daarin ontbraken kennis en inzicht over het ontstaan en de ontwikkeling van sociale
bewegingen.
Deze kritiek had vooral vanaf het einde van de jaren zeventig in Europa geleid tot het
zoeken naar benaderingen die wel in staat waren de organisatie en het welzijn van de armere
delen van de bevolking te bevorderen.317 In Engelse opbouwwerkkringen vroeg men zich
bijvoorbeeld af: "Can there be a radical community organising?"318 In Nederland werd 'Belangenbehartiging door zelforganisatie'319 als paradigma voor een theorie voor samenlevingsopbouw
naar voren gebracht. Het proefschrift van Beck stond aan de wieg van dit kritische paradigma en
was bruikbaar gebleken in praktisch werk, zoals dat beschreven is in hoofdstuk 4 over de
Vereniging tot Behoud van Waterland.320
De discussies waren een duidelijke inspiratiebron voor het onderzoeksprogramma 'Opbouwwerk
en stedelijke sociale bewegingen'. In het handelingsconcept ging het om het uitwerken van
analyses en strategieën321 voor opbouwwerkactiviteiten in stedelijke gebieden, in wisselwerking
met de bestaande opbouwwerkpraktijken. Deze praktijken richtten zich op het 'handelen van
bewoners'322 en hadden als doel het veranderen en verbeteren van hun woon- en leefomgeving.
Kernbegrippen daarin waren participatie, zelfwerkzaamheid en organisatie van bewoners
rondom eigen behoeften en problemen.
Onder praktijken in het opbouwwerk werden zowel werkzaamheden van professionele
werkers als de iniatieven van actiegroepen casu quo basisdemocratische bewegingen verstaan.323
Deze bewegingen manifesteerden zich onder meer in organisaties van bewoners en gebruikers
van voorzieningen en waren gericht op het behoud of de verbetering van de kwaliteit van het bestaan. In deze bewegingen waren specifieke organisatievormen en handelingsmogelijkheden in
ontwikkeling, met consequenties voor de strategieën.
De kernvraag was: welke strategieën konden mensen helpen meer greep te krijgen op de
inrichting van hun woon- en leefomgeving en welke rol speelde het opbouwwerk - vanuit
bewegingen of werkers - daarin. Daartoe was kennis nodig over de perceptie van maatschappelijke problemen door individuele mensen en over de wijze van motivatie tot collectief handelen.
6.3.1

Legitimatie van de democratische ideologie over ruimtelijke ordening

Het doel van de analyse van opbouwwerk was om inzicht te krijgen in de rol van het opbouwwerk in het realiseren van collectieve welzijnsvoorzieningen en de inrichting van de woon- en
leefomgeving.
Vanuit de beschreven historische ontwikkeling stond de stellingname centraal, dat veel van
hetgeen er in het opbouwwerk gebeurde gezien kon worden als interventie in, als aanvulling op
of als legitimatie van het politieke systeem en van de ideologie van de parlementaire democratie.324 Dit gebeurde met name op die terreinen van het politieke systeem die zich bezig hielden
met het functioneren van de stad (ruimtelijke ordening325 en stadsontwikkeling).
De 'dominante ideologie van de parlementaire democratie' had, volgens Stuurman, als kern de
opvatting dat de staat de vertegenwoordiger was van het algemeen belang en dat ieder individu
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via het uitoefenen van zijn stemrecht invloed had op en vertegenwoordigd werd in de staatsorganen. Daarop waren ook de aan de democratie verbonden praktijken gebaseerd. Het begrip
democratie was daar in ontdaan van een specifieke sociale inhoud en werd gezien als een
besluitvormingsmethode, waarin ieder mens als staatsburger formeel gelijke kansen had.326
Vanouds ging de arbeidersbeweging echter uit van een ideologie waarin democratie werd
opgevat als het streven naar een grotere economische en politieke gelijkheid. Dat had in de
geschiedenis dan ook tot vele botsingen geleid. Volgens Stuurman was de "(...) burgerlijke
democratie meer dan een eenvoudige uitvinding van de bourgeoisie om de massa zand in de
ogen te strooien en minder dan de 'verwerkelijking van het democratische ideaal op aarde'."327 De
burgerlijke democratie was zelf de resultante van de krachtsverhoudingen tussen de klassen.
Maar, zo stelde Stuurman ook, "(...) er is een vrijwel permanente druk van de kant van de
heersende klasse om de democratische rechten in te perken, bepaalde groepen daar geheel of
gedeeltelijk van uit te sluiten, en de bestaande democratische rechten zo restrictief mogelijk te
interpreteren."328
In kwesties als ruimtelijke ordening en participatie en inspraak van de burgerij had het
traditionele opbouwwerk de rol van het legitimeren van de staatsinstellingen.329
Het opbouwwerk kon als intentie hebben om de tegenspraken in de stadsontwikkeling casu
quo ruimtelijke ordening te verhullen of te onthullen. Dat gold echter nog veel sterker voor de
stedelijke actiegroepen, die ontstaan waren als tegenbewegingen. Het onthullen betekende voor
het opbouwwerk - van werker of actiegroep - dat mechanismen die zich in participatie- en
inspraakprocedures bij de ruimtelijke ordening afspeelden voor belanghebbende bewoners
verhelderd werden, opdat een koppeling kon ontstaan tussen de ervaringen en het bewustzijn
van die bewoners. In het participatief onderzoek-door-actie met de VBW in Waterland bleek
welke gevolgen het verzaken van dergelijke activiteiten had voor het verbreden van de actie.330
Voor actiegroepen waren die mechanismen evenwel niet altijd zo doorzichtig. De meeste
acties ontstonden door concrete problemen in de woon- en leefomgeving en de deelnemers
ontdekten soms pas tijdens de actie dat die iets te maken had met de staat. Dan kon men ervaren
dat de stelling, dat de staat de vertegenwoordiger was van het algemeen belang, dat ieder individu
via het uitoefenen van zijn stemrecht invloed had en vertegenwoordigd werd in de staatsorganen,
niet echt opging. En dan kwamen inspraak en participatie in een ander daglicht te staan, evenals
de noodzaak om actief voor de eigen belangen op te komen.
Ook kon de ervaring worden opgedaan dat alleen georganiseerde acties tot resultaten leidden
en dat werkelijke democratie alleen vanuit de basis tot stand kon komen. Met andere woorden
ook actiegroepen dienden leerprocessen door te maken.
Op basis van bovenstaande inzichten tekenden zich een aantal probleemclusters af.
Een eerste probleemcluster was het functioneren van vooral het gemeentelijke politieke
systeem en de praktijken en opvattingen die hieruit voortvloeiden, bijvoorbeeld inspraakprocedures, tempo van besluitvorming, ambtelijke taal, noties van algemeen belang en formele
democratie. Dit maakte analyse noodzakelijk van het functioneren van het lokale politieke stelsel
en de mogelijke rol van opbouwwerk hierin.
Een tweede probleemcluster vormden de politieke processen op het terrein van ruimtelijke
ordening en verstedelijking. Analyse van deze processen was vereist.
Een derde probleemcluster werd gevormd door het deelnemen aan besluitvormingsprocessen, politisering en actie van 'gedepriveerde' bevolkingsgroepen. Ook dit vroeg
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om een analyse (zie 6.3.3).
Voor de analyse van het functioneren van het lokale politieke stelsel bood vooral het onderzoek
in de Londense wijk Lambeth van Cockburn nieuwe inzichten. De onderzoeken verricht door de
vrouwenbeweging verduidelijkten de betekenis van de nieuwe benaderingen in het opbouwwerk
en het aansluiten bij en het ondersteunen van tegenpraktijken aan de basis.331 Ook ander Engels
discussiemateriaal bood vanuit een analyse van de rol van de staat alternatieven voor de werkers.
Volgens de werkers ging het erom dat zij een analyse maakten van hun eigen positie en van de
onderdrukkende mechanismen die daarin waren opgesloten. Daarnaast was het van belang
tegenstrategieën en procedures te ontwikkelen, die op kleine schaal nieuwe verhoudingen konden
scheppen. Het ging ook om het ondersteuenen en versterken van tegenorganisaties met een
eigen actievorm en die niet onderdrukkend waren.332
De marxistische staatstheoreticus Poulantzas bood - weliswaar op een hoog abstractieniveau
- aanknopingspunten om tot een meer adequate positiebepaling te komen van het opbouwwerk
ten opzichte van de lokale staat.333
Voor de analyse van processen over de inrichting van de ruimte en de problemen van de stad
bood het materiaal van Castells en zijn medewerkers een belangrijk aanknopingspunt.334
Bovendien kreeg de studie van sociale bewegingen door zijn werk een nieuwe impuls.
Castells ging in op de processen die plaatsvonden rond de indeling van de stedelijke ruimte
van de stad Parijs en de strijd die in Parijs door verschillende groepen gevoerd was tegen de
sanering van de Hallen (les Halles) en op de effecten daarvan. Hij noemde dat cynisch 'de herovering van de stad Parijs'.335
Stadsvernieuwing werd daarbij gezien als een specifieke fase in het proces van verstedelijking
en stadsontwikkeling. In die fase werden steden qua structuur en activiteiten aangepast aan de
nieuwe eisen en functies, die gesteld werden door uiteindelijk economisch en politieke
belangen.336 Het ging bij stadsvernieuwing derhalve niet om het vernieuwen van wat
bouwtechnisch verouderd was.
Door deze benadering plaatste Castells stadsvernieuwing in het veel bredere kader van de
belangenstrijd in het denken over de inrichting van de samenleving. In dit kader was de volgende
stelling van Castells relevant:
"Sociale klassen trachten hun belangen rond het inrichten van de ruimte binnen twee
uitersten te behartigen, nl. enerzijds door sociale planning (structurerend en modificerend
van aard, gericht op handhaving van het bestel) en anderszijds door stedelijke sociale
bewegingen (op verandering gericht handelen van onderliggende groeperingen uiteindelijk
gericht op transformatie van het bestel)."337
Voor hem was de 'stad' als concept een uitdrukking van een geheel van sociale en politieke
contradicties.
Ook in de Amsterdamse stadsvernieuwing waren saneringsprojecten vaak opgezet in het
belang van bijvoorbeeld projectontwikkelaars en niet in dat van de betrokken bevolking en hun
woonomstandigheden.338 Actiegroepen en het opbouwwerk speelden in dit veld een specifieke
rol van verhullen of onthullen.
6.3.2

Belangenbehartiging van bewoners en organisatie
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Het traditionele opbouwwerk had zich vooral bezig gehouden met ruimtelijke ordenings- en
sociale planningsvraagstukken in de door de overheid gestelde kaders. Directe aansluiting bij
actiegroepen van bewoners werd over het algemeen niet gezocht. De bestaande strategieën van
handelen in het traditionele opbouwwerk waren daardoor over het algemeen sterk verweven met
de doelstellingen van het overheidsbeleid en de specifieke belangengebondenheid die daarmee
samenhing. Dat gold natuurlijk niet voor alle opbouwwerkers.
Door binnen het onderzoeksprogramma de aandacht te richten op het collectief handelen van
stedelijke sociale bewegingen en door de ontwikkeling van de handelingspraktijken van deze
bewegingen centraal te stellen, was het mogelijk de contouren van strategieën voor een progressieve opbouwwerkpraktijk te schetsen. In die strategie was een belangrijke doelstelling voor
opbouwwerk het versterken en het verbeteren van de handelingspraktijken van bestaande
bewonersorganisaties, casu quo stedelijke sociale bewegingen.
Er waren nog geen strategieën ontwikkeld, die relevantie hadden voor de praktijk van deze
bewegingen en de met hen solidariserende opbouwwerkers én die tevens de kennis over het
functioneren van georganiseerde bewonersgroepen vergrootten. Wel waren er in de literatuur
verscheidene aanzetten voor te vinden.339 De ontwikkeling van een dergelijke strategie voor
opbouwwerk impliceerde een keuze ten gunste van de specifieke klassegebonden belangen, zoals
die in bewonersacties en buurtstrijd werden behartigd.
De studie van stedelijke buurt- en actiegroepen was in Nederland met name door sociologen
ter hand genomen.340 Voor een analyse van de condities die leidden tot de formatie van stedelijke
sociale bewegingen, waren bij de Nederlandse sociologen nog weinig aanknopingspunten te
vinden. De analyses van een aantal Franse en Engelse urbane sociologen leverden evenwel
vruchtbare inzichten op.341
Sinds de zeventiger jaren groeide de interesse van andragologen voor stedelijke sociale
bewegingen. Beck was daarvan de voornaamste exponent.
Beck formuleerde met collega's - allen aanhangers van de theorie van de sociale bewegingen - als
concreet alternatief voor het opbouwwerk het paradigma van 'belangenbehartiging door
zelforganisatie' als beschrijving voor het handelen van 'de zich organiserende tegenbewegingen'.342 Deze keuze betekende, dat de verzorgingsstaat en de participatiegedachte fundamenteel
ter discussie gesteld werden. Uitgangspunt voor het handelen waren klasse-specifieke belangen
die alleen door zelforganisatie enigzins aanvaardbaar behartigd konden worden. Bij zelforganisatie ging het om de vereniging van inzicht en handelen, van verbondenheid en verzet. Zelforganisatie verwees naar zelfbepaling, zelfbeslissing en autonomie.343
Deze benadering liet evenwel weinig ruimte voor het problematiseren van de handelingspraktijk
van de welzijnswerker.344 Voortdurend diende derhalve de vraag gesteld te worden hoe de
welzijnswerker - professioneel of niet - op ondubbelzinnige wijze een bijdrage kon leveren aan
een bij voorbaat partijdige belangenbehartiging.
Voor de sociale bewegingen was het van belang om steeds te kunnen bepalen welke praktijken
van de overheid uiteindelijk de eigen belangen zouden kunnen schaden. In feite diende elke
actiegroep steeds op haar hoede te zijn en zich af te vragen in hoeverre zij zich binnen de
bestaande (dominante maatschappelijke) praktijk sterk maakte of juist er buiten diende te treden
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om een andere (tegen)praktijk te formuleren.345 Daarbij behoorde rekening gehouden te worden
met de belangen van de bewoners op korte en op lange termijn.
Elke sociale beweging kreeg in de loop der tijd een aantal strategische vragen op te lossen en
de opbouwwerker kon daar een waardevolle bijdrage aan leveren vanuit de bovengeschetste
analyses, kennis en ervaring.
Een hele andere, niet minder belangrijke, kwestie was het verbreden van de sociale
bewegingen. Hoe kon een politieke voorhoede in een sociale beweging haar eisen zodanig stellen
dat de 'achterban' op zijn belangen werd aangesproken, voorzover het ging om belangenbehartiging door zelforganisatie? Hoe kon een verbreding van de beweging gerealiseerd worden
(mobilisatie of organisatie in brede zin)? Hoe was een basis-topmodel te voorkomen? Welke
organisatieprincipes, organisatiestructuren konden gehanteerd worden (organisatie in enge
zin)?346 En wat kon de bijdrage zijn van de opbouwwerker in de bewustwording van deze
problematiek?
Ook kreeg elke sociale beweging te maken met vraagstukken als hoe een actie gevoerd kon
worden, welke middelen gehanteerd konden worden en welke effecten behaald konden worden?
Over stedelijke sociale bewegingen en bewonersorganisatie als uitdrukking van niet-dominante
praktijken werden inspirerende voorbeelden ontleend aan onder anderen Castells, Pickvance,
Borja en Beck347, maar ook aan de discussie over basisbewegingen, zoals die in Duitsland
plaatvond.348 In die laatste discussie stond de vraag centraal hoe de nieuwe bewegingen zich
verhielden tot de parlementaire democratie en welke organisatieprincipes werden gehanteerd.
Over algemene organisatievraagstukken gingen we te rade bij Franse, Engelse en Duitse
auteurs349 en de vrouwenbeweging.350 Tenslotte werd de analyse van de praktijken over het
wonen op benaderingen van Beck gebaseerd.351
6.3.3

Politisering en leerprocessen

Gronemeijer gaf op basis van studies van acties tegen de atoomcentrales in West-Duitsland aan
hoe 'burgers uit de diepe slaap worden gewekt'.352 De initiatiefnemers van deze actiegroepen
kwamen meestal in actie op grond van tegenspraken en storingen in het dagelijkse leven, waarop
gereageerd kon worden zonder al te grote gevolgen voor het eigen leven. Door het handelen
deden de betrokkenen ervaringen op en stap voor stap veranderden ze zelf ook.
Het ging om bewustwording en leerprocessen, om de wisselwerking tussen de 'objectieve'
realiteit en de 'subjectieve' beleving daarvan. Dit leren bestond uit het leveren van kritiek op het
bestaande, het ontdekken van het verborgene en het ontwikkelen van alternatieve mogelijkheden
tot handelen.353
Gronemeijer ontwikkelde een ideaaltypische tabel, waarin alle kleine stappen stonden aangegeven
van een zich ontwikkelende actiegroep. Dat gaf een goed overzicht van alle verschillende stadia
van het leerproces van actiegroepen.354
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Elementen van de leer en
Stadia van de ontwikkeling
handelingssamenhang
----------------------------------------------------------------De ervaring verbreedt zich
Van de directe buurtervaring of ervaring van alle dag, naar het verkrijgen van tegenervaringen en
inzichten in de macrostructurele samenhang.
Behoeften veranderen

Van individueel bepaalde behoeften naar de mogelijkheid tot veralgemenisering. Ontwikkeling van
behoeften als: zinvolheid, solidariteit, actieve deelname, zelfverwerkelijking, morele activiteit.

Informatiebehoefte neemt toe

Van geringe naar hoge complexiteit; van informatie van buiten betrokken naar informatie die men
zelf voor anderen maakt.

Reikwijdte en intensiteit van
het conflict worden verhoogd

Van voorzichtige ongehoorzaamheid naar verbreiding van conflicten over steeds meer gebieden;
loslaten van geweldloosheid als middel.

Eigen competentie breidt zich
uit

Steeds nieuwe werkterreinen, het principe van plaatsvervangende belangenwaarneming afgewisseld
door zelfstandige belangenvertegenwoordiging.

Heterogeniteit van actieeenheid steeds meer toegelaten

Van de behoefte onder elkaar te blijven naar het aantrekken van allerhande competenties van
buiten; daarna gevaar van overheersing door buitenstaanders, doordat de groepsidentiteit rond
initiatiefnemers vermindert.

Angst wordt steeds minder

Van een angstig vermijden van risico's tot het nemen van risico's.

Participatie verandert

Van passieve toehoorders en toestemmers naar actieve deelname, ingegeven door eigen verantwoordelijkheid, impulsen en kritiek; van geringe naar hoge complexiteit in de taakverdeling.

Communicatieve competenties
nemen toe

Van wantrouwen jegens lotgenoten naar vertrouwen; van zwijgen tot spreken; van terugtrekken in
privé-sfeer via openlijk engagement in de groep naar het in de belangstelling brengen in brede
openbaarheid (media).

Principe van consensusvorming zet door

Van overeenstemming van minderheden naar de realisatie van een door allen gedragen consensus.

Smit vatte de kenmerken van het gehele leerproces in een actiegroep of beweging als volgt
samen:
"Het is een collectief gebeuren; het is direct betrokken op het leven van alledag; handelen en
'leven' zijn direct op elkaar betrokken; de scheiding tussen openbaar en privé wordt
doorbroken; de herkenning treedt op van het algemene karakter van individuele problemen;
de nadruk valt in plaats van concurrentie op coöperatie; verscheidene probleemsituaties
worden aan elkaar gekoppeld; de eigen probleemsituatie wordt fundamenteler
bediscussieerd; de leerbehoeften en leervormen worden ontwikkeld in samenhang met het
'dagelijkse leven'."355
Actiegroepen ontstonden als vertolkers van maatschappelijke tegenstellingen én van onrechtvaardige verhoudingen. De belangen van actiegroepen waren niet enkel economisch. Het ging
om meer, om veiligheid, buurtgebondenheid, zelfbepaling, emancipatie en autonomie.
Voor het veranderen van actiegroepen in sociale bewegingen waren criteria zoals het aansluiten bij ervaringen in een wijk of buurt, de wijkgeschiedenis en daaruit voortvloeiend de
behartiging van belangen en een strijdbare houding, belangrijk maar niet voldoende. In sociale
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bewegingen diende rekening gehouden te worden met collectieve ervaringen die de
bestaansvoorwaarden verhulden. Beck stelde het als volgt:
"Sociale bewegingen zijn in de eerste plaats emancipatiebewegingen. Ze zijn daarom niet
louter gericht op de verandering van structuren. De eigen bewustwording, de verandering
van houdingen en gedragsvormen, het afbouwen van machtsrelaties, het opheffen van
vervreemding, de aandacht voor het verlangen en de verleiding, zij vormen even vitale
momenten in het maatschappelijk emancipatieproces."356
Dit eigen bewustwordingsproces, de eigen emancipatie en de persoonlijke bevrijding van
groepen, vormden tevens essentiële elementen in het veranderen van maatschappelijke
verhoudingen.
Bij de leerprocessen in sociale bewegingen waren steeds twee aspecten aan de orde. Enerzijds het greep krijgen op de objectieve situatie via het ervaren van conflicten in de samenleving.
Het bewust worden van deze conflicten als uitdrukking van machtsongelijkheid in een specifieke
maatschappij op een bepaald 'historisch niveau van ontwikkeling van produktiekrachten en
produktieverhoudingen'.357
Anderzijds het herkennen van de perspectieven op andere
verhoudingen, die al in de solidaire acties en in de eigen collectieve organisatievormen zichtbaar
waren. Het moest mogelijk zijn zich ideaalbeelden te vormen, waarin fantasieën van alledag over
een beter leven gestalte kregen. Hofmann noemde in zijn historisch overzicht van sociale
bewegingen in de 19e en 20e eeuw drie aspecten die telkens terug keerden: kritiek op de
bestaande ordening, de idee van een betere samenleving en de leer van de weg ernaar toe.358 Om
dergelijke processen op gang te brengen was mobilisatie van deelnemers nodig.
Over het begeleiden van leerprocesen gericht op mobilisatie en bewustwording als ingang voor
de opbouwwerker werden verschillende visies geïntegreerd, die gedeeltelijk vanuit het volwassenenonderwijs waren ontwikkeld. Ook de eerder beschreven onderzoeken in zowel Suriname als
Waterland gaven waardevolle aanwijzingen. (zie de hoofdstukken 2 en 4).
Allereerst was het van belang aan te sluiten bij ervaringen van de deelnemers en de werkelijke
leefsituatie van mensen als uitgangspunt te nemen. Ervaringen en levenssamenhang stonden op
verschillende wijze centraal in de opvattingen over het leren van met name Negt en Freire.359 (zie
hoofdstuk 5.5).
Met ervaringen werden denkbeelden en praktijken bedoeld waarmee mensen hun dagelijkse
werkelijkheid in samenhang brachten of hielden en zo hun leven leefbaar maakten. De dagelijkse
ervaringen van mensen, maar ook de collectieve ervaringen, konden tegenspraken in de
maatschappelijke verhoudingen onthullen of juist verhullen. Het uiteindelijke doel van georganiseerde leerprocessen was het versterken van onthullende ervaringen en het doorbreken van
verhullende ervaringen.
Voorbeelden van dergelijke mystificerende noties, die de illusie van gelijkheid en
rechtvaardigheid versterkten, waren parlementaire democratie, participatie en inspraak. Breuken
in deze versluieringen of mystificaties konden de basis vormen voor het ontstaan van politieke
actie.
Naast een dergelijke aanleiding moest er voor actie echter ook altijd een sociale voorgeschiedenis zijn, waarin een probleembewustzijn was ontwikkeld en een bundeling van krachten
tussen mensen was opgetreden.360
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De leerprocessen van mensen in actiegroepen kenden drie elkaar overlappende en niet strikt te
scheiden stadia: ervaring en waarneming, collectivisering en activering. Inzicht was blijvend en
leidde alleen tot actie als het op basis van eigen ervaringen ontwikkeld was. Dit impliceerde dat
de rol van de opbouwwerker bij het ondersteunen van leerprocessen beperkt was. Hij kon het
proces van bewustwording alleen bevorderen, maar niet versnellen of beheersen. Derhalve waren
het vergroten van de eigen competentie door actief handelen en het werken aan een alternatief
noodzakelijke voorwaarden voor mensen om tot activering te komen.
Negt stelde derhalve dat het politiek bewustzijn zeker niet alleen een produkt was van
georganiseerde leerprocessen, maar ook het resultaat van de 'strijdervaringen van alledag'. Een
methode waarin een theorie van 'buiten' werd ingebracht stond haaks op een dergelijke praktijk
van leren en handelen van betrokkenen. Dit werd door 'voorhoedes' nog al eens vergeten.361
Een belangrijke oriëntatie uit het vormingswerk vormde het exemplarische leren.362 Dit
leerconcept dat in de Duitse vakbeweging tot ontwikkeling kwam, speelde steeds meer een rol in
het welzijnswerk, ook in Nederland. Onder meer de opvattingen van de al eerder genoemde
Amerikaanse socioloog Mills over het belang van de 'sociologische verbeeldingskracht', stonden
daarin centraal.363 Dit was het vermogen om in het kleine het grote en in het persoonlijke de
maatschappelijke tegenstellingen te zien.364 Er was sprake van een dubbele oriëntatie zowel op
het individu als op de samenleving. Volgens Negt ging het erom dat mensen zo nauwkeurig
mogelijk te weten kwamen wat historisch bepaalde, maatschappelijke mogelijkheden waren voor
emancipatie. Hij zag vorming als een langdurig maatschappelijk proces, dat plaatsvond in de
context van een maatschappelijke organisatie.365
Om produktieve leervoorwaarden te scheppen en het mogelijk te maken dat deelnemers
zelfstandig nieuwe informatie verwierven benadrukte Negt het belang van vooronderzoek naar
typische conflictsituaties en tegenspraken, die in het begin van het proces aan de orde dienden te
komen.
Vertaald naar het opbouwwerk ging het erom aan te sluiten op de 'uitbraak - of
ontsnappingspogingen' van mensen die zich los trachtten te maken uit de oude verhoudingen.
Soms waren dit georganiseerde pogingen tot verandering van de maatschappij, zoals in
actiegroepen, maar meestal ging het om een vlucht in een richting, die min of meer een politieke
intentie had.366 Dat wil zeggen: mensen moesten onderzoeken hoe hun handelen samenhing met
veranderingen in sociale structuren en instituties en ze moesten onderkennen welke alternatieve
toekomstscenario's daaruit konden worden afgeleid, zowel in hun persoonlijke leven als voor de
samenleving als geheel.
Het uitgangspunt voor deze methode was de specifieke situatie en de problemen van de
groep. Deze werden herleid tot voor de maatschappij kenmerkende historische gegroeide
structurele verhoudingen op een zodanige wijze dat tegelijkertijd mogelijke perspectieven voor
oplossingen werden ontwikkeld. Door de verschillende aspecten in de algemeen historisch maatschappelijke context te plaatsen diende de onderlinge samenhang duidelijker te worden. Zo
werden de subjectieve ervaringen van de deelnemers verbonden met de theorie.367 De concrete
mogelijkheden tot verandering moesten zoveel mogelijk gekoppeld worden aan de
mogelijkheden in organisaties. Het ging om het omzetten van ervaringen en frustraties in
bewustzijn, om het oefenen in solidariteit en om het ontwikkelen van een politieke praktijk en
van de wil tot veranderen.368
Het begeleiden van een dergelijk leerproces typeerde Negt als dialectiek van distantie en
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nabijheid. In iedere leersituatie was volgens hem een bepaalde distantie nodig, maar de lerende
subjecten dienden geen leerobjecten te worden. Aan de andere kant brak volkomen empathie of
het gevoel van volledige nabijheid ten opzichte van de deelnemers ook de mogelijkheid om echt
te leren.369 Theoretisch droeg Negt veel nieuwe inzichten aan, echter de praktische uitwerking
van Negts leerconcept was niet erg eenduidig.370
Een tweede oriëntatie werd aangeduid als ervaringsleren. De ideeën waren vooral gebaseerd op
de visie van Freire.371 Het uitgangspunt van Freires pedagogiek was het worden tot subject van
eigen handelen in plaats van tot object van andermans handelen.372 Daartoe was een bewustwordingsproces en een culturele actie voor vrijheid noodzakelijk. Dit proces van bewustwording kon
alleen maar tot stand komen door de dialoog in een horizontale relatie. In zijn methodisch
werken stond het aansluiten bij de ervaringen van de mensen en het onderzoeken van de
specifieke situatie van die mensen door middel van vooronderzoek centraal.373 Het betrof een
proces, waarin theorie en praktijk samengingen en actie en reflectie onlosmakelijk met elkaar
verbonden waren. Freire stelde verschillende zaken aan de orde die van belang waren voor
strategieën van agogisch handelen, de rol van de werker, de opvattingen over leren en de
opvattingen over deskundigheid.374In hoofdstuk 7.2 wordt Freire verder behandeld.
De kritiek op Freires visie had te maken met de toepasbaarheid in Nederland. Een collectieve organisatie van verzet was gemakkelijk voor te stellen in bepaalde ontwikkelingslanden
waarin de ellende overheerste, waar de klassedeling en de onderdrukking overduidelijk waren en
waar de meeste mensen niets te verliezen hadden. In de Nederlandse situatie was dat echter
minder evident omdat de verschillen veel minder extreem waren, de tegenstellingen subtieler en
gedifferentieerder waren en de mensen wel degelijk meenden veel te verliezen te hebben.
Initiatieven dienden daar eerder van 'onderop' te komen.
Toch werden veel van de ideeën van Freire teruggevonden in de Nederlandse opvattingen
over het ervaringsleren die uitgewerkt waren in het vormingswerk.
De strategie van het ervaringsleren werd concreet uitgewerkt door de vrouwenbeweging.375
Door een herwaardering van de persoonlijke ervaringen van vrouwen stelden vrouwen de
patriarchale verhoudingen en de armoede van de verbureaucratiseerde maatschappij aan de orde.
Dit gold ook sterk voor de actie en de strijd rond het wonen en de leefomgeving, die gevoerd
werd in de stedelijke sociale bewegingen.376 Door het feministische opbouwwerk werd veel meer
dan te doen gebruikelijk met vrouwen gewerkt. Huisvrouwen waren immers vaak de hoofdbewoners van een wijk. Op die manier ontstonden soms organisatievormen gebaseerd op gelijkwaardigheid, ondersteuning en gedeelde verantwoordelijkheid, die meer aansloten bij vrouwen.
Veelal werden daarin kleine, praatgroepachtige werkmethoden gehanteerd. Het proces was
daarbij belangrijker dan efficiëntie en zelfwerkzaamheid.377
Er werd aandacht besteed aan zelforganisatie in de woonsfeer, aan het vertalen van
alledaagse belangen van mensen in politieke eisen en aan het uitwisselen van dagelijkse
ervaringen. Op theoretisch niveau bestond er aandacht voor de relatie tussen de loonarbeid en
de huishoudelijke arbeid en ook tussen openbaarheid en privésfeer, voor meer inzicht in de
wisselwerking tussen produktie en reproduktie en voor andere opvattingen over deskundigheid.
Kenmerkend voor de zich langzaam ontwikkelende feministische werkvormen was, dat er
steeds meer vanuit gegaan werd dat vrouwen geen losse individuen waren, maar een groep met
gemeenschappelijke maatschappelijke kenmerken en problemen. De directe leefsituatie en de
individuele problemen stonden centraal en deze werden in een gezamenlijke uitwisseling
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gemeenschappelijk en dus politiek gemaakt om zo de onderdrukkende heersende ideologie te
ontmaskeren (integratie van het persoonlijk in het politieke en de wisselwerking tussen beide).
De manier van werken was horizontaal en op basis van solidariteit, het leerproces was zowel
verstandelijk als emotioneel en lijfelijk. Er werd gestreefd naar een gezamenlijk proces van
bewustwording, zelforganisatie en politieke actie.378 Dit werkte deprofessionalisering in de hand;
deskundigheid en wetenschappelijke kennis werden sterk gerelativeerd. Het herstel van het
zelfrespect en het zelfbeeld was belangrijk; hieruit vloeide ook de aandacht voor eigen openbaarheid voort.379
Doordat het opbouwwerk uitging van de directe leefsituatie van vrouwen werden tevens
persoonlijke problemen van vrouwen aangepakt. Zo stelde de als opbouwwerkster aangestelde
Helwig: "Eigenlijk is wat ik doe ook individuele hulpverlening en vormingswerk. Collega's staan
daar wat aarzelend tegenover. Die vinden dan eigenlijk dat ik me moet beperken tot de
structurele kant, dat de individuele hulpverlening eigenlijk door een maatschappelijk werker
gedaan moet worden."380
Ten aanzien van bewustwording, van de wisselwerking tussen de 'objectieve' realiteit en de
'subjectieve' beleving ervan, leverde een stroming uit een hele andere context eveneens
interessante gezichtspunten en ervaringen op: de beweging van de democratische psychiatrie, die
was opgericht in 1973 in Italië.
Haar uitgangspunt was dat het onjuist was om mensen te isoleren van het sociale leven door
opsluiting in psychiatrische inrichtingen, verblijf in bejaardenhuizen, onderwijs in bijzondere
scholen. Dergelijke instituten bestendigden het maatschappelijk onrecht. De democratische
psychiatrie wilde de hulpverlening zo organiseren dat het verbonden bleef met het maatschappelijke leven: in de wijken, in de fabrieken en op de scholen.381
Een belangrijk psychiatrisch instrument was de zogenaamde verifica.382 In dit collectieve
onderzoeksleerproces ging het om het centraal stellen van de eigen praktijk van uitstoting en het
onderzoek van de mogelijkheden om daar iets aan te veranderen.383 Het ging om de confrontatie
tussen bewustzijnsinhouden en de werkelijkheid: men probeerde bij de persoon een open proces
op gang te brengen, dat het sociale onderbewustzijn van ideologieën en projecties bewust
maakte, ontsluierde en afwees indien ze objectief onwaarachtig waren. Daardoor ontstond er een
nieuwe relatie tussen het bewustzijn van de persoon en zijn situatie. Zo werd de werkelijke
gedaante van het lijden inzichtelijk.384 Het collectieve leerproces viel samen met een politiek
bewustzijnsproces.
Door zelfbestuur en ontelbare vergaderingen leerden de bewoners van de inrichtingen
opnieuw te spreken, te vertellen, contacten aan te knopen en verantwoordelijkheid te dragen. Zij
leerden in en door de actie. Zij kregen het recht in de kliniek om mee te spreken en mee te
beslissen, ook tijdens de therapie. De wederkerigheid werd hersteld.385 Dat gaf vertrouwen en de
moed om weer zichzelf te zijn.
Voor de taal was veel aandacht: de bewoners leerden veelal opnieuw hun eigen, individuele
maar ook klassegebonden taal te reconstrueren.386 Ook 'solidariteit' werd als mechanisme voor
genezing benut.387
De beweging van democratische psychiatrie legde de onderdrukkende mechanismen zowel in
maatschappelijke structuren als in de mensen zelf bloot en ontwikkelden een progressieve
tegenpraktijk, die meer recht deed aan het gehele systeem van menselijke behoeften.388 In de
experimenten bleek dat patiënten veel bewuster waren geworden, een grotere politieke rijpheid
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hadden gekregen.389
Al de boven beschreven inzichten bleken mits vertaald bruikbaar voor het versterken van lokale
initiatieven. Daarmee vervaagden tevens de scheidslijnen tussen de welzijnsterreinen, vormingswerk, hulpverlening en opbouwwerk.
6.4 Andragogisch handelen heroverwogen
Het proces van theorievorming over agogisch handelen liet volgens Lunenberg zien dat:
"(...) in de discussies rond dit vak de verhouding tussen idealen en vakkennis altijd een
centrale plaats heeft ingenomen. (...) Idealen en vakmansschap werden als onmisbare
ingrediënten beschouwd. Zonder idealen over hoe de wereld eruit zou kunnen zien heeft het
avonturen met een agogische onderneming geen zin, zonder vakkennis is de onderneming
tot mislukken gedoemd. (...) Maar voor een onderneming is nog een derde ingrediënt
noodzakelijk, te weten geld."390
Lange tijd kreeg dit laatste aspect nauwelijks aandacht, maar in de jaren tachtig kwam de
andragologie vanwege bezuinigingen en ministeriële decreten op de tocht te staan. In 1987 werd
het als zelfstandige academische discipline uit het Academisch Statuut geschrapt. Hierbij was het
geld niet de enige drijfveer, maar waren de overheersende politieke belangen uiteindelijk
doorslaggevend.391
Daarmee kwam het initiatief dat zich bezig hield met de onderlinge samenhang van de
werkvelden praktisch te vervallen.392 Dat viel te betreuren want de samenhang van de schijnbaar
autonome werkvelden had juist nieuwe inzichten opgeleverd.
Toch besef ik dat andragologen mede debet geweest zijn aan deze opheffing. Als ik terugkijk op
de periode van 'bloei', dan valt me de erg abstracte, schier ondoordringbare taal op die gebezigd
werd, ook schrijver dezes ontkwam daar niet aan. Andragologen slaagden er te weinig in de
zaken, die aan de orde werden gesteld, heel concreet te maken. Het lukte niet de inhoudelijke
kloof tussen de 'leer van het andragogisch handelen' en de andragogische praktijk te dichten.
Al in 1985 moest geconstateerd worden, dat "(...) het Nederlandse experiment om tot een
andragologie te komen die veldoverstijgend was en toch dienstbaar aan die velden bleef, mislukt
leek."393
Voor wat betreft de eigen vakgroep was een voorname reden voor die kloof dat we, als
onderzoekers, te dicht op de problematiek zaten, hoewel het leek alsof de distantie overheerste.
De dialectiek van distantie en nabijheid werd onvoldoende beheerst. De theorievorming was
uiteindelijk te weinig gebaseerd op de concrete praktijk, ondanks de pretenties. Vanuit de
andragologie was er de wens sociale bewegingen te ondersteunen, terwijl het voor middenklasse
intellectuelen moeilijk was te ontkomen aan het dilemma van het 'buitenstaander' zijn.394
De idee van de 'organisch intellectueel van sociale bewegingen' bleef voor de universiteit
vaak een abstractie. De samenwerking met de bewegingen liep niet vast op het punt van de lichamelijke arbeid of het 'meedoen', maar in de sfeer van de basisloyaliteiten, de herkenning van het
belang van de beweging en de ondergeschikte rol van de wetenschapper. Ten tijde van het
onderzoek 'Opbouwwerk en stedelijke sociale beweging' waren we ons dit dilemma goed bewust.
Ikzelf had toen behoefte aan een veel directere relatie met de praktijk. In eerste instantie
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gedurende één jaar (1981/1982) kreeg ik de mogelijkheid mij in te zetten in de
volwasseneneducatie in twee Middenamerikaanse landen, te weten Nicaragua en Mexico. Het
ervaren van theorie en praktijk als eenheid in een politieke werkelijkheid deed een beroep op de
creativiteit en voorkwam isolering in de theorie (bureaucratisering van de nieuwsgierigheid).
Hoofdstuk 7 gaat in op deze ervaring.
Met de opheffing van het vak als zelfstandige discipline is de specifieke bemiddelingsfunctie van
het andragogisch handelen niet komen te vervallen. De kwalificaties, die de identiteit van het vak
uitmaken zijn veel ruimer toepasbaar en bezitten actualiteit.
Juist de andragologie maakt het mogelijk om over de gebruikelijke grenzen tussen
subdisciplines van mens- en maatschappijwetenschappen heen te stappen. De directe betrokkenheid bij de ontwikkeling van het vak tot 1982 en de confrontatie tot 1988 met de vakbeoefening in Nicaragua hebben mij dat extra duidelijk gemaakt. Tot dat inzicht was de niet alleen
'lokaal' denkende afdeling Andragologie van de Vrije Universiteit ook gekomen, getuige het feit
dat zij vanaf 1984 een samenwerkingsproject "Andragogy and Community Development" in
Nicaragua steunden, waarover meer in hoofdstuk 8.
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Hoofstuk 7
Volwassenenonderwijs in Nicaragua
7.1 Oorsprong van educación popular in Latijns Amerika
In de Derde Wereld hebben opbouwwerk en volwassenenonderwijs een grote vlucht genomen.395 In het begin van de jaren zestig verwachtten ontwikkelingsdeskundigen veel van
opbouwwerk als middel om de bevolking in de zogenaamde onderontwikkelde landen aan te
moedigen gebruik te maken van nog niet benutte mogelijkheden in de eigen omgeving.396 Deze
benaderingen werden gebruikt door internationale organisaties van de Verenigde Naties, zoals de
FAO en de UNESCO. Ook in Latijns Amerika vonden op grote schaal opbouwwerk- en
volwassenenonderwijsprojecten plaats, gesteund door Alliance for Progress (ALPRO).
Na een aanvankelijk voorspoedige start kreeg vooral de benadering van het opbouwwerk
steeds meer kritiek te verduren. Vroege critici zoals Huizer397 maakten duidelijk, dat de armen er
in ieder geval nauwelijks beter van werden. De ware bedoeling voor de inzet van opbouwwerk
was om ook de meest 'achtergebleven' gebieden voor te bereiden op de consumptiemaatschappij
en te integreren in het neokapitalistische systeem, volgens Puiggrós, een Mexicaanse onderzoekster.398 Het was een subtiele manier om via vrijwillige arbeid een infrastructuur op te bouwen
voor verdere economische ontwikkeling, exploitatie en vooral afhankelijkheid.399 Door de blik
van de bewoners bovendien op de eigen lokale situatie te richten zonder relaties te leggen met de
onrechtvaardige samenleving, die vaak van doorslaggevende invloed was op die lokale situatie,
werden potentiële onrusthaarden weggenomen. Mayo becommentarieerde: "Community
development clearly has been used by both countries (England and United States) as an attempt
to build up local bulwarks (and vested interests) to communism."400
Ook op de benadering van volwassenenonderwijs kwam kritiek. Puiggrós, bijvoorbeeld,
analyseerde de vergaande effecten van de Noordamerikaanse pedagogische theorieën op het
educatieve systeem in Latijns Amerika in het begin van de jaren zestig. Zij kwam tot de conclusie
dat het zogenaamde vooruitgangsdenken van die jaren, zoals dat tot uitdrukking kwam in
programma's van bijvoorbeeld ALPRO ten aanzien van volwassenenonderwijs, vooral gericht
was op de vorming van de menselijke hulpbronnen binnen een afhankelijke ontwikkeling gebaseerd op uitbuiting. Het ging er volgens haar om dat de Latijnsamerikaanse ontwikkelingslanden
zich moderniseerden zonder te transformeren en dat de volkeren nieuwe vormen van onderschikking leerden, waarin het geloof in de sociale mobiliteit essentieel was.401
De genoemde kritiek leidde vooral sinds de jaren zeventig ook in de Derde Wereld tot het
zoeken naar benaderingen402, die beter in staat waren de kritische scholing, de organisatie en het
welzijn van de armere bevolkingsdelen te bevorderen.403
In Latijns Amerika was in die tijd een heel eigen ontwikkeling aan de gang. In de zestiger
jaren waren er in het opbouwwerk al ervaringen opgedaan met het werken vanuit een conflictbenadering.404 Echter met name de theorie en de praktijk van de educación popular405 en het participatief actieonderzoek406 zette een nieuwe ontwikkeling in gang op het gebied van participatie
en organisatie van de zogenaamde volkssectoren. Er was veel te leren van dit soort
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benaderingen, ook voor de Nederlandse situatie. In die benaderingen was aandacht voor de
kennis van onderop (de zogenaamde 'emergent knowledge')407, gebaseerd op andere paradigma's.
Een gedeelte van dit zich ontwikkelende 'weten', de volkswetenschap408, begon ook status te
claimen. Dit 'weten', deze 'kennis' was, zo meenden voorstanders, even betrouwbaar als de
andere, 'officiële' kennis, maar ze was bruikbaarder omdat ze meer geworteld was in de sociale
basis en cultuur van de volksklassen.409 En sociaal-economische ontwikkelingen leidden tot meer
resultaten als daar rekening mee werd gehouden.
Voor het ontdekken van deze kennis was het nodig het monopolie van intellectuelen te
doorbreken. Door het herkennen en het ontwikkelen van de eigen kennis door de achtergestelde
bevolkingsgroepen kon deze worden ingezet tegen de onderdrukking. Op die manier kwam het
concept van participatief actieonderzoek tot ontwikkeling.410 Ook de benadering van de
educación popular was gericht op de versterking van bewustwordingprocessen van de
onderdrukte groepen en het veranderen van hun levensomstandigheden. De educación
popular411 werd beschouwd als een pedagogisch instrument in het bevrijdingsproces. Deze aan
exemplarisch leren verwante methodologische oriëntatie in het educatieve werk bleek een
waardevolle strategie.
In de periode 1981/1982 kreeg ik de gelegenheid om inzicht te verkrijgen in de theoretische
ontwikkelingen en ervaringen in de praktijk met volwassenenonderwijs in Nicaragua en Mexico.
Bovendien leerde ik van de Nicaraguaanse ervaringen met een vorm van participatief
actieonderzoek, het zogenaamde militante onderzoek (investigación militante), hetgeen in
Mexico in praktijk kon worden gebracht.412
In Nicaragua (1981-1982) werkte ik op het onderministerie van Volwassenenonderwijs op
het gebied van de planning van het landelijk programma en de inservice training.413 In Mexico
(1982) was ik betrokken bij het opzetten van een educatief actieonderzoek414 in het district
Puebla voor het Instituto Nacional de Educación de Adultos (Nationaal Instituut voor
Volwassenenonderwijs - INEA) en de selectie en training van onderzoekers voor de uitvoering
daarvan.
In dit hoofdstuk zal het onderzoek naar de theorie en de praktijk van het volwassenenonderwijs
in Nicaragua centraal staan. Een intensief literatuuronderzoek, de participatie in verschillende
activiteiten en het veldbezoek verschaften een goed beeld.
7.2 Freire en daarna
In de zestiger en zeventiger jaren zijn er in Latijns Amerika verschillende alfabetiseringscampagnes uitgevoerd. Deze werden gekenmerkt door hun incidentele karakter415, waarbij de
planning onvoldoende gerelateerd was aan de specifieke ontwikkeling van ieder gebied of zone.
Meestal hadden deze campagnes maar zeer beperkte resultaten daar ze slechts oplossingen boden
voor directe problemen zoals het lezen en schrijven, zonder uitzicht op verandering van de
sociaal-economische context en zonder dat rekening werd gehouden met de problematiek
waarmee de volwassen analfabeet dagelijks te maken had. De enige uitzondering was wellicht in
het begin van de jaren zestig de nationale alfabetiseringscampagne in Cuba.416 Dit was de eerste
die op zo'n grote schaal was opgezet.
In diezelfde periode werden er buiten de gevestigde programma`s om allerhande ervaringen
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opgedaan met methodologieën die meer aansloten bij de werkelijkheid van de volwassen analfabeet in Latijns Amerika. De meest bekende zijn die waarin Freire een belangrijke rol speelde. De
alfabetiseringsprogramma's in het begin van de jaren zestig onder kleine boeren ten noordoosten
van de stad Recife in Brazilië, en later die in Chili onder leiding van Frei, verschaften Freire
bouwstenen voor een zijns inziens effectieve leermethodologie.417
Freire sprak over een bevrijdend onderwijs dat gebaseerd was op de bewustwording van de
volwassene, met als centraal uitgangspunt van elke educatieve actie zijn belangen, zijn behoeften
en verwachtingen. Die educatieve acties waren gericht op het bijbrengen van houdingen en
gedragingen die het mogelijk maakten om het bewustzijnsniveau van gemarginaliseerde groepen
te verhogen. Een beter begrip van de werking van de economie, de politieke verhoudingen en de
sociale krachten in het land was nodig om 'hun bevrijding te bewerkstelligen'. De programma's
waren gericht op de ontwikkeling van het zogenaamde kritische bewustzijn van de deelnemers:
door te handelen komt een proces op gang, waarin de actor zich realiseert dat hij kan wéten, en
vervolgens ook wéét dat hij depositair behandeld wordt.418 Depositair verwijst naar onderwijs
waarin éénrichtingsverkeer plaatsvindt. In dergelijk onderwijs is sprake van een overdragend
subject (leraar) en geduldig luisterende objecten (leerlingen). De leerlingen worden tot vaten
gemaakt die de leraar vult. Hoe braver de vaten zich laten vullen, hoe beter de leerlingen. Onderwijs wordt een handeling van 'het storten van deposito's' (als bij een bank), waarbij de leerlingen
de bewaarders zijn en de leraar de bewaargever. In plaats van te communiceren geeft de leraar
communiqués uit, die de leerlingen uit het hoofd leren en herhalen.419
Aan het einde van de zeventiger jaren zeiden steeds meer experts van alfabetiseringscampagnes
in andere landen zich te baseren op de ervaringen en lessen van Freire.420 Dit leverde evenwel
een compleet verschillend beeld op in de praktijk. In Mexico, bijvoorbeeld, was op nationaal
niveau door het INEA een programma van alfabetisering en volwassenenonderwijs opgezet. Als
methode van alfabetisering werd, volgens de lesboeken, de - door Freire ontwikkelde - methode
van generatieve themata gehanteerd. De gekozen woorden weerspiegelden echter middenklassewaarden, waren voor het hele land dezelfde en sloten op geen enkele manier aan bij de ervaringen van alledag van de lokale bevolking of bij de grote verschillen in context tussen de districten.421 De campagne resulteerde in een minimale vermindering van het analfabetisme en een
grote uitval uit het onderwijs. Zulke programma's droegen zeker niet bij tot een beter inzicht in
de verhoudingen van onderdrukking, waaraan de meeste analfabeten en met name de Indiaanse
bevolking waren onderworpen.
Voor Freire waren deze en soortgelijke ontwikkelingen aanleiding om in latere interviews zijn
concepties te bekritiseren, vanwege het a-politieke karakter en het onvoldoende problematiseren
van de sociale klassen of de strijd daartussen. "Daardoor", zo zegt hij zelf, "heb ik de poorten
geopend voor experts die zich meester maakten van het concept bewustwording om dit in
Latijns Amerika te gebruiken en te definiëren in ontegenzeggelijk reactionaire termen."422
Freire schrijft in "Brieven aan Guinee Bissau": "Wij verstaan onder alfabetisering een culturele
actie ten behoeve van de reconstructie van ons land en niet alleen de taak om te leren lezen en
schrijven. Het kan zijn dat in een aantal gebieden of landen ons werk met de bevolking in het
begin vooral gericht is op het 'schrijven' en 'lezen' van de werkelijkheid en niet zozeer in het leren
van de taal. In specifieke situaties kan het veel belangrijker zijn om mensen in groepen te organiseren en aan de hand hiervan met hen de werkelijkheid te bediscussiëren; op basis van
praktische acties, met hen de lokale condities te analyseren en met hen oplossingen te vinden
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voor een aantal van hun problemen op het gebied van gezondheidszorg of op het gebied van de
produktie; hen te stimuleren om zich te organiseren, bijvoorbeeld door middel van een collectief
project, zoals een gezamenlijke tuinderij. En het zal de praktijk van het 'lezen' en 'herlezen' en het
'schrijven' van hun werkelijkheid zijn die het mogelijk maakt dat ze interesse gaan krijgen om ook
woorden te leren lezen. In andere gevallen begint de culturele actie met de alfabetiseringsarbeid
zelf."423
Het ging bij bevrijdend onderwijs en educación popular volgens Freire niet om de soort
praktijk (bijvoorbeeld alfabetisering), maar om de kwaliteit van de wijze waarop elke educatieve
praktijk wordt uitgevoerd (alfabetisering kan vervreemdend of bevrijdend zijn).
Op basis van de ideeën van Freire, van de Cubaanse onderwijservaringen, maar ook bijvoorbeeld
van progressieve groeperingen binnen de katholieke Kerk, geïnspireerd door de bevrijdingstheologie, werd in Latijns Amerika aan het einde van de zeventiger jaren een verscheidenheid aan ervaringen met educación popular opgedaan in krottenwijken en plattelandsgemeenschappen onder marginale groeperingen.424 Begin 1980 kwam daar de Nationale
Alfabetiseringscampagne in Nicaragua bij.
In die ervaringen vallen, ondanks de verschillen in context, een aantal overeenkomstige doelen te
onderscheiden: het bevorderen van de actieve participatie van de bevolking bij de vervulling van
de directe eigen behoeften; het stimuleren van een proces van (zelf)organisatie; het kritisch herwaarderen van de eigen lokale geschiedenis en (volks)culturele tradities; het ontwikkelen van de
inheemse kennisvormen (indigenous knowledge) en het ontwikkelen van nieuwe kennis door een
verbinding van al deze elementen.
In de methode vormen de actuele wereld, de ervaringen, de reële noden en de behoeften van
de deelnemers het vertrekpunt voor het leerproces. Vanuit dit vertrekpunt wordt door de deelnemers, in een proces van collectieve analyse, waarin dialoog centraal staat, de bestaande kennis
gesocialiseerd en nieuwe kennis ontwikkeld. De nieuwe kennis kan worden getest op zijn
bruikbaarheid, maar uiteindelijk gaat het er in het leerproces van educación popular om dat de
nieuwe inzichten zich met de specifieke situatie van de deelnemers verbinden, waardoor nieuwe
'praktijken' ontstaan. In educación popular, zo stelt Serra425, gaat het vooral om de praktischkritische activiteit van de mens, die in staat is de eigen omgeving te veranderen in een wisselwerking met het ontwikkelen van het eigen denken en met concrete vaardigheden.
Er kan een nieuwe relatie tussen het weten en het handelen ontstaan. Immers oog krijgen
voor de onderdrukkende factoren die ten grondslag liggen aan slechte omstandigheden, is
onvoldoende als niet ook de bereidheid groeit om daar gezamenlijk verandering in te brengen.
En de reflectie op die veranderingen is weer het nieuwe aangrijpingspunt voor verder leren.
Kenmerkend in projecten van educación popular lijkt derhalve de lokale afstemming, de
kleinschaligheid en het horizontale en wederkerige karakter van de verhoudingen tussen de
betrokkenen. In de talloze initiatieven van educación popular neemt in de regel het verzet, de
weerbaarheid en de zelfbeschikking van de mensen toe. Het leerproces binnen de educación
popular is gericht op politieke actie, waarbij solidariteit426 en organisatie belangrijk zijn. Jarra
noemde de educación popular dan ook de educatieve dimensie van politieke actie.427
In de meeste Latijnsamerikaanse landen vonden projecten gebaseerd op de ideeën van de
educación popular in de marge plaats. Alleen Nicaragua onderscheidde zich in de toepassing van
die ideeën van de rest van Latijns Amerika. Daar waren de sociaal-politieke verhoudingen sinds
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1979 zodanig veranderd, dat er met vallen en opstaan een cultuurpolitiek werd ontwikkeld,
waarbinnen de educación popular een erkende plaats kreeg.428 Zo kon in Nicaragua de methodische benadering van de educación popular worden uitgewerkt met officiële nationale ondersteuning.429
7.3 Nicaraguaans volwassenenonderwijs: de situatie vóór 1979
Onder het dictatoriaal bewind van Somoza werd het onderwijssysteem in Nicaragua gekenmerkt
door zijn ontoegankelijkheid voor de (kleine) boeren en arbeiders.430 Dat het hierbij om een
bewuste keuze ging, werd geïllustreerd door een uitspraak van Somoza: "Ik wil geen ontwikkelde
mensen, ik wil ossen."431 Het hele educatieve systeem was een ondersteuning voor de controle,
de macht en de welvaart van de Somoza-familie en hun geestverwanten.432 Het weerspiegelde de
belangen van het regime.
Voor de verbouw van koffie en katoen, de belangrijkste exportprodukten van het land,
meende Somoza nauwelijks afgestudeerden van universiteiten en middelbare scholen nodig te
hebben. Slechts een kleine minderheid van de bevolking kreeg een traditionele, humanistisch
georiënteerde opleiding in privé-scholen. Voor hun universitaire opleiding gingen deze studenten
bij voorkeur naar het buitenland. Zij werden het hoger kader of zoals Puiggrós dat noemt, de
'organisch intellectuelen van het imperialisme'.433
Daarnaast bestonden er een aantal door de overheid gefinancierde scholen waar de technici
en het middenkader werden opgeleid. Het onderwijs in de armere wijken van de steden en in de
landelijke gebieden werd zwaar verwaarloosd. De mogelijkheden voor scholing waren beperkt tot
een soort rudimentair basisonderwijs. De meeste mensen bleven echter analfabeten.434
Tünnermann, de eerste minister van Onderwijs van de Sandinistische435 regering, beschreef de
situatie van het onderwijs ten tijde van de revolutionaire machtsovername.436 Zij constateerde,
dat in veel landelijke gebieden het lager onderwijs over het algemeen niet verder kwam dan de
derde klas. Het merendeel van die scholen had slechts één leraar - meestal te laag gekwalificeerd één leslokaal, een voortdurend tekort aan educatieve middelen, nauwelijks lesmateriaal en geen
educatief programma. De inhoud van het onderwijs was van generlei belang voor de kinderen
van landarbeiders, boeren en arbeiders.
Officiële statistieken lieten zien dat gedurende de jaren zeventig in de landelijke gebieden slechts
5% van de leerlingen in het lager onderwijs hun opleiding beëindigden en in de stedelijke
gebieden 44%.437
De inhoud van de onderwijsprogramma's was een verheerlijking van de op de stad gerichte
'American way of life'. Sociaal-economische structuren in het land waren vaststaande gegevens,
die niet ter discussie stonden. Ook de paar alfabetiseringscampagnes die voor de revolutie
hadden gefunctioneerd waren daar geen uitzondering op geweest.438 In de inhoud was niets te
vinden van de dagelijkse werkelijkheid en de authentieke cultuur van het merendeel van de
Nicaraguanen, die arme boeren en landarbeiders waren.439 De programma's waren als zodanig
een versterking van de status-quo en bestendigden de onderontwikkeling.440
Vóór 1979 werd op zeer kleine schaal geëxperimenteerd met andere onderwijsvormen door
instellingen, onder andere het Centro Educational Para Agricultura, die zich bezighielden met
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plattelandsontwikkeling. Het waren persoonsgebonden en geïsoleerde initiatieven.
Ook het Frente Nacional de Liberación Nacional (FSLN)441 deed in de clandistiniteit reeds
voorbereidend werk. Zo verhaalde de eigen geschiedschrijving van Cantimplora, een klein dorp
in het zuiden van Nicaragua, hoe de volkstheatermaker Bolt al in 1976 een 'school voor boeren'
begon en hen tegelijkertijd leerde toneelspelen.442
7.4 Inspraak van de Nicaraguaanse bevolking
Na de omwenteling in 1979 was één van de eerste acties van de toenmalige regering van
Nationale Wederopbouw de aanstelling van de minister van Onderwijs. Hij en zijn staf stonden
voor de taak om een nieuw onderwijssysteem te ontwerpen en uit te voeren.
De strategie voor de onderwijsplanning richtte zich op twee doelen:
1) Het verbeteren en het uitbreiden van de bestaande educatieve faciliteiten en het vergroten
van de toegankelijkheid ervan.
2) Het omvormen van zowel de structuur als de functies van het hele onderwijssysteem.443
Alle inspanningen waren bedoeld om aan de belangen van de arbeiders en de boeren uitdrukking
te geven en om een bijdrage te leveren aan de vorming van het 'nieuwe onderwijs'.444
Om de opinie van de bevolking te horen over de richting en de basisgedachte van het nieuwe
onderwijssysteem vond in 1981 de 'Consulta Nacional' (nationale raadpleging) plaats. Deze
gebeurtenis was zowel in opzet als in uitvoering uniek in de geschiedenis van Latijns Amerika. In
feite betekende het een rijke ervaring aan zelfonderwijs voor de meer dan 30 deelnemende
organisaties. Niet alleen de Sandinistische massa-organisaties, maar ook politieke partijen,
ouderverenigingen en niet-Sandinistische vakorganisaties namen eraan deel. Meer dan 50.000
personen, verdeeld over kleine groepen, bediscussieerden de mogelijke nieuwe vormen van het
onderwijs.445
Een belangrijk deel van de voorstellen die de Consulta Nacional opleverde, had te maken met de
betrokkenheid van de massa-organisaties bij het onderwijsontwikkelingsproces. Natuurlijk was er
de roep om meer scholen, meer kinder- en volwassenenonderwijs. Maar tegelijkertijd
benadrukten de deelnemers het belang van de herstructurering van de onderwijscurricula opdat
de inhoud beter aan zou sluiten bij de dagelijkse werkelijkheid van de 'volksklassen', de taken in
de revolutie en de culturele waarden van de bevolking. Ook de onderwijsmethoden dienden de
inbreng van leraren, leerlingen, ouders en massa-organisaties te weerspiegelen en de relatie tussen
theorie en praktijk, en tussen studie en werk in aanmerking te nemen. De methoden moesten de
creatieve en onderzoeksvaardigheden van de leerlingen versterken en een wetenschappelijke visie
op de wereld bevorderen.
Een voorlopige rapportage van het ministerie van Onderwijs over de discussie concludeerde:
"Het moet een onderwijs worden, dat het revolutionaire proces begeleidt en stimuleert.
Onderwijs dat egoïsme, opportunisme en individualisme elimineert en een bijdrage levert aan de
vorming van de 'Nieuwe Mens' en de 'Nieuwe Samenleving'."446
De resultaten van de Consulta Nacional werden na analyse en interpretatie gepubliceerd in
1983.447
7.5 Het ontwikkelen van nieuwe onderwijsprogramma's
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Het hele onderwijssysteem veranderde na 1979. Er werden nieuwe programma's gentroduceerd,
zoals kleuteronderwijs, speciaal onderwijs voor gehandicapten, volwassenenonderwijs en
programma's die zich speciaal richtten op de rurale bevolking. De curricula, de methoden en de
inhouden van de bestaande programma's - lager, middelbaar en hoger onderwijs - werden
volledig omgegooid.
De nieuwe lesmaterialen, die werden ontwikkeld, sloten zoveel mogelijk aan bij de
werkelijkheid van alledag, de eigen authentieke cultuur, de lokale geschiedenis en de bestaande
produktiewijzen.
Om de autoritaire methoden en de verticale manieren van leren te vervangen
experimenteerde men met nieuwe onderwijsmethoden en niet-traditionele onderwijsvormen,
zoals groepsdiscussie, puzzels, theater, sociodrama en tekeningen. Op die manier legde men een
verbinding tussen het onderwijs en de ervaringen van de leerlingen. Ook andere educatieve
instrumenten werden geïntroduceerd, bijvoorbeeld de maandelijkse trainingswerkgroepen voor
leraren (TEPCE) in het lager en middelbaar onderwijs.448
Wellicht één van de meest spectaculaire acties in het onderwijsvormingsproces was de Nationale
Alfabetiseringscampagne, die plaatsvond in 1980.449 In aansluiting op de filosofie en de
uitgangspunten van Freire, Fals Borda en anderen en op basis van de ervaringen met educación
popular in andere landen van Latijns Amerika werd een op de situatie van Nicaragua toegesneden programma ontwikkeld. Vele tienduizenden scholieren en studenten van alle leeftijden,
klassen en niveaus werden gemobiliseerd en naar alle uithoeken van het land gestuurd. De
resultaten waren niet gering en dwongen internationaal respect af: het percentage analfabeten
werd gereduceerd van een geschatte 52 procent in 1979 tot 13 procent in 1981. Minder
kwantificeerbaar, maar zeker even belangrijk, was de toename van het kritisch inzicht in de
veranderende werkelijkheid van het land en de toename van het nationale bewustzijn.450
Bij het opzetten van het post-alfabetiseringsonderwijs werd er vooral in de eerste jaren een direkt
beroep gedaan op de actieve deelname en de ervaringskennis van de mensen zelf. Tegen het eind
van de campagne werden overal in het land onderwijscollectieven opgezet, de zogenaamde
'Collectivos de Educación Popular'. Deze collectieven dienden de methodologische en
theoretische principes van de Educación Popular Basica waar te maken. Alle leerlingen die
tijdens de Alfabetiseringscampagne met goed gevolg het leerboekje "El Nuevo Amanecer" ("De
Nieuwe Dageraad") hadden doorgewerkt konden zich aansluiten bij zo'n collectief. Elk collectief
kreeg een coördinator en een promotor, beide vrijwilligers.
De coördinator, de maestro popular, die in de meeste gevallen zelf pas gealfabetiseerd was,
kreeg als taak de leden van het collectief op tijd van lesmateriaal te voorzien, de thema's van de
lessen voor te bereiden en de groep te stimuleren tot samenwerking en discussie. De promotor
moest een aantal collectieven begeleiden en coördineren. Dit werd ondersteund door wekelijkse
scholingswerkgroepen met andere coördinatoren.451
Ten tijde van mijn onderzoek in 1982 waren de resultaten van het nieuwe onderwijsbeleid al op
veel terreinen zichtbaar. Wat betreft de onderwijsfaciliteiten leverde de bevolking actieve steun
bij het opknappen van allerhande schoolgebouwtjes en bij de bouw van nieuwe scholen, vooral
op het platteland. De opleiding van onderwijzers, hoofdzakelijk vrouwen, had zich sterk
uitgebreid en het totaal aantal leerkrachten was verviervoudigd. Verder was sedert 1979 al het
openbare onderwijs - van kleuterschool tot universiteit - gratis.
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Onder meer hierdoor werd al in 1984 door een kwart van de bevolking de een of andere vorm
van onderwijs gevolgd. De Nicaraguaanse regering streefde ernaar om in het jaar 2000 alle
Nicaraguaanse kinderen ten minste negen schooljaren aan te bieden.
Dit betekende natuurlijk ook dat de overheidsbegroting voor Onderwijs behoorlijk moest
worden verhoogd. In 1985 besloeg de Onderwijsbegroting al 10 procent van het nationale
budget. Ook de verdeling van de gelden over de verschillende onderdelen van de begroting was
veranderd.452
7.6 Het ontstaan van een nieuwe methodologie
Gedurende de Nationale Alfabetiseringscampagne ontstond een vorm van onderwijs, die zijn
wortels had in de dagelijkse werkelijkheid van de deelnemers en die gericht was op de
transformatie van die werkelijkheid. De lessen weerspiegelden de situatie en de problemen van
de lokale gemeenschap, hun produktievoorwaarden, hun gezondheidssituatie en de meer globale
doeleinden van de revolutie, de nationale verdediging en de economische plannen.453
De inhoud van de campagne had enerzijds te maken met de opvattingen van het FSLN over
de richting van de revolutie. Anderzijds zaten er ook elementen of studieonderdelen in die te
maken hadden met het leven van alledag van met name de boeren en de arbeiders, van mannen
en vrouwen.454
De onderwijsmethodologen hadden, zoals zij dat noemden, "(...) de werkelijkheid van het
revolutionair proces als uitgangspunt genomen voor de ontwikkeling van de inhouden van het
alfabetiseringsprogramma en dienden deze te verbinden met nieuw gestelde maatschappelijke
taken." Dit waren activiteiten, die zich langzaamaan begonnen uit te kristalliseren gedurende het
in gang gezette ontwikkelingsproces. Educación popular diende zich voortdurend aan te passen
aan de veranderende historische en lokale situatie van de deelnemers. Het was logisch dat er veel
nieuwe thema's gedurende het voortschrijden van het nationale ontwikkelingsproces naar boven
kwamen. Daarmee kwam een belangrijk methodisch principe aan de oppervlakte, te weten
flexibiliteit.455
In de Educación Popular Basica bleef dit principe de eerste jaren gehandhaafd met als gevolg dat
de tekstboeken regelmatig herzien werden. Daarbij werden twee aspecten in ogenschouw
genomen, te weten de veranderende nationale werkelijkheid en de thema's en de kritieken die de
coördinatoren en de promotoren op lokaal niveau naar voren brachten.
Die flexibiliteit had ook als logisch gevolg dat men in een bepaalde periode overwoog om
een volledige regionalisatie van de curriculumproduktie door te voeren om zo op een juiste wijze
te kunnen reageren op de veranderende regionale en lokale belangen. Dat plan werd evenwel niet
uitgevoerd. Men was zich weliswaar bewust van de polariteit die bestaat tussen lokale en
nationale belangen, maar men trok daar in die tijd onvoldoende consequenties uit.
In de latere jaren ontwikkelde zich een meer gestandaardiseerde aanpak, die vanuit het nationale
onderministerie werd geleid.
Een essentiële voorwaarde voor de creatieve participatie van de bevolking in de verandering van
de eigen werkelijkheid is het tonen van begrip voor die verandering.456 Deze ontdekking verwijst
naar een ander fundamenteel principe, te weten actie-reflectie-actie. De wortels van dat principe
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waren terug te voeren op de pedagogische principes van Freire (zie hoofdstuk 1 en 5).
De Nationale Alfabetiseringscampagne had niet alleen als doelstelling om de mensen te
alfabetiseren. Het ging om een wederzijds leerproces. De alfabetiseerders werkten overdag met
de boeren op het land, met de arbeiders in de fabriek. Velen van hen kwamen zo voor het eerst
van hun leven echt in aanraking met de werk- en leefomstandigheden van boeren en arbeiders.
De autoriteiten waren zich bewust van de 'cultuur van de armoede en het zwijgen'.457 Tijdens
de campagne voerden de alfabetiseerders onderzoek uit, de zogenaamde Recuperación Cultural.
In dit onderzoek probeerde men om de lokale geschiedenis, de sociale organisatie, de bestaande
produktiewijze, de volkscultuur, de legenden, de dansuitingen, de verhalen, de liederen en de
poëzie van de armen, kortom de levenssamenhang en de dagelijkse ervaringen van de
Nicaraguaanse bevolking, vast te leggen. Zo'n onderzoek was ten tijde van Somoza onmogelijk
geweest. Dit uitvoerige onderzoek vormde de levende legende van de ervaringen die de
bevolking in de loop van de tijd had opgedaan en werd vastgelegd op vele cassettebanden.
Ook in onderdelen van tekstboeken probeerde men elementen van de volkscultuur te
herontdekken, te reanimeren en te ontwikkelen. Bij dit herontdekken van de culturele waarden
deed zich evenwel het probleem voor, dat die waarden zich niet in een vacuüm ontwikkeld
hadden. De volkscultuur was sterk beïnvloed door de overheersende, onder andere op de
'American way of life' gerichte, waarden. Dit impliceerde dat de tegen het volk gerichte elementen, die ook aanwezig waren in het onderwijs, dienden te worden geweerd. Als er alleen zou
worden uitgegaan van de volkscultuur bestond de kans dat juist de overheersende cultuur versterkt werd in plaats van dat men er zich van bevrijdde. Daarom was het van belang dat mensen
leerden om de bevrijdende elementen te herkennen en te onderscheiden van de onderdrukkende.458
Het betekende tegelijkertijd dat het militante onderzoek een proces was van kritische herontdekking van de authentieke culturele vormen, namelijk van die vormen die overeen kwamen met
de belangen van de onderdrukte volksklassen. Het revolutionaire proces raakte immers juist deze
mensen.459
Door de campagne werd het volwassenenonderwijs een collectieve en op de gemeenschap
gerichte gebeurtenis. De educación popular benadrukte de noodzaak van samenwerking en
gezamenlijke actie in het leerproces en de daaropvolgende activiteiten.460
In de educación popular was de dialoog een basaal onderwijsinstrument en werd manipulatie
vermeden. De stijl van overdracht die werd nagestreefd, was horizontaal en participatief, in die
zin dat al diegenen die aan het leerproces deelnamen ook betrokken werden bij het zoeken naar
nieuwe kennis. Het leren wortelde in het ontdekken, het kritisch overdenken van de werkelijkheid en het samen met anderen veranderen of transformeren van die werkelijkheid.461
De Nationale Alfabetiseringscampagne was nog om een hele andere reden belangrijk. Het was de
eerste keer dat het ministerie van Onderwijs ervaring op deed in het samenwerken met de
bestaande massa-organisaties. Dit was essentieel voor de mobilisatie van de 180.000 vrijwillige
alfabetiseerders, de rantsoenering van voedsel en de verspreiding van boeken en materialen. Het
distributiesysteem, dat was ontwikkeld voor de campagne, werd daarna in stand gehouden voor
het nieuw ontstane programma van educación popular.
Een bijkomend gevolg van de campagne was ook de coördinatie tussen de overheid en lokale
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vertegenwoordigers van de massa-organisaties. Het legde de basis voor de organisatie van
allerhande gemeenschapsactiviteiten die gericht waren op de verandering en transformatie van de
gemeenschap.462
Ondanks alle onvolkomenheden in de collectieven van Educación Popular werd geprobeerd het
methodologische principe van de educación popular te ontwikkelen en toe te passen: het leggen
van een directe verbinding tussen theorie en praktijk.463
Tijdens de campagne bleek men in staat om problemen die ontstonden in de praktijk met
creativiteit op te lossen. In het begin was dat bijvoorbeeld de training van de alfabetiseerders.
Daarvoor werd een nieuw scholingsconcept ontwikkeld. Dit scholingsconcept ging uit van het
vermenigvuldigingsprincipe. Een kleine werkgroep bereidde de scholingscursus van
alfabetiseerders voor. Deze cursus werd vervolgens uitgetest in een workshop, waarin ongeveer
zestig mensen werden geschoold. De cursus werd bijgesteld en de zestig mensen gingen in kleine
groepjes nieuwe workshops coördineren voor zestig mensen op basis van wat ze geleerd hadden.
Zo werden in een hele korte tijd een groot aantal mensen getraind; eerst zestig, daarna
twaalfhonderd, vervolgens twaalfduizend en tenslotte honderdtachtig duizend.
7.7 Het volk onderwijst het volk
Aan het einde van de campagne werden, uit pure noodzaak, de leerlingen die het verst gevorderd
waren, gevraagd om te helpen bij de uitvoering van het alfabetiseringsprogramma. Deze
gevorderde leerlingen, die later volksonderwijzer, 'maestro popular', werden genoemd, gaven les
aan hun medeleerlingen die meer problemen met de stof hadden. Zo droegen eigen mensen, met
vergelijkbare ervaring, de kennis over. Op deze van te voren niet voorziene wijze ontwikkelde
het programma zich in nieuwe richtingen.464 Dezelfde volksonderwijzer werd later de kern van
het vervolgonderwijs, de Educación Popular Basica, als coördinator van een collectief.465
De collectieven van de educación popular waren anno 1983 ondanks de vele
onvolkomenheden, de crisissituaties in het land en de tegenstellingen toch één van de
belangrijkste bronnen van structurele verandering in het educatieve systeem. Het netwerk van
collectieven kon beschouwd worden als een nieuwe massabeweging. Immers, dagelijks kwamen
zo'n 143.000 Nicaraguaanse boeren, arbeiders, vrouwen en kinderen, ondersteund door zo'n
20.000 volksonderwijzers bijeen in de 17.000 collectieven om zich aan de studie te wijden, de
politiek te bespreken en concrete acties uit te werken voor veranderingen in hun omgeving.466
Als zodanig vervulde het vervolgprogramma een belangrijke functie in het mobiliseren van de
mensen in een nationaal netwerk en in het integreren van de lokale gemeenschappen in het
nationale beleid.
De Alfabetiseringscampagne en de Educación Popular Basica waren belangrijke wapens in de
strijd tegen de onderdrukking en de onderontwikkeling. Dit waren pogingen van de
Nicaraguanen om de nationale cultuur en de nationale waarden te versterken, die in het verleden
werden ontkend door de sterke gerichtheid op de Noordamerikaanse cultuur. De twee
programma's waren van vitaal belang voor de onderwijsvernieuwingen. Om het educatief
systeem op nationaal niveau werkelijk te veranderen, bleken echter nog vele jaren nodig te zijn.
7.8 Een moeilijk proces gedurende een oorlogssituatie
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De visie op de taak en de functie van het onderwijs in de Nicaraguaanse ontwikkeling leek
duidelijk. De uitvoering van de onderwijsplannen werd evenwel bemoeilijkt door de talloze
belemmeringen. Een groot aantal problemen werd toegeschreven aan de militaire en economische situatie in Nicaragua in de periode vanaf 1984.467
De schade en de hoge militaire uitgaven vanwege de voortdurende oorlog, de economische
boycot door de Verenigde Staten en de dalende marktprijzen voor exportprodukten veroorzaakten ondermeer een hoge inflatie, een reële daling van de salarissen468, een tekort aan de
meeste basisgoederen en een toename van de zwarte handel. De Nicaraguaanse regering moest
haar beleid in belangrijke mate omvormen van een 'ontwikkelingsstrategie' naar een 'overlevingsstrategie'.469 Binnen het onderwijs vertraagde de produktie van onderwijsmateriaal en de bouw
van scholen en bleven ook de salarissen achter.470
De oorlogssituatie had ook andere gevolgen. Scholen werden verwoest of om
veiligheidsredenen gesloten. Vooral het volwassenenonderwijs was een zwaar doelwit. Een aantal
volksonderwijzers en actieve collectiefleden werden vermoord of ontvoerd. Het was niet zelden
gevaarlijk om bij elkaar te komen in de collectieven, omdat de contra's het juist op dat soort
projecten van de revolutie gemunt hadden.471
Ook de doorlopende mobilisatie van studenten, onderwijzers en onderwijstechnici ten
behoeve van de verdediging van het land, betekende een sterke rem op de uitvoering van de
verschillende programma's.
Daarnaast waren er echter ook een groot aantal problemen die samenhingen met de
uiteenlopende reacties van de maatschappelijke groeperingen op de sociale hervormingen en de
tekortkomingen van het onderwijs zelf.
Met de revolutie van 1979 waren weliswaar grote veranderingen geïntroduceerd, maar om
verschillende redenen hadden deze niet op alle niveaus plaatsgevonden en ook niet in hetzelfde
ritme. Binnen het formele onderwijs, bijvoorbeeld, was de houding van leerlingen heel erg snel
veranderd, terwijl die van leraren zich langzamer wijzigde. De arbeidersklasse had een groot
aantal veranderingen doorgemaakt die op geen enkele manier overeen kwamen met die van de
jeugd uit de a-politieke middenklasse. De boeren, die zich in coöperatieven hadden georganiseerd, ondergingen diepgaande veranderingen, terwijl de ambtenaren zich vastklampten aan hun
tradities en gewoonten.
Dezelfde soort faseverschillen deden zich voor in het onderwijssysteem, tussen het formele
onderwijs en het volwassenenonderwijs. Alhoewel in het formele onderwijs de inhoud sterk was
beïnvloed door de gewijzigde sociale context bleef de structuur traditioneel. De veranderingen
verliepen hier veel langzamer en minder spectaculair en botsten soms met de veranderingen in
het volwassenenonderwijs. Vanaf 1983 steeg de uitval van leerlingen jaarlijks sterk en waren de
studieresultaten, vooral in het voortgezet en hoger onderwijs, nogal zorgwekkend.472 Andere dan
strikt economische of militaire redenen waren hierop van fundamentele invloed: het verticale
karakter van de onderwijsmethoden, de weinig bij de werkelijkheid aansluitende inhouden en de
veel te breed opgezette onderwijsprogramma's. Ook het volwassenenonderwijs ontkwam niet
aan die tendens van uitval.
7.9 Evaluatie van de fundamenten van het onderwijs
In 1985 kwam een ommezwaai. In allerlei sectoren werd steeds duidelijker dat de participatie van
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de bevolking tot een zorgwekkend peil gedaald was. En niet alles was afdoend te verklaren met
de oorlog en de economische situatie. Het leidde overal tot discussies en herbezinning: in de
onderwijsinstanties, in de wijkcomité-organisatie, in de volkscultuurcentra, in de
gezondheidszorg.473 Allerlei nieuwe richtlijnen werden besproken en vastgesteld. Er was behoefte
aan een heroriëntatie, waarbij met name de benadering van educación popular hernieuwd in de
belangstelling kwam.
De discussie binnen het ministerie van Onderwijs resulteerde in 1985 in een evaluerende
conferentie op hoog niveau. Daarin onderwierpen de methodologen en directeuren van de
verschillende programma's met name de gehanteerde methodologische principes aan een
diepgaande analyse. De methodologie van educación popular, die gedurende de campagne voor
het eerst was gehanteerd, diende als richtlijn voor de discussie.
De studie maakte duidelijk dat er in het formele onderwijs in de voorbije jaren een
gerichtheid was geweest op het veranderen van de inhoud, terwijl de onderwijsmethodologie zo
goed als onveranderd was gebleven. Gedurende de evaluatiediscussie werden de deelnemers zich
bewust van deze lacune en stelden voor om de methodologie van educación popular als leidend
principe voor de verdere ontwikkeling van het onderwijs op alle niveaus in Nicaragua te
hanteren.474
Ten aanzien van de fundamentele oorzaken van de problemen in het onderwijs zei de minister
van Onderwijs, Cardenal het volgende: "De Educación Popular Basica, dat eigenlijk een grote
invloed had moeten hebben op het formele onderwijs, was juist door de invloed van het formele
onderwijs sterker geformaliseerd. Daardoor was het zijn elan en vernieuwend vermogen kwijt
geraakt."475
Het aantal volwassenen dat aan dit onderwijs deelnam, was sterk gedaald. Volgens Cardenal
was het probleem niet dat de mensen niet wilden studeren, maar dat de programma's toch te
weinig beantwoordden aan de behoeften van boeren en arbeiders. Dit was volgens hem gedeeltelijk te wijten aan de militaire situatie, maar ook aan tekortkomingen van het ministerie.
Over het lager onderwijs merkte hij op dat het nog veel te veel gericht was op kennis, uit het
hoofd leren, inhoud zonder enige verbinding met het dagelijkse leven en overdracht zonder
deelname van de leerlingen (depositair). Het werkte zo een a-kritische houding in de hand.
Volgens hem had het onderwijzerscorps een vastgeroeste onderwijsopvatting, werden de
vernieuwingen door hen moeilijk geaccepteerd en waren ze weerbarstig.476
Lopez, de directeur van het programma van de Educación Popular Basica, meende dat er te
weinig tijd uitgetrokken was om de ervaringen van de Alfabetiseringscampagne te systematiseren
en te analyseren. "We hadden dan beter geweten aan welke elementen van de methodologie we
meer aandacht hadden moeten geven."
De methodologie van educación popular was, volgens hem, de laatste jaren vervuild door
academisme in het curriculum en formalisme in het educatieve proces in de klas.477 Tegen de
bedoeling in was het in dat uniforme curriculum niet meer mogelijk rekening te houden met de
politieke, culturele en produktieve verschillen van de onderscheiden sociale groeperingen.
Na de conferentie in april 1985 analyseerden de verantwoordelijke ambtenaren voor
volwassenenonderwijs in kleinere workshops op nationaal en regionaal niveau de resultaten van
hun werk. Ik zal een aantal conclusies samenvatten.
Het volwassenenonderwijs had een aantal karakteristieken van het elitaire onderwijs gekregen
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die processen van 'uitstoting' genereren en die het onderwijs veel minder toegankelijk maakten
voor hen die kinderen waren van arbeiders en boeren.478
Het drukken van permanente tekstboeken op nationaal niveau voldeed niet aan de
behoeften. De meeste lesstof in het volwassenenonderwijs was daardoor gereduceerd tot louter
informatie die geen verbinding meer had met de steeds veranderende werkelijkheid. Op die wijze
werd het onderwijs in de collectieven geïsoleerd van de veranderingen die zich voordeden in de
directe omgeving van de deelnemers.
Een ander probleem was de geringe scholing van de volksonderwijzers, die soms nauwelijks
hoger was dan die van de leden van het collectief dat ze dienden te begeleiden. Voor iemand die
net had geleerd om te lezen en te schrijven, was het niet eenvoudig een ander te alfabetiseren.
Daar was in de scholing onvoldoende rekening mee gehouden.
Vooral bij het flexibel toepassen van de methodologische principes van educación popular
leverde dat problemen op. Die werden nog versterkt door het veelvuldig voorkomen (met name
in de rurale gebieden) van collectieven die bestonden uit deelnemers met verschillende kennisniveaus. Daar diende de coördinator tegelijkertijd verschillende lessen te begeleiden in éénzelfde
groep. Dat vroeg van de coördinator niet alleen voldoende flexibiliteit, maar ook het overzicht
dat hem in staat stelde om in één groep met verschillende lessen te kunnen werken.
De volksonderwijzers waren vrijwilligers die naast hun activiteiten in de collectieven nog een
dagtaak elders hadden. Bovendien waren velen actief lid van de een of andere massa-organisatie,
zoals een vakbond, een buurtcomité of een vrouwenorganisatie. Bijscholing was onder deze
omstandigheden moeilijk. Het was evident dat een systeem dat bijna helemaal op vrijwilligers
steunde geen hoge en strikte eisen kon stellen. Dit veroorzaakt veel onzekerheid en verloop bij
de volksonderwijzers.479
De toepassing van de methodologische principes van educación popular verliep volgens een lang
en moeilijk proces. Het betekende dat al diegenen die betrokken waren bij het onderwijs
overtuigd dienden te zijn van de basisprincipes en ook nog in staat moesten zijn deze flexibel toe
te passen. Vanaf 1985 kwam er een stroom van zelfkritiek op gang, gevolgd door een proces van
diagnose naar de oorzaken en de consultatie voor oplossingen vanuit de basis. Het initiatief lag
weliswaar bij de top van het ministerie, maar zo'n proces vanuit de basis werd toch als essentieel
gezien.
Silva, adviseur van de minister, gaf daarvoor de volgende reden: "We kunnen dit alles niet
per decreet opleggen. Anders zouden we ons niet onderscheiden van traditionele methoden. De
noodzakelijk geachte veranderingen in het curriculum, de inhouden, de teksten en de methodologie impliceren een radicale verandering in ons onderwijssysteem. Dit kan alleen gebeuren door
middel van discussie, dialoog, rekening houdend met de bijdragen van een elk van ons. Op deze
wijze handelen we in overeenstemming met de principes van educación popular: op een participatieve, horizontale, en niet-oplegggende manier."480
In 1986 en 1987 werden deze beleidslijnen langzaam maar zeker verwezenlijkt in concrete acties
en allerhande initiatieven, zoals scholing, onderzoek en proefprojecten.481 Deze initiatieven
maakten duidelijk dat er niet vanuit hogerhand geprobeerd werd om een specifieke richting van
de educación popular door te drukken.482 De bedoeling was om via dit proces de essentiële
elementen van educación popular boven tafel te krijgen: de methodologie, de relatie tussen
onderwijzen en leren en het creatieve proces dat nodig was om die elementen toe te kunnen
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passen in de Nicaraguaanse context.
7.10

Balans en perspectieven

In 1981 en 1982 deed ik 'van binnenuit' ervaring op met het volwassenenonderwijs in Nicaragua
als adviseur op het onderministerie van Volwassenenonderwijs. Door deelname aan workshops
over Educación Popular van het Centro de Educación Promoción Agraria (CEPA),
oorspronkelijk een voorlichtings- en scholingscentrum ten behoeve van de landhervorming,
kreeg ik beter inzicht in de methodologie van de educación popular. Het bood veel stof tot
experimenteren en tot nadenken.
Met name de veldbezoeken aan het toenmalige departement Matagalpa gaven de onderzoeker
enerzijds inzicht in de praktische problemen van het programma van de educación popular
basica. De werkelijkheid werd zichtbaar achter de op zich interessante programma's, die door het
onderministerie werden gecoördineerd: het probleem van de afstemming van het nationale
niveau op de regio's.
De kritiek richtte zich op het feit, dat het nationale niveau zich veel te weinig bewust was
van de problemen in het veld, dat er te weinig veldbezoeken werden afgelegd, dat de planning te
veel plaats vond achter een bureau en dat er te weinig rekening werd gehouden met de zaai- en
oogstperiodes in de rurale gebieden.
Aan de andere kant waren de enorme inspanningen en de betrokkenheid van de volksonderwijzers bepaald imponerend.483
In de daarop volgende jaren, waarin ik met dit programma ervaring opdeed, was het steeds meer
gaan stagneren en werd aan de onderzoeker het waarom van de problemen duidelijk. De
gangbare verklaringen voor de stagnerende ontwikkelingen versluierden een aantal fundamentele
oorzaken.
De traditie was ingezet met de Alfabetiseringscampagne en met een methodologie die goed
aansloeg bij de Nicaraguaanse bevolking én die was gericht op participatie, bewustwording en
mobilisering van boeren. Deze traditie werd langzamerhand ingekaderd in een vast gepland
programma voor het hele land. De principes van de educación popular dreigden daarmee onder
druk te komen.
Hier manifesteerde zich het dilemma dat kenmerkend werd voor de Nicaraguaanse situatie: de
noodzaak van een nationale en centraal gestuurde aanpak enerzijds en de lokale kleinschaligheid
en veelvormigheid anderzijds. De contradictie van de homogenisering van het pedagogisch
model en het toestaan van de creatieve diversificatie.484 Simpelweg heet deze tegenstelling ook
wel 'van bovenaf of van onderop', of 'van buitenaf of van binnenuit'.485
Essentieel hierin was de wisselwerking tussen beheersing en emancipatie. De educación
popular verdroeg geen rechtlijnigheid. Zij was gebaseerd op een veelvormig, gelaagd en samengesteld leerproces dat van oudsher op gespannen voet stond met de overheidsbemoeienis. Zij
was speelser en vertrok vanuit de eigen concrete en aanschouwelijke praktijksituatie van de
deelnemers. Waar de deelnemers afhaakten, stopte behalve de alfabetisering óók het versnelde
proces van politieke bewustwording en sociale verandering.
Soortgelijke dilemma's deden zich voor bij de programma's voor woningbouw en
huisvesting. Om zelfbouw en integratie te bevorderen in de nieuwe volkswijken en
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nederzettingen werd aanvankelijk veelvuldig en met succes gebruik gemaakt van de educación
popular. Maar in het kader van de grootschalige beleidsvoering werden die programma's voor
een groot deel aan de kant geschoven. De directe lokale belangen van de bewoners, bijvoorbeeld
waterleiding en electriciteit, werden door de meer nationale belangen ten behoeve van de
verdediging en de produktie, naar het tweede plan verwezen. In allerlei andere sectoren deden
zich vergelijkbare ontwikkelingen voor. De bureaucratisering en het traditiegebonden denkpatroon vormden daarvoor een goede voedingsbodem.
Er werd steeds meer incidenteel of geïsoleerd verder gewerkt aan de systematisering van de
benadering van de educación popular binnen de Nicaraguaanse context. Het Middenamerikaanse
netwerk voor volwasssenedukatie ALFORJA486 leverde in dit kader een belangrijke bijdrage.
Eerder was door verschillende ministeries dankbaar gebruik gemaakt van die deskundigheid.487
In 1985 kwam, zoals beschreven, een ommezwaai en een heroriëntatie. Er bleek toen nog steeds
voldoende ruimte te zijn in de Nicaraguaanse samenleving om een proces van zelfkritiek op gang
te brengen. Vanuit de universiteit was ik daar indirect bij betrokken. Het was van belang dat
opnieuw een plaats werd opgeëist binnen het Nicaraguaanse onderwijs en andere praktijken voor
de toepassing van de principes van de educación popular. Om de mensen weer te activeren was
er iets anders nodig dan het afstandelijke eenrichtingsverkeer, de hoorcolleges, de toespraken en
de gestandaardiseerde programma's, die weinig aanspraken of te hoog gegegrepen waren. De
retoriek werd niet langer geaccepteerd (zie ook hoofdstuk 8).
Het bevorderen van collectieve, anti-autoritaire en op de praktijk gerichte leerprocessen ging
deel uitmaken van een algemeen regeringsbeleid. Dat werd natuurlijk niet door iedereen gedeeld
of nageleefd, maar verschafte wel een goede basis voor bijdragen aan een vernieuwende onderwijs- en onderzoekspraktijk, waar ikzelf bij betrokken was.
De ervaringen in een universitair samenwerkingsproject, die in het volgende hoofdstuk
worden beschreven, laten zien dat de educación popular niet alleen waardevol is gebleken voor
de basiseducatie met 'gemarginaliseerde groepen', maar ook als een methodologie voor het
structureren van leerprocessen op het niveau van universitair onderwijs, beroepsscholing en
postacademisch onderwijs.
De benadering van de educación popular had veel te bieden voor de bewustwording van de oude
en de nieuwe structuren, aan het ontwikkelen van democratische en coöperatieve sociale relaties
en aan het versterken van opbouwende kritiek om zo de kans te verkleinen dat zich ook in
Nicaragua een bureaucratisch en paternalistisch georganiseerde staat consolideerde.488 Uit de
geschiedenis van de opkomst en neergang489 van het op de educación popular gebaseerde
volwassenenonderwijs in Nicaragua blijkt het belang van deze educatieve ervaring om werkelijke
veranderingen van de tweede orde490 te realiseren. Tegelijkertijd wordt het duidelijk hoe moeilijk
het is om een dergelijke strategie op nationaal niveau te integreren.
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Hoofdstuk 8
Een universitair samenwerkingsproject in Nicaragua
8.1 Aansluiten bij de Nicaraguaanse werkelijkheid
De ervaringen met de theorievorming van andragogische handelen in Nederland, waarvan een
weergave staat in hoofdstuk 5 en 6, én de intensieve kennismaking met de praktijk van het
Nicaraguaanse volwassenenonderwijs zoals beschreven in hoofdstuk 7, leken een voldoende
uitdaging om op universitair niveau in Nicaragua een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van
een voor dat land relevant andragogisch handelen. Daarbij was het uitgangspunt niet het
(klakkeloos) overplaatsen van 'Europese' oriëntaties naar Nicaragua of het simpelweg overdragen
van kennis. Het ging veel meer om een wederzijdse kruisbestuiving en het ontwikkelen van
nieuwe kennis en theorie door aan te sluiten bij de in het land opgedane ervaringen.
'Andragogy and Community Development' was de titel van het samenwerkingsproject tussen de
vakgroep Andragologie en Sociale Pedagogiek van de Vrije Universiteit te Amsterdam en één
van de Nicaraguaanse universiteiten, dat door mij werd gecoördineerd. Later werd het Derde
Wereld Centrum van de Katholieke Universiteit van Nijmegen samenwerkingspartner.491 In dit
hoofstuk staan de ervaringen met de opzet en uitvoering van dit project in de periode van 1984
tot 1987 centraal.
Het beschrijft de problemen en de bijdragen die konden worden geleverd aan de
ontwikkeling van een vernieuwende onderwijs- en onderzoekspraktijk die ervaringen, leefsituatie
en perspectieven van lerenden centraal stelt en de scheiding tussen onderzoek, leren en actie
opheft.
Het samenwerkingsproject beoogde een bijdrage te leveren aan de vormgeving van universitair
onderwijs en aan het beter kwalificeren van docenten en veldwerkers op het gebied van
volwasseneneducatie, opbouwwerk en onderzoek.492 Eerst werd samengewerkt met de afdeling
Pedagogiek van de Universidad Nacional Autonoma de Nicaragua, de UNAN, later met de
Academie voor Welzijnswerk (Escuela de Trabajo Social) van de Universidad Centroamericana,
de UCA, de door Jezuïten geleide katholieke universiteit in Managua. Jaarlijks werd in onderling
overleg een activiteitenplan opgesteld.
Zoals gezegd was het aansluiten bij de Nicaraguaanse werkelijkheid een belangrijk uitgangspunt.
Dit betekende dat in de loop van het project inzichten en praktijken, die in Nicaragua en Latijns
Amerika ontwikkeld waren, zoals educación popular en participatief actieonderzoek, werden
toegepast in het project. De diagnose van de Nicaraguaanse werkelijkheid op de universiteit gaf
aan waar de problemen lagen, terwijl de ontwikkelingen in de praktijk van volwassenenonderwijs
en het basiswerk de mogelijkheden voor verbetering aangaven.
In Nicaragua, zoals in hoofdstuk 7 uiteengezet, waren actieve vormen van onderwijs en
onderzoek ontwikkeld, die essentieel leken om doelstellingen van het Nicaraguaanse
revolutionaire proces te verwezenlijken. De hieraan ontleende principes werden in de loop van
het project steeds meer toegepast op de ontwikkeling van de universitaire onderwijsprogramma's
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en onderzoeksprojecten in uitvoering.
8.2 De problemen in het universitair onderwijs
In het hoger onderwijs coördineerde de in 1979 opgerichte Academische Raad (CNES) een
reorganisatie binnen alle bestaande universiteiten. Bepaalde studierichtingen werden herzien,
samengevoegd of gesloten en andere werden ingevoerd of uitgebreid. Daarbij gaf men prioriteit
aan die studies die oplossingen konden bieden voor de problemen op het gebied van onderwijs,
gezondheidszorg en landbouwproduktie. Tegelijkertijd moesten alle curricula worden herzien en
aangepast aan de nieuwe rol van het hoger onderwijs in de Nicaraguaanse samenleving. Ook de
universitaire staf werd na 1979 gereorganiseerd, waarbij veel van de beste docenten de nieuwe
regeringsapparaten gingen versterken.
Het academisch niveau van het onderwijs en de kennis van de studenten was over het algemeen
niet toereikend. Een belangrijke oorzaak daarvan was dat docenten en studenten onderwijs
hadden doorlopen met vele onderbrekingen en tekorten op het theoretisch niveau. Zowel tijdens
als na 1979 vielen grote delen van het middelbare onderwijs uit. Sedert de oprichting in 1961 van
het FSLN vond de strijd zijn weerklank in de universiteiten en sedert 1977 breidde de revolutie
zich uit over het hele onderwijsveld. In 1978 ging bijna de helft van de schooltijd verloren aan
stakingen en acties en het jaar 1979 werd nog onrustiger.
Na 1979 waren er weer andere redenen waardoor bijna de helft van het geplande onderwijs
niet doorging, de alfabetiseringscampagne in 1980 en de koffiepluk, waarvoor jaarlijks vele duizenden studenten werden gemobiliseerd.
Ook in het hoger onderwijs kostte het veel moeite om nieuwe onderwijsmethoden te integreren.
De verticale organisatiestructuren, de gebrekkige vooropleiding van docenten, de grote kloof
tussen theorie en praktijk, het gebrek aan goede literatuur en de zware belasting van studenten
vormden de voornaamste obstakels voor vernieuwing.
Een praktijkvoorbeeld kan dit verduidelijken.493
Een doorsnee-onderwijscursus bestond uit 32 bijeenkomsten van 2 uur voor groepen van
30-60 studenten. Tijdens deze bijeenkomsten werd van de docent verwacht dat hij de tijd vol
praatte. De studenten schreven zo goed en zo kwaad als dat ging op wat er gezegd werd. Ondersteunende tekstboeken ontbraken veelal. Nicaragua kampte al jaren met een groot gebrek aan
literatuur, die van belang was voor het proces van maatschappelijke omvorming.
Voor enkele vakken waren nieuwe tekstboeken samengesteld, meestal door buitenlandse
adviseurs. In die gevallen gebruikte de docent de lestijd vooral om te dicteren want dat bespaarde
hem of haar veel problemen. De onderwijsinhoud werd vaak maar ten dele beheerst door de
docent en ter afsluiting van het programma vroeg deze vaak om een letterlijke reproduktie van
het behandelde.
Het gevolg was, dat studenten vrijwel volledig studeerden op grond van college-aantekeningen, zonder verdere bibliografische ondersteuning. Dit verklaarde, waarom er bij studenten
vooral veel interesse bestond voor dictaten. Dan was het tenminste duidelijk welke informatie uit
het hoofd moest worden geleerd. In zo'n situatie waren studenten in eerste instantie niet erg
happig op andere onderwijsmethoden en discussies.
Dit alles werkte een passieve, consumptieve houding in de hand en zeker geen onderzoe-
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kshouding, waarvoor in de nieuwe onderwijsdoelstellingennota werd gepleit.494 Ook de
omstandigheden waaronder de meeste studenten, die in leeftijd varieerden van 20 tot 40 jaar,
studeerden maakten het er niet gemakkelijker op. Velen van hen hadden al een compleet dagprogramma afgewerkt voordat hun colleges begonnen.
Nubia komt uit een dorpje op zo'n 35 kilometer afstand van de hoofdstad Managua, waar de universiteit zich bevindt.
Om vijf uur 's ochtends heeft zij haar huisje schoongemaakt en haar vier kinderen bij oma of tante gestald of
gewoon achter gesloten deuren thuis gelaten. Zij moet zo'n vijf kilometer lopen tot aan de weg waar de overvolle bus
naar Masaya langskomt.
In Masaya moet zij zich naar binnen vechten in de bus naar Managua. Nubia geeft om 8 uur les op een lagere
school in Managua: klassen van 40 leerlingen gedurende de hele ochtend. Daarna eet ze snel wat en probeert ze met
het openbaar vervoer de universiteit te bereiken, waar om 2 uur de colleges beginnen ... Veel puf heeft zij dan niet
meer.
Veel studenten komen doodmoe aan op de universiteit, schijnbaar om te slapen... En om handel te drijven.
Tijdens de pauzes lijkt het klaslokaal wel een openbaar marktplein. Ieder heeft wel een nevenhandeltje in
bijvoorbeeld kleren of lipstick. Zodra de pauze aanbreekt komt alle handelswaar uit de tassen tevoorschijn en
ontstaat er een levendige commercie. Geen lagere schoollerares komt uit met haar salaris en zij moet zich wel andere
bronnen van inkomsten verschaffen. Zodra de eigen dagelijkse belangen aan bod komen lijkt de slaap ineens weg,
maar dan begint het volgende monotone college weer en weg is de energie.
Als om 6 uur de colleges ophouden, wacht er nog eens de terugreis. Rennen naar de bus, voordat het donker
is, dezelfde langdurige tocht vol ontberingen, het ophalen van de kinderen die al weer slapen, wat eten en.... Je kunt
je wel voorstellen dat er dan ook niet meer zo veel komt van studeren.495
De situatie van Nubia komt overeen met die van het merendeel van de werkstudenten, die veelal uit de provincie komen.

Toch hadden Nicaraguanen zich sedert 1979 massaal ingeschreven op alle niveaus van het
onderwijs.496 De omstandigheden echter maakten dat de nieuwe en vooruitstrevende
doelstellingen voor het onderwijs, ver afstonden van de dagelijkse onderwijspraktijk. Die werd
nog steeds getypeerd door een slechte kwaliteit, een te laag academisch rendement en een grote
uitval van studenten tijdens de studie.
Die omstandigheden werden alleen maar moeilijker door de militaire en economische situatie in
Nicaragua in de periode vanaf 1984.
Het gevolg voor het hoger onderwijs was dat het aantal arbeidsplaatsen werd bevroren,
terwijl er vanwege de lage salarissen een grote uitstroom plaatsvond naar beter betaalde sectoren
of naar het buitenland. Het werd steeds moeilijker om vacatures op te vullen, zodat tegelijkertijd
de belasting van het bestaande personeel toenam.497 Extra geld voor voorzieningen was er de
laatste jaren niet meer bij en studieboeken werden een zeldzaamheid.
Voor studenten werd het, vanuit economisch oogpunt, steeds moeilijker om een dagstudie te
volgen. Velen stapten over op een avondstudie, zodat overdag kon worden bijverdiend. Vanaf
1985 leidde de nieuw ingevoerde militaire dienstplicht tot een sterke daling van het aantal
mannelijke studenten. Door een combinatie van boven geschetste factoren kwam het hoger
onderwijs in een crisissituatie terecht.498
8.3 Het samenwerkingsproject
Het universitaire samenwerkingsproject kon uiteraard niet voorbijgaan aan de algemene context
waarbinnen het zich ontwikkelde. Sommige aspecten hadden een positieve invloed, zoals de vernieuwde interesse op hoog niveau voor de educación popular en de grote mate van flexibiliteit en
improvisatietalent van de Nicaraguanen. Andere hadden een negatieve invloed, zoals de vele
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personeelswisselingen, de precaire economische situatie van de universiteit en het personeel, en
de onvoorspelbaarheid van het universitair beleid.
Desondanks was het in Nicaragua zelfs in een oorlogseconomie mogelijk om vernieuwend
bezig te zijn op het gebied van de universitaire didactiek en onderzoekspraktijk. De activiteiten
zal ik nu globaal de revue laten passeren.
Het project startte in Managua, de hoofdstad van Nicaragua in februari 1984, aan het begin van
het academisch jaar op de afdeling Pedagogiek van de UNAN. In het eerste jaar stonden de
ontwikkeling en de uitvoering van twee onderwijsprogramma's centraal, samenlevingsopbouw en
onderwijs in volwasseneneducatie (Andragogia). Tevens werden readers samengesteld en workshops en seminars gegeven op basis van de methodologische principes van de educación popular.
In een postacademische cursus Andragogia werden de docenten van de afdeling Pedagogiek en
verschillende pedagogen uit de ministeries en massa-organisaties geschoold.
De programma's volwasseneneducatie en samenlevingsopbouw werden in 1985
ondergebracht bij de nieuwe opleiding Trabajo Social (welzijnswerk) van de faculteit van
Menswetenschappen van de UCA, eveneens in Managua. Vanaf februari 1985 werd met steun
van twee Nederlandse stagiaires geadviseerd bij de opzet en uitvoering van drie verschillende
onderwijsprogramma's voor de Academie van Welzijnswerk (ETS). Daarnaast kwam een
postacademische opleiding 'sociaalwetenschappelijk onderzoek en volksparticipatie' tot
ontwikkeling, die vanaf juli draaide. Eén van de stagiaires voerde een onderzoeksproject uit over
de geschiedenis van het welzijnswerk in Nicaragua. Tevens gaf zij samen met een docent
opnieuw vorm aan de fabriekspraktijkstage voor studenten welzijnswerk en hielp zij mee in de
begeleiding daarvan. De andere stagiair trainde op basis van een vooronderzoek de opbouwwerkers van het Instituut voor Sociale Actie en Onderzoek Juan XXIII.499
Vanaf 1986, in het derde jaar van het project, maakte de hulp van twee andere stagiaires van
Nederlandse universiteiten het mogelijk om de organisatie van het documentatiecentrum te
consolideren en de nieuwe werkwijze voor de fabriekspraktijkstages vaste vorm te geven. In de
postacademische opleiding brak een fase aan waarin onderzoeksteams van werkers uit
verschillende maatschappelijke instellingen zich gingen richten op het verrichten van
actieonderzoek in drie wijken in Managua. In het reguliere onderwijs van de ETS was het
mogelijk met alle derdejaars studenten en twee docenten een gecombineerd onderwijsopbouwwerkproject uit te voeren in een klein vissersdorp, Masachapa. Dit project was gericht op
de versterking van de organisatie van de bewoners om zo beter in staat te zijn gezamenlijk hun
vele problemen te lijf te gaan. Het laatste jaar stond de consolidatie en overdracht van de onderwijs- en onderzoekspraktijk centraal.
8.3.1

Het leren kennen en diagnostiseren van de Nicaraguaanse praktijk.

Op de afdeling Pedagogiek van de UNAN was het activiteitenplan voor het eerste jaar gepland
en doorgesproken met alle belanghebbenden. Twee weken voor de start van het nieuwe
academische jaar echter werd de planning op verzoek van de directeur omgegooid. Er diende op
korte termijn een onderwijsprogramma Desarrollo Comunal, opbouwwerk, te worden opgezet
vanwege de overplaatsing van de hoofddocent. Tegelijkertijd werd besloten om de cursus Andragogia uit te stellen tot het tweede semester (vanaf augustus).
De achterliggende filosofie voor het opzetten van de nieuwe programma's was ontleend aan
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de educación popular: het ging om het ontwikkelen van onderwijsprogramma's, die aangepast
waren aan de Nicaraguaanse werkelijkheid, waarin de ervaringen van de deelnemers een
belangrijke bron van leren vormden en waarin een min of meer systematisch proces van conceptualisering en theoretisering op gang werd gebracht, dat materiaal diende op te leveren ter
verbetering van de bestaande praktijken.
Er werd inderhaast een klein team georganiseerd, bestaande uit een Nicaraguaanse docente en
een studentassistente, beiden zonder ervaring op het gebied van (het onderwijs in) opbouwwerk,
en mijzelf. Samen moesten we binnen twee weken het onderwijsprogramma zodanig voorbereid
hebben dat we de colleges voor zes groepen van in het totaal 350 studenten konden starten.
De uitgangssituatie rond het onderwijsprogramma Desarrollo Comunal was de volgende:
Er bestond een op papier degelijk opgezet onderwijsprogramma voorzien van een ruime
literatuurlijst. Bij nader inzien bleek het programma een getrouwe weergave te zijn van een in
Latijns Amerika veel gebruikt standaardwerk over de methodologie van opbouwwerk.500 Dit
boek was geïnspireerd op Noordamerikaanse ontwikkelingen van Comunity Organization
passend in de Alliance for Progress tradities, waartegen Nicaragua zich de laatste jaren juist heftig
verzette.501 Het opbouwwerk binnen de Nicaraguaanse context en overeenkomstig de Sandinistische principes zou toch een ander ontwikkelingsmodel te zien moeten geven. Over dat nieuwe
of andere bleek op de afdeling Pedagogiek geen materiaal bekend te zijn. Bovendien was de
voorgestelde onderwijsmethodiek nogal traditioneel en bestond deze vooral uit hoorcolleges.
Ondanks de korte voorbereidingstijd besloten we in het team om veranderingen aan te brengen
in het doel, de inhoud en de methode en het programma aan te passen aan de nieuwe
werkelijkheid en aan de eigen vormen van het Nicaraguaanse opbouwwerk, die zich
ontwikkelden. Tijdens bezoeken aan een aantal uitvoerende organisaties bleek dat kleine
gespecialiseerde afdelingen bezig waren met de problematiek van de volksparticipatie in ontwikkelingsprogramma's en met de noodzakelijke scholing en onderzoek. Helaas was er weinig van
de ervaringen en initiatieven schriftelijk vastgelegd: ze werden veelal mondeling doorgegeven.
Ondanks de beperkingen door gebrek aan tijd en materiaal, pasten we het programma zoveel
mogelijk aan om een kritische studie mogelijk te maken van de historie van het opbouwwerk en
om de zich ontwikkelende praktijken in Nicaragua te kunnen bestuderen. De Nicaraguaanse
teamleden en studenten waren enthousiast toen ze ontdekten dat er zoveel gaande was op het
gebied van desarrollo comunal in hun eigen land.502
Het lukte nog niet om ook de onderwijsmethode te veranderen. Als voorproef daarop organiseerde ik, als laatste bijeenkomst van het programma, een workshop gebaseerd op de
educación popular. Daarin kwamen de eigen ervaringen van studenten met opbouwwerk in de
wijkorganisaties aan de orde en werden verbindingen gelegd met het nieuw geleerde. Deze
workshop werd positief ontvangen. Dit experiment sterkte mij in de mening dat veranderingen
in de universitaire didactiek essentieel en ook haalbaar waren.
Van augustus tot december 1984 werd een nieuw onderwijsprogramma Andragogia ontwikkeld,
de 'Leer van het methodisch handelen in de volwasseneneducatie'. Een postacademische cursus
over hetzelfde onderwerp diende ervoor om de docenten en de veldwerkers bij te scholen, zodat
zij in staat waren het programma in volgende jaren zelf uit te voeren.
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Ook hier kwam het erop neer om een geheel nieuw onderwijsprogramma op te zetten. De
doelstelling daarvan was het leren hanteren van concepten, methoden en technieken, die het de
studenten mogelijk maakten om op een kritische en wetenschappelijke wijze een bijdrage te
kunnen leveren aan een andragogisch werkveld, de volwasseneneducatie. Daarbij werd volwasseneneducatie opgevat als een medium voor bewustwording en transformatie van de werkelijkheid.
In het onderwijsproces waren de ervaringen van de deelnemers en hun empirische kennis
vanuit het (vrijwilligers)werk het uitgangspunt. Samen met hen werd een analyse gemaakt van de
doelen, inhoud en methoden van de vele initiatieven op het gebied van de volwasseneneducatie
in Nicaragua sedert 1979. Door ook programma's van vóór de revolutie te analyseren en deze af
te zetten tegen de economische, politieke en historische context kon de ideologische functie van
de volwasseneneducatie worden getraceerd.
Vervolgens werden theoretische begrippen uitgewerkt die verdieping van bestaande
scholingspraktijken mogelijk maakten en kwamen de ontwikkeling van de andragogia in Latijns
Amerika en de belangrijkste kenmerken van een kritische andragogie aan de orde.503 Ter
afsluiting werd geleerd hoe een programma van volwasseneneducatie ontwikkeld kon worden
vanuit de methodologische principes van de educación popular. Daartoe werd ook een variëteit
aan methoden, technieken en didactisch materiaal aangeboden.
Het onderwijsproces was onderzoekend van aard, dat wil zeggen dat veel antwoorden werden
gevonden door in het veld te gaan interviewen en archiefstukken te lezen. De belangrijkste
dicussies werden vastgelegd in een integrale recapitulatie van de na-scholingscursus.504
Bij de training van de docenten werd veel aandacht besteed aan een actief, participatief
leerproces, waarin geëxperimenteerd werd met verschillende onderwijsmethodes. Daartoe namen
de verantwoordelijke docenten deel aan een drietal workshops over educación popular van de
eerder genoemde Nicaraguaanse organisatie CEPA. De praktische benadering van educación
popular was tot op dat moment buiten beschouwing gebleven in het universitaire kader.
De participatie en de inzet van de deelnemers was hoog en de eindevaluatie bevestigde het nut
van het programma. De deelnemers constateerden dat de toegepaste methodologie zeer
gevarieerd was, dat de inhoud van wetenschappelijk niveau was en dat de analyses tot reflectie en
uiteindelijk tot politieke en ideologische bewustwording hadden geleid.
8.3.2

De toepassing van educación popular in universitair onderwijs

De ervaringen op de UNAN505 vormden een eerste aanzet tot een bewuste strategie, die later op
de UCA consequenter werd uitgewerkt, te weten de toepassing van educación popular en
participatief actieonderzoek in het universitaire onderwijs. De doelstellingen van de Academie
voor Welzijnswerk, waar in het tweede projectjaar mee werd samengewerkt, droegen zeker bij tot
een dergelijke ontwikkeling.
Sedert 1982 was door Nicaraguaanse welzijnswerkers gewerkt aan een nieuw profiel en een
studieprogramma voor een eigen universitaire beroepsopleiding. Beiden waren gebaseerd op de
conclusies van het nationaal congres over welzijnswerk 'Laura A. Cuadra' (1982), die leidden tot
de heropening van de ETS.
Het doel van de ETS was als volgt geformuleerd: "To provide professionals with a high level
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of political/ideological awareness and with the scientific, methodological and technical skills
necessary to analyze and interpret the process of social transformation which the country is presently experiencing."506 Afgestudeerden behoorden bovendien in staat te zijn om hun professionele vaardigheden op een creatieve en kritische wijze in te kunnen zetten.
Daartoe diende binnen de ETS, als universitair instituut, een goed inzicht te bestaan in de
werkelijkheid en de mogelijkheden voor ondersteuning van de minst draagkrachtige sectoren bij
de noodzakelijke transformatie van die maatschappelijke werkelijkheid.
Deze nieuwe doelstellingen maakten het noodzakelijk om de onderwijs- en onderzoeksfuncties te herstructureren en te herformuleren. Het betekende ook het ontwikkelen en in
praktijk brengen van nieuwe vormen van onderwijzen en leren en het opheffen van de scheiding
tussen theorie en praktijk. In de nieuwe opleiding ging het niet alleen om de verandering van de
inhoud maar ook om de verandering van de onderwijsmethodologie.507 Het ging om een
veranderende relatie tussen doel, inhoud en methode.
Een drietal concrete uitwerkingen kunnen de contouren van die methodologie verduidelijken: 1)
de scholing van opbouwwerkers van het Instituut voor Sociale Actie en Onderzoek Juan XXIII,
2) de opzet en uitvoering van een postacademische cursus 'Sociaal onderzoek en volksparticipatie' en 3) een gecombineerd onderwijs-opbouwwerkproject in het vissersdorp Masachapa.
1) Scholing van opbouwwerkers van Juan XXIII
Het universitair Instituut voor Sociale Actie Juan XXIII had onze bemiddeling gevraagd voor de
opzet van bijscholingsprogramma's voor de in dienst zijnde opbouwwerkers. Na een periode van
vooronderzoek spraken wij af om te komen tot een collectieve diagnose van het werk van de
opbouwwerkers om op grond daarvan de behoefte aan scholing vast te stellen. We deden dit in
een workshop. Prinsen, de Nederlandse stagiair en ik coördineerden de workshop, waarbij we de
principes van educación popular toepasten op het werkterrein van opbouwwerkers.
Allereerst lieten we in groepjes de vraag uitwerken: "Wat doen we, met wie doen we wat en
waarom?" Aan de hand van de uitkomsten konden in een plenaire discussie de hoofdlijnen van
het werk vastgelegd worden (de beschrijving van de praktijk van het werken).
Vervolgens lieten we een voorlichtingsfilm zien, die gemaakt was door Alliance for Progress
over traditioneel opbouwwerk, zoals dat ook was uitgedragen in de periode van Somoza. In een
plenaire discussie karakteriseerden de opbouwwerkers op grond van de gemaakte observaties de
methoden van opbouwwerk in een traditioneel kader (diagnose).
Daarna lieten we hen door middel van een leestekst en een puzzel de methodologie van
progressief opbouwwerk karakteriseren.
Op basis van een confrontatie van de drie momenten van analyse kwam men tot de conclusie dat
het karakter van de huidige werkzaamheden veel traditionele elementen bevatte en definieerde
men de noodzaak en richting van een verandering van werkmethode. Vervolgens stelden we in
een plenaire discussie een gezamenlijk scholingsprogramma op dat het mogelijk zou maken om
hun opbouwwerkpraktijken te veranderen.508
2) Sociaal onderzoek en volksparticipatie
De directrice van de ETS van de UCA had mij verzocht om een postacademische cursus op het
gebied van onderzoek op te zetten. Naast de docenten van de afdeling zouden collega's uit de
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verschillende overheidsinstellingen en massa-organisaties kunnen deelnemen, immers de afdeling
diende zich ook buiten de universiteit te gaan profileren.
Er was een groot gebrek aan goed opgeleide mensen en het was noodzakelijk dat de welzijnswerkers hun bureaucratische gewoonten afleerden en beter in staat zouden zijn om zich te
richten op de belangen en noden van de armere bevolking. Deze welzijnswerkers hadden daarvoor in hun opleiding, die zoals gezegd grotendeels plaatsvond tijdens de Somoza dictatuur, geen
bevredigende methodieken geleerd.
De cursus beoogde een scholing in methodieken van onderzoek en actie, die afgestemd
waren op de situatie van de welzijnswerkers en die pasten in de Nicaraguaanse context. Tijdens
de cursus zou ervaring moeten worden opgedaan met die methodieken, opdat ze daarna op de
verschillende werkplekken konden worden toegepast.
Het uiteindelijke doel van de cursus was het verbeteren van het wetenschappelijke,
technische en kritische vakmanschap en het formeren van een onderzoeksteam dat in staat was
een strategie van sociaal onderzoek en volksparticipatie te programmeren en uit te voeren.
Voor de uitvoering van de cursus werd ondersteuning verkregen van Mazariegos, een Guatemalteekse psycholoog, werkzaam bij CEPA.509 Voor ons beiden was het de eerste systematische
toepassing van de educación popular bínnen het universitaire onderwijs. Gezien het belang van
deze cursus in het eigen leerproces, zal een uitvoerige procesbeschrijving worden gegeven in 8.4
en 8.5.
3) Onderwijs-opbouwwerkproject in Masachapa: naar een nieuwe praktijk
In januari 1986 kwam een oudbewoner van het vissersdorp Masachapa op ons kantoortje. Hij
had gehoord dat wij aan opbouwwerk deden. Hij vroeg of we niet eens ideeën wilden uitwisselen
met de mensen van de bewonersorganisatie in zijn geboortedorp. Op de ETS ontstond toen bij
de docenten het idee om op basis van educación popular en van onderzoek een gezamenlijk
project te ontwikkelen met het vissersdorp, waaraan ook de derdejaarsstudenten welzijnswerk
zouden deelnemen. Vanuit twee onderwijsprogramma's, opbouwwerk en sociaal onderzoek,
zouden de docenten proberen om de theoretische en praktische aspecten te verbinden met de
specifieke werkelijkheid van dit vissersdorp.
Met de leden van de onersorganisatie werd een 'contract' gesloten om in eerste instantie
gedurende zes bijeenkomsten de bewoners te scholen en om onderzoek te doen ter versterking
van de bewonersorganisatie. In die bijeenkomsten zouden de bewoners én de studenten leren
wat gemeenschapsontwikkeling en belangenbehartiging door middel van zelforganisatie betekenden. Van dit project is een uitvoeriger beschrijving te vinden in 8.6.
8.4 Ervaringen met participatief actieonderzoek
8.4.1

Sociaal onderzoek en volksparticipatie

Uit een eerste peiling binnen de ETS over de visie op onderzoek bleek dat men zocht naar een
vorm van onderzoek die verder ging dan diagnose stellen en die praktische resultaten moest
opleveren. De onderzoekers dienden in staat te zijn het onderzoek om te zetten in een
educatieve ervaring voor mensen op het 'grass-roots' niveau, door samen te zoeken naar
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creatieve oplossingen. Hoe deze vorm van onderzoek eruit zou moeten zien was voor de ETS
nog niet erg duidelijk. Een bronnenstudie gaf een beter beeld van de richting waarin het sociaal
onderzoek zich binnen het Nicaraguaanse welzijnswerk ontwikkelde.
In zijn toespraak tot het Nationale Congres over Welzijnswerk definieerde de voormalige
minister van Planning, Ruiz, het doel van welzijnswerk als het samen met volksorganisaties
zoeken naar rechtvaardige en efficiënte oplossingen voor de problemen van de mensen.510
Welzijnswerk en gemeenschapsontwikkeling dienden te worden geleid door de principes van
participatieve planning, waarbij participatie werd nagestreefd in alle fases van het programma:
onderzoek, planning, coördinatie, organisatie, uitvoering, evaluatie en follow-up.
Deze nieuwe optiek en oriëntatie deed de behoefte aan een speciaal soort onderzoek vermoeden.
Onderzoek met een breed perspectief, dat kon worden ingezet als participatief hulpmiddel in de
handen van de bevolking. Onderzoek dat groei van kennis vanuit en voor de basis bevorderde,
zodat gewone mensen kritisch het revolutionaire programma zouden kunnen ondersteunen.
In deze zin werd onderzoek opgevat als een proces van kennis verwerven over de sociale
werkelijkheid om deze te interpreteren en kritisch te beschouwen met als doel bestaande
processen in de maatschappij te reproduceren of te veranderen en nieuwe te induceren. Daarbij
ging het om processen die pasten binnen een concreet politiek programma en binnen de
specifieke historische context van een dergelijk onderzoek. Tegelijkertijd vereiste het onderzoek
een zekere autonomie voor wat betreft de reikwijdte, de beperkingen en de perspectieven. En
wel op een zodanige wijze dat de onderzoeksresultaten invloed zouden kunnen hebben op het
politieke programma van de revolutie. Daardoor zou diens rationele basis worden versterkt,
verrijkt en eventueel bijgestuurd.
Onderzoek doen zou aldus op een organische wijze gekoppeld worden aan het leren en zo
het kritisch bewustzijn versterken. Onderzoek zou meer zijn dan alleen maar het bijeengaren en
verspreiden van een hoeveelheid kennis over de directe sociale werkelijkheid. Onderzoek zou
een breder proces worden waarin het zowel voor de onderzoekers als de onderzochten mogelijk
werd een relatie van wederzijdse ondersteuning aan te gaan. In een dergelijke relatie zouden ze de
verworven kennis kunnen heroverwegen om een integrale verandering van de sociale werkelijkheid naderbij te brengen.
Gedurende de eerste jaren van de Nicaraguaanse revolutie waren er verschillende voorbeelden te
vinden van op een kritische en participatieve manier uitgevoerde onderzoeken, die aangepast
waren aan de Nicaraguaanse werkelijkheid. Een voorbeeld werd in hoofdstuk 7 reeds beschreven: de Nationale Alfabetiseringscampagne met zijn kritische herontdekking van de volkscultuur
en geschiedenis. Maar andere ervaringen suggereerden dat er nog onvoldoende inzicht bestond
in hoe de theoretische concepten te verbinden waren met de praktijk van onderzoek.
Het was evident dat in het algemeen de theorie en de methoden die in onderzoeksprojecten
werden toegepast, impliciet een ideologische richting aangaven. Met andere woorden, de projekten hadden als grondslag een bredere, min of meer samenhangende groep ideeën en praktijken
die het 'waarom' en het 'voor wie' van het project bepaalden.
Het antwoord op deze vragen kon het niveau van de participatie inzichtelijk maken. Ging het
om 1) een middel om de uitvoering van externe 'interventies' te vergemakkelijken en te
verbeteren; 2) een middel om te komen tot besluitvorming over en beleidsformulering van inter-
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venties van buitenaf of aan te sluiten op reeds genomen beslissingen; of 3) een doel in zichzelf
waardoor de onderlinge verhoudingen veranderden, om de sociale vermogens (empowerment)
van sociale groepen te laten toenemen en de toegang en de controle over bronnen en besluitvorming te vergroten.
De eerste twee opties verwezen vooral naar top-down benaderingen, waarin
machtsverhoudingen onaangetast bleven. De laatste mogelijkheid leek beter aan te sluiten bij de
optiek 'van onderop', zoals hier boven beschreven. Dit alles toonde de noodzaak aan van een
nadere beschouwing over de inpassing van onderzoeksprojecten en deelnemers in de ontwikkeling van het land.
De vormen van praktijkgericht onderzoek, die in Latijns Amerika onder verschillende namen
circuleerden, zoals participatief onderzoek, militant onderzoek, militante observatie en participatief actieonderzoek, konden een deel van het theoretische materiaal bieden voor de scholing.511
In deze benaderingen stond een socialisatie van onderzoeksprocessen centraal. De lokale, te
onderzoeken bevolking werd niet louter als kennisbron gezien, maar als actieve subjecten die in
staat waren hun eigen werkelijkheid te veranderen.
Zo'n onderzoeksproces omvatte veelal de volgende stappen: het vertrouwd raken met de
bevolking, de vorming van het onderzoeksteam, de selectie van de te onderzoeken problematiek,
de analyse en verdieping, de discussie en het uittesten van nieuwe opties, de terugkoppeling van
informatie naar de bevolking en de verspreiding van de nieuwe kennis. In dit hele proces was
veel aandacht voor de participatie van de lokale bevolking.512
De bedoeling van een dergelijk onderzoek was dan ook om de mensen waarom het ging
'gereedschappen' in handen te geven zodat deze ook in de toekomst in staat waren zelfstandig
onderzoek te kunnen blijven doen naar die problemen in de eigen leefomgeving die om een
oplossing vroegen. In participatief actieonderzoek was over het algemeen veel aandacht voor de
kritische herwaardering van de lokale geschiedenis en de volksculturele waarden.
Deze benaderingen sloten goed aan bij visies die leefden in Nicaragua over de rol van onderzoek
in welzijnswerk. Tegelijkertijd was het duidelijk dat de Nicaraguaanse werkelijkheid specifieke
vormen van participatief actieonderzoek noodzakelijk maakte.
8.4.2

Het trainen van het onderzoeksteam

Het scholingsproces had een tweeledig doel. In de eerste plaats diende het de wetenschappelijke,
technische, en kritische vermogens van de deelnemers te vergroten. Ten tweede beoogde het de
vorming van een onderzoeksteam dat in staat was korte, middellange en langdurige onderzoeksprojekten te programmeren en uit te voeren.
Om deze doelstellingen te kunnen realiseren kon niet zonder meer uitgegaan worden van de
reguliere onderwijsmethoden waarin de overdracht met krijt en bord centraal stond. De training
stelde specifieke eisen aan de te hanteren onderwijsmethodologie en de structurering van de
inhouden.
Vooral omdat de filosofie van participatie pas werkelijkheid kan worden in de actie, in de
uitvoering in de praktijk, diende het onderwijsleerproces zo'n praktijk ook actief te bevorderen
en van het begin tot het einde in het programma te integreren. Het bevorderde dat de
deelnemers ook daadwerkelijk een praktijk van participatief actieonderzoek gaan opbouwen,
waarin onderzoek niet voor de mensen is maar door de mensen. Bovendien zou men in zo'n
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leerproces in contact komen met een groot aantal methoden en technieken die direct konden
worden toegepast in het participatief onderzoek.
Voor een effectieve internalisering van inzichten en vaardigheden behoorde de scholing zelf
als een onderzoek te worden opgezet. In zo'n daadwerkelijke verkenning van sociaal onderzoek
en volksparticipatie zouden de deelnemers gaandeweg zelf de vaardigheid van het onderzoeken
leren ('learning by doing'). Met andere woorden: de onderwijsmethodologie moest vergelijkbare
principes hanteren als de onderzoeksmethodologie die werd gepropageerd.513
Ten aanzien van de rol van de docent gold dezelfde congruentie: het voorgestelde leerproces
vereiste van de docent een didactische houding die diende overeen te stemmen met de principes
en agogische vaardigheden, die in de te behandelen onderzoeken verondersteld werden.
Door uit te gaan van de werkelijkheid, de kennis en de ervaring van de deelnemers, leerden
zij door voorbeeld en benadering, de noodzaak om meer dan voorheen uit te gaan van de
werkelijkheid, kennis en ervaringen van de mensen voor wie en met wie het onderzoek zou
worden gedaan.
De taak van de docent was om een omgeving te creëren, waarin de deelnemers steeds beter
in staat waren zelf antwoorden te vinden op de vragen en de problemen waar ze op stuitten in
een actieonderzoek. Zo zouden studenten zelf handelingsalternatieven op het gebied van onderzoek ontwikkelen en vertrouwd raken met dit specifieke type onderzoek.514
De onderwijsmethodologie die voldeed aan bovenstaande vereisten, had ook consequenties
op het niveau van de werkmethoden en didactische werkvormen (technieken).
8.4.3

De onderwijsmethodologie

In de onderwijsmethodologie diende een leerproces gestalte te krijgen waarin individuen meer
inzicht en bewustzijn kregen in hun mogelijkheden en onmogelijkheden en waarin
transformatieprocessen op gang kwamen die leidden tot verbetering van processen aan de basis
door middel van participatief onderzoek. Daartoe leek de flexibele, op de deelnemers gerichte
benadering, te weten het ontdekkend leren van de educación popular, bruikbaar.
Ontdekkend leren, in deze context beter onderzoekend leren, hield in dat de ervaringen van
de deelnemers werden gezien als een belangrijke bron van het leren. Veel van het leren vond
daarbinnen plaats door het uitwisselen en het systematiseren van deze ervaringen. Ontdekkend
leren betekende dat gestart werd met de ervaringen van de deelnemers en niet met de theorie van
de docent. Leren vanuit ervaringen betekende dat nieuwe vaardigheden en houdingen werden
gevormd door de actieve participatie van mensen in concrete situaties en door een systematische
reflectie op die ervaringen (reflection-on-action). In dat proces werden nieuwe vaardigheden en
houdingen geleerd.
Voor het eerste jaar van het scholingsproces kwam een ontwerp tot stand van drie direct aan
elkaar gerelateerde fasen: praktijk (waarin specifieke ervaringen werden bewerkt en gediagnostiseerd); theorie (waarin een algemene praktijktheorie werd ontworpen); een nieuwe praktijk
(waarin de consequenties en toepassingen in ieders specifieke werkpraktijk werden bekeken).515
Diagnostiseren, conceptualiseren en het ontwerpen van actieplannen.516 Deze fasen waren
met elkaar verbonden door het centrale thema: scholing gerelateerd aan sociaal onderzoek en
volksparticipatie.
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Het onderzoeksleerproces gebaseerd op ontdekkend leren kan als volgt gevisualiseerd worden:

Leerspiraal

bestaande werkpraktijk

hernieuwde praktijk

integratie en
actieplannen

beschrijving van
specifieke ervaringen

gedetailleerde analyse
en experimenten

diagnose en
reflectie

conceptualisering en
ontwerp van praktijktheorie

In de eerste fase, het diagnostiseren, het 'op zijn begrip brengen', nam het scholingsproces de
concrete ervaringen van de deelnemers als uitgangspunt. De specifieke ervaringen die gerelateerd
waren aan het centrale thema werden beschreven en gesystematiseerd. Dat betekende een
diagnose van drie aspecten: de context, de praktijk en de perceptie van de deelnemers. Dit werd
een drieledige diagnose genoemd.517
Door een aantal gezamenlijke bewerkingen en confrontaties kwam een opwaarts dialectisch
proces op gang, gesymboliseerd in de spiraalvorm. Dit proces bleef steeds gebaseerd op de
ervaringen van de deelnemers en bood ruimte aan de deelnemers om te reflecteren en hun eigen
concepties te systematiseren.
Daarin was vooral de confrontatie tussen de drievoudige diagnoses (de context, de perceptie
en de context) van de ervaringen van de deelnemers belangrijk voor het reconstrueren van de
praktijktheorie van de deelnemers en voor het vaststellen van een aantal gezamenlijke thema's
voor verdiepende studie. Hiermee werd een aanzet gemaakt voor het ontwikkelen van een
nieuwe praktijktheorie.
Dit was tevens de overgang naar de tweede fase, een meer algemene fase van conceptualiseren,
theoretiseren en het ontwerpen van een veranderingstraject. Hierbij ging het niet zozeer om het
ontwikkelen van 'concepten' in de traditionele zin maar meer om het ontwikkelen van de
sociologische visie, om een proces van verdichten, herordenen en verschuiven (soms in de vorm
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van verbeelden of uitbeelden).518
In dit proces van theoretiseren op basis van de eigen ervaringen konden ook nieuwe
kenniselementen door de begeleiders of deelnemers ingebracht en geïntegreerd worden. Dit gaf
een andere kijk op die gesystematiseerde ervaringen en bood ruimte om nieuwe benaderingen te
ontwerpen van sociaal onderzoek en volksparticipatie gerelateerd aan de context van de
deelnemers. Zo kwam er een ontwerp tot stand gebaseerd op de nieuwe praktijktheorie.
De tweede scholingsfase vervolgde met het uitproberen en experimenteren met de nieuw
ontworpen methodiek van participatief actieonderzoek en de reflectie op en de gedetailleerde
analyse van de nieuw opgedane ervaringen tot op dat moment (reflection-on-action). Vanwege
de beperkte tijd vond dit 'proefdraaien' plaats door simulatie. De uitkomst gaf informatie over
het onderzoeksontwerp en eventuele noodzakelijke verbeteringen maar ook over de capaciteiten
van de participanten om ermee te werken.
In de derde fase werden specifieke plannen voor het handelen in de toekomst gemaakt waarin de
integratie en toepassing van sociaal onderzoek en volksparticipatie in de bestaande specifieke
werkpraktijken van de deelnemers centraal stond. De oorspronkelijk gemaakte beschrijving en
diagnose van die werkpraktijk uit de eerste fase was daarbij één van de uitgangspunten. Het ging
er immers om die te transformeren, te veranderen of te verbeteren. Door een vorm van reflectie
waarin ook de versterkende en tegenwerkende krachten werden geanalyseerd, kon een vernieuwde werkpraktijk worden ontwikkeld.
Het was daarbij van belang om het 'oude' handelen en het 'nieuwe' handelen te integreren,
om het proces bij te sturen en verbeteringen vast te houden.
In het totale leerproces waren de drie genoemde fasen afzonderlijke momenten van reflectie.
Deze waren verbonden door het centrale thema en door de methodologische stappen:
diagnostiseren, conceptualiseren en het ontwerpen van actieplannen.
Ook in het tweede jaar was er wederom sprake van een spiraalvormig scholingsproces. De leerspiraal begon met reflectie over en systematisering van de nieuwe ervaringen opgedaan tijdens een
half jaar werken met de onderzoeksaanpak in de eigen werksituatie. Op basis daarvan werd
gezamenlijk een plan voor de verdere studie opgesteld en werden onderzoeksprojecten
uitgewerkt voor de lange termijn.
Zo bestond ook het tweede jaar uit dezelfde drie methodologische fasen, maar op een ander
niveau: diagnostiseren, conceptualiseren en het ontwerpen van actieplannen.
In dit flexibele scholingsproces werden de kennisopname en de professionele ontwikkeling niet
beperkt tot datgene wat de docenten aandroegen of tot de bestaande vakliteratuur. Er werd
uitgegaan van een meer globale en politieke conceptie van scholing, waarin de participanten zelf
de creatie en het opnemen van kennis organiseerden met hun sociale omgeving als hun concrete
basis. De cursisten waren mede verantwoordelijk voor het leiden van het eigen proces van
professionele ontwikkeling en beroepsinnovatie en kregen daarmee tevens handvaten voor een
proces van permanente educatie en beroepsinnovatie.
8.4.4

De methoden en didactische technieken
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Om de onderzoeksmethodologie met succes te kunnen inzetten was het nodig om verschillende
werkmethoden te hanteren, die aangepast waren aan de verschillende situaties en die toegespitst
waren op de karakteristieken van de (participerende) deelnemers.
Gedurende de trainingen waren dat er vooral een drietal. Het hing van de omstandigheden af
of de groep functioneerde als workshop, studiekring of als actie-onderzoeksteam. De
verschillende werkmethoden hadden de volgende karakteristieken:
a) Workshop
De workshop was bedoeld als een gezamenlijke reflectie over een onderdeel van het leerproces
of het veldwerk. De intentie was om één of meerdere 'eindprodukten' te creëren door het
gezamenlijke werk van alle participanten. De workshop vereiste een zeer actieve en creatieve
inbreng van alle deelnemers. Het was een actief, op verandering gericht kennisproces, waarin
individuele ervaringen gemeenschappelijk werden gemaakt; een proces waarin theorie en praktijk
en actie en reflectie aan elkaar werden gerelateerd.
De rol van begeleider in dit proces was die van katalysator en richtinggever van het
leerproces. De directe overdracht van kennis werd gereduceerd. Iedere participant was zijn eigen
leermeester. De workshops waren gebaseerd op het principe dat het rendement veel groter is
wanneer men iets leert door het te zien en te doen dan wanneer men uitsluitend kennis opneemt
door het overnemen van ideeën.
b) Studiekring
Specifieke thema's, die in een workshop minder goed tot hun recht kwamen, konden in de
studiekring bestudeerd worden. Het leerproces werd gestuurd door een coördinator (of soms één
van de deelnemers) die lezingen organiseerde of didactisch materiaal aandroeg om de kennis over
specifieke thema's te verhelderen of te verdiepen.
c) Actie-onderzoeksteam
In een actie-onderzoeksteam kwamen theorie en praktijk het dichtst bij elkaar. Deze
werkmethode diende ervoor om groepen te begeleiden bij de uitvoering van projecten. De
scholingsactiviteiten bestonden uit:
het opstellen van een werkprogramma
het identificeren van problemen die moeten worden opgelost
het zoeken naar alternatieve oplossingen
het verschaffen van de noodzakelijke kennis en vaardigheden om die alternatieven in
werking te stellen
het doorlopend analyseren van onvoorziene moeilijkheden die de deelnemers
onderweg tegen komen
de input van elementen uit vergelijkbare ervaringen
het evalueren of verspreiden van resultaten
het ontwerpen van didactisch materiaal
De taak van de begeleider was om flexibel in te gaan op wat zich in de praktijk ontwikkelde en
op basis daarvan het leerproces te structureren.
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In dit werkmodel was de theorie direct gerelateerd aan de praktijk: theoretische kennis werd
beschouwd vanuit de capaciteit tot actie en actieve vaardigheden werden gebaseerd op
theoretische elementen. Het praktisch werken was zowel een bron voor het scholingsproces als
een object voor de toepassing. De onderzoekers van het team ontwikkelden niet alleen
onderlinge relaties maar ook contacten buiten de universiteit.
Ook de evaluaties kregen een specifieke invulling. Het ging niet zozeer om het geven van
positieve of negatieve waardering, maar veel meer om de vraag waarom er fouten werden
gemaakt en hoe de fouten konden worden hersteld. Het evalueren van het praktisch werken
werd gezien als een adempauze waarin de resultaten werden gecontroleerd en de onderdelen die
niet goed functioneerden werden heroverwogen, zodat met hernieuwde kracht verder gegaan
kon worden.
Het ontdekkend leren gericht op transformatieprocessen, omvatte een scala van didactische
werkvormen (technieken): allerlei soorten spelen, simulaties, sociodrama's, groepsdiscussies,
meetings, flipcharts, vergaderingen, brainstormsessies, schema's, matrices, diagrammen, presentatietechnieken en modellen. Dat konden communicatie-, evaluatie- of analyse-instrumenten zijn.
De communicatievormen of -spelen waren er vooral op gericht om het tonen, het
demonstreren, het communiceren en het analyseren op een speelse manier te structureren in het
leerproces. Het ging om losse elementen, om instrumenten die afhankelijk van de doelstelling
verschillend inzetbaar waren. Het ging met name om werkvormen die de participatie, de
zelfwerkzaamheid en de creativiteit van de deelnemers bevorderden in het leerproces.
Voor het gebruik van technieken was het van belang om met het volgende rekening te houden:
Ze vormden slechts een middel om een specifieke doelstelling te bereiken. Ze moesten ook
kunnen worden ingezet door de mensen die transformatieprocessen 'ondergingen', opdat deze zo
snel mogelijk zelfstandig toekomstige processen vorm konden geven en er op een creatieve wijze
mee om konden gaan. Ze dienden zoveel mogelijk gebruik te maken van werkwijzen die al op de
een of ander wijze door de participanten waren ontwikkeld of waarover zij beschikten. Daarbij
kon het gaan om rituelen, spelen en gedragingen die uit andere contexten waren gelicht waar de
deelnemers ook mee te maken hadden. De deelnemers moesten de technieken kunnen
gebruiken.
Voor de selectie van literatuur gold als criterium de relatie tot de onderwerpen die tijdens de
trainingssessies aan de orde kwamen: ervaringen van participatief actieonderzoek, theoretische
aspecten van participatief onderzoek, praktische aspecten van welzijnswerk en politieke en
wetenschappelijke aspecten van het onderzoeksproces. Alle literatuur werd verzameld in twee
boekdelen van in totaal 300 pagina's. Gedurende de cursus ontstond de behoefte aan aanvullende
literatuur. Daarin werd voorzien.519
8.5 Ontwikkeling van de cursus
De postacademische cursus 'Sociaal onderzoek en volksparticipatie' vond plaats in de periode juli
1985 tot eind december 1985 en van juli 1986 tot maart 1987. Gedurende de eerste periode
kwamen de deelnemers één dag per week bijeen, in totaal tweeëntwintig keer. In de tweede
periode werden twaalf bijeenkomsten gepland.

145

Aan de cursus namen vijfentwintig welzijnswerkers en docenten deel, die in twaalf verschillende instellingen werkten. Zij waren geselecteerd door de ETS vanwege hun directe werkzaamheden in wijken en buurten of vanwege hun ervaring met de toepassing van educación popular.
In de hier volgende systematisering komen de drie fasen, diagnostiseren, conceptualiseren en het
ontwerpen van actieplannen aan de orde, waarbij de nadruk ligt op het educatieve proces.
8.5.1

Het vertrekpunt: een drieledige diagnose

De formele opening van de cursus en een eerste inleiding werden passief ontvangen. Echter al
bij de presentatie, waarbij in paren werd gewerkt, en bij het beschrijven van werkervaringen en
verwachtingen ten aanzien van de cursus, kwam een actief proces op gang. De zich
ontwikkelende horizontale verhouding tussen de deelnemers en de docenten zou gedurende de
gehele cursus blijven bestaan.
De drieledige diagnose gaf het volgende resultaat520:
a) Diagnose van de percepties van de deelnemers
Om een globaal idee te krijgen van wat de deelnemers voor ogen stond bij 'sociaal onderzoek',
werd de vraag gesteld: Wat voor rol dient onderzoek te spelen in het revolutionaire proces?
De deelnemers werden in vier groepen verdeeld waarna in elke groep de 'brainstorming'-techniek
werd toegepast. Een ieder schreef de drie belangrijkste ideeën op aparte kaartjes. Daarna werden
in groepen de ideeën geordend naar inhoud. Vervolgens presenteerde iedere groep haar
collectieve bevindingen en werd alles plenair samengevat.
De ideeën die men had over sociaal onderzoek, konden worden ondergebracht in de volgende categorieën: onderzoek als een methode om kennis te verwerven om de sociale en politieke
situatie om te vormen; onderzoek als een middel om volksparticipatie te bereiken; onderzoek als
een educatief proces; onderzoek als een strategie bij de nationale planning en onderzoek volgens
het conventionele concept van een gesloten proces.
Slechts weinig deelnemers hadden ideeën over sociaal onderzoek, die in de laatste categorie
pasten. Daarom kon al in een vroeg stadium worden vastgesteld dat de overgrote meerderheid
van de deelnemers een perceptie had van sociaal onderzoek die verschilde van conventioneel
(wetenschappelijk) onderzoek.
b) Diagnose van de praktische ervaringen van de deelnemers
Een logisch vervolg op de eerste diagnose was de analyse van de werkervaringen van de
deelnemers. Voor dit doel werd de groep in drieën verdeeld om een gezamenlijke presentatie te
maken over de ervaringen die ze hadden gehad in voorafgaand onderzoek waarbij gebruik
gemaakt werd van sociodrama's en flap-overs.
Samengevat kwamen deze op het volgende neer521:
1. Successen
Ontwikkeling van een onderzoekende grondhouding.
Onderzoek helpt ons te reflecteren over de praktijk van alle dag.
Het overwinnen van de angst voor het starten van sociaal onderzoek.
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Deelgenomen hebben aan een team dat met praktisch onderzoek bezig was.
Theorie toegepast in de praktijk.

2. Moeilijkheden
Geen participatie van sociale werkers in planning, voorbereiding of analyse.
Het onderzoek was te rigide en formeel. Het hield geen rekening met de sociale
werkelijkheid.
Sociale werkers worden gezien als louter uitvoerders, men is zich niet bewust van hun
vakbekwaamheid.
Er is een algemeen gebrek aan tijd, enthousiasme, steun en middelen op het
institutionele niveau. Te veel administratieve verantwoordelijkheden, methodologische
problemen en theoretische moeilijkheden.
Vervolgens werden gezamenlijk de tegenstellingen overdacht tussen de ideeën die uit de eerste
diagnose naar voren kwamen en de praktische ervaringen met onderzoek die de deelnemers naar
voren hadden gebracht. Dit resulteerde in:
3. Tegenstellingen
Wij hebben geen onderzoek uitgevoerd zoals het dient te gebeuren.
De revolutie vereist een grotere kennis van de sociopolitieke situatie en daarom willen
de onderzoekers graag wat doen, maar tot nu toe is er geen samenhangend actieplan.
Tot nu toe is onderzoek geen essentieel onderdeel van het welzijnswerk.
Er is een tegenstelling tussen het stellen van de vraag hoe een onderzoek te doen en de
bestaande beperkingen zoals bureaucratie, etcetera.
Er is geen participatie bij de planning, het beleid wordt van boven gedicteerd.
Er zijn tegenstellingen tussen wat is en wat zou moeten zijn.
De eerste sessie van de workshop eindigde met deze conclusies. Veel van de tegenstellingen
tussen de ideeën van de deelnemers over niet-traditioneel onderzoek en hun eigen ervaringen
waarin vele problemen en beperkingen aanwezig waren, vormden het startpunt voor het
theoretiseren.
c) Diagnose van de context van de deelnemers
In het derde deel van de diagnose, waarin de praktische ervaringen van de deelnemers steeds
centraal bleven staan, kwam de nationale, politieke, sociale en economische context en de objectieve werkelijkheid van de werksituatie van de deelnemers in het vizier. Om een idee te krijgen
hoe de deelnemers daartegenaan keken, werden ze ingedeeld in drie groepen die ieder verschillende Nicaraguaanse dagbladen uit Managua kregen om een muurkrant te maken.
Over het algemeen bleken de deelnemers zich redelijk bewust van de gang van zaken in het land.
De gekozen artikelen voor de muurkranten waren van algemeen belang en gericht op de korte
termijn. De belangrijkste onderwerpen ervan waren de agressie van de door de Verenigde Staten
gesteunde contra's, de economische boycot en de gevolgen hiervan. De docenten benadrukten
hier ook de noodzaak van een analyse van de toenmalige conjunctuur in het licht van de
historische ontwikkelingen die tot die situatie hadden geleid.
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Voor de diagnose van de werksituatie werden alle voorafgaande resultaten samengevoegd met de
volgende. Een vertegenwoordiger van iedere praktijk stelde een aantal onderwerpen voor die van
belang waren voor zijn of haar praktijk om te onderzoeken, mede in relatie tot de nationale
context. Verschillende onderwerpen die betrekking hadden op de economie, de politiek en de
militaire problemen werden voorgesteld.
Omdat de deelnemers weinig ervaring met onderzoek hadden, leek het de docenten noodzakelijk
om ervaring op te doen in het ontwerpen van een blauwdruk voor onderzoek. En ook om te
discussiëren over de tegenstellingen die zouden kunnen ontstaan bij het in praktijk brengen van
deze blauwdruk.
De deelnemers werden daartoe in drie homogene groepen verdeeld. De groep universitaire
docenten koos als onderwerp 'De economische crisis en de gevolgen daarvan voor studenten
welzijnswerk'. De gezondheidszorggroep koos 'De sociale en culturele factoren die ondervoeding
van kinderen onder de zes jaar beïnvloeden'. De onderwijsgroep ontwikkelde een handleiding die
toepasbaar zou zijn voor alle onderwerpen voor onderzoek die door de groep waren voorgesteld.
Bespreking van de blauwdrukken vond plaats door het organiseren van een groepsdiscussie die
op voorstel van de docenten de vorm had van een forumachtig rollenspel. De blauwdrukken
werden in een simulatie-oefening gepresenteerd aan verschillende groepen mensen die zich op de
volgende rollen hadden voorbereid: de conventionele onderzoeker, het leidinggevend personeel
van instituten, de subjecten van onderzoek en tenslotte de mensen die werkelijk onderzoek naar
deze onderwerpen gedaan hadden. Deze vier types werden als het belangrijkst in de werkcontext
gezien. Gedurende de presentatie van de blauwdrukken werden de verschillende rollen op een
creatieve manier ingevuld en gaandeweg werden de specifieke problemen in de
onderzoeksontwerpen duidelijk. Tot slot maakten we een synthese waarin elk onderzoeksteam
op de ervaring terug keek. De aanpak had de deelnemers laten inzien dat de ontwerpen van de
drie groepen veel karakteristieken vertoonden van het conventionele onderzoeksmodel.
Hier volgen enige van de ervaringen.
De groep universitaire docenten concludeerde dat het hun aan elementen ontbrak om de
theoretische onderzoeksconcepten in praktijk te brengen in een revolutionaire context. "Het
concept van participatie is ons niet duidelijk, noch in welke fasen van onderzoek en tot op welke
hoogte participatie wenselijk is. Het is van belang andere onderzoeksmodellen te kennen, niet
om ze te kopiëren maar om er bepaalde elementen uit te gebruiken die kunnen helpen zich op
een creatieve manier aan te passen aan de sociale werkelijkheid."
De gezondheidsgroep concludeerde dat hun blauwdruk nog steeds te nauw gebonden was aan
traditionele concepties van onderzoek. Ook hier ontbrak een participatieve methodologie. "De
blauwdruk dient gebaseerd te zijn op een diagnose van de sociale werkelijkheid, samen met de
subjecten van het onderzoek. Zij zijn in de positie om aanwijzingen te geven over de richting van
oplossing van de problemen."
De onderwijsgroep concludeerde dat de traditionele onderzoeksplannen, met hun nadruk op
wetenschappelijke rigiditeit, niet in tegenstelling zijn met de noodzaak van volksparticipatie op
het moment van uitvoering. "Dit is omdat een onderzoeksplan kan worden uitgevoerd op wat
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voor manier dan ook, afhankelijk van de strategie die wordt gevolgd."
Ten aanzien van participatie werd het volgende opgemerkt: "Op basis van diagnose, analyse
en het gezamenlijk zoeken van oplossingen waarbij de meningen van het 'grass roots' niveau
worden betrokken, kan men werkelijk volksparticipatie bevorderen. Dit vindt al in verschillende
mate plaats binnen bestaande structuren en binnen de politieke oriëntaties van het FSLN."
Ook werd geconcludeerd dat de noodzakelijke theoretische elementen ontbraken om van
onderzoek een strategie te maken voor volksparticipatie. "Er dient bepaald te worden welke
onderzoeksmodellen bestudeerd gaan worden en hoe die aan de Nicaraguaanse realiteit
aangepast kunnen worden. Participatief onderzoek heeft ook een wetenschappelijke inhoud."
Veel van deze conclusies bevatten vragen die de deelnemers op dat moment begonnen te stellen.
Men begon na te denken over wat onderzoek nu werkelijk was, voortbouwend op eigen
werkervaringen, vooronderstellingen en ideeën over de Nicaraguaanse realiteit. Vanuit een
globale analyse werd het voor de deelnemers duidelijk dat het belangrijker was meer te weten te
komen over onderzoek in het algemeen dan louter over traditionele methoden. Op concrete
wijze werd gedemonstreerd dat de groep traditionele ideeën had over onderzoek en gewend was
een traditioneel proces van onderzoek uit te voeren. Dus was de grote vraag: Hoe kunnen sociaal
onderzoek en volksparticipatie met elkaar verbonden worden?
8.5.2

Theoretiseren over praktische ervaringen

De drieledige diagnose had in een nieuw bewustzijn van de deelnemers geresulteerd. Evenwel in
het proces van theoretiseren vanuit de praktijk werden in de cursus de methodologie en theorie
die aan 'sociaal onderzoek en volksparticipatie' ten grondslag lagen, dat bewustzijn en de
werkelijkheid van de deelnemers door een systematische wijze van redeneren (dialectisch) met
elkaar verbonden.
Terwijl we eerder tevreden waren met een globale schets van de werkelijkheid, moesten we
nu creatiever zijn, zodat de ervaringen niet in 'erudiete abstracties' zouden verzanden. Integendeel, participatie en interesse van de deelnemers dienden gestimuleerd te worden. Het gelukte om
gedurende de gehele cursus een hoge graad van participatie en interesse te handhaven. Voor de
ontwikkeling van de cursus was dit belangrijker dan enige andere factor.
Er werd begonnen met een uitleg van het theoretische kader (zie 8.4.1). Daarna werden allereerst
een groot aantal termen gedefinieerd die in deze fase gebruikt zouden gaan worden.
We vroegen de deelnemers wat de volgende termen betekenden: kennistheorie, wetenschap,
theorie, rationalisme, empirisme, positivisme, dialectisch materialisme, onderzoek, methodologie
en conceptie. Voor het maken van de definities werd een half uur uitgetrokken.
Nadat de resultaten waren verzameld, werd een artikel met een kritische analyse van de
betreffende ideeën uitgereikt.522 Ter afsluiting presenteerde iedere subgroep zijn resultaten in een
plenaire sessie. Daarbij kwam men tot gemeenschappelijke conclusies die een homogeen gebruik
van termen verzekerden.
Nu ontwikkelde zich een proces van reflectie op basis van literatuur. We moesten er evenwel
rekening mee houden dat de deelnemers nauwelijks lees- en studiegewoontes hadden ontwikkeld
en het hen veel moeite kostte een tekst te verwerken. Daarom begonnen tijdens deze fase de
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deelnemers die zitting hadden in de academische commissie523, zelf aangepaste groepstechnieken
te ontwerpen om de verschillende teksten te bestuderen, zich eigen te maken en te verbinden
met het ontwikkelde uitgangspunt. Er werd bijvoorbeeld gebruik gemaakt van paneldiscussies,
'kennisroulette', puzzels en 'associatieketens'.524
Er werden, bijvoorbeeld, twee teksten uitgereikt die in vier subgroepen werden gelezen525,,
waarna het materiaal werd gebruikt bij een 'kennisroulette'. Bij deze techniek moesten de
deelnemers vragen beantwoorden die door de 'croupiers' gesteld werden. Zij gaven een definitie,
een concept of een zin uit de tekst ter identificatie of ze gaven een deel van een idee dat dan
gecompleteerd diende te worden. Als ze het goede antwoord kregen, riepen ze 'bingo!'. De
antwoorden werden daarna door de gehele groep bediscussieerd.
Deze techniek gaf de zekerheid dat onderwerpen volledig en door iedereen werden
behandeld.
Een andere techniek was het 'dynamische panel', dat werd gebruikt om een tekst over
participatief onderzoek van Le Boterf te analyseren.526 De tekst, waarin het onderzoeksmodel in
vier fasen was beschreven, werd verdeeld onder vier subgroepen. Iedere groep werd gevraagd de
logische volgorde van één fase van het participatieve onderzoeksmodel van Le Boterf toe te
lichten. Het panel met representanten van elke groep, beantwoordde vragen en nam twijfels weg
op het moment dat ze naar voren kwamen. Daarna maakten de deelnemers onder meer de
volgende observaties waarbij ze de tekst met hun dagelijkse ervaringen verbonden.
"De selectie van de te onderzoeken problematiek wordt al min of meer bepaald door het
ministerie. De instelling bezit weliswaar niet het monopolie over wat er gedaan moet
worden. Zo erkent het ministerie van Gezondheidszorg het probleem van de ondervoeding,
alhoewel dat al een beetje buiten haar competentie valt. Er moeten prioriteiten worden
gesteld. Maar het besluit wie of wat er ten aanzien van bijvoorbeeld ondervoeding
bestudeerd moet worden, dient door ons genomen te worden op basis van discussies met de
mensen op het 'grass roots' niveau."
" De benadering van de universiteit kan verschillend zijn. Neem het geval van studenten
welzijnswerk die besluiten in een gemeenschap een praktisch participatief onderzoek te
doen. Hier verandert de aanpak. De studenten kunnen eerst de situatie in de buurt beter
leren kennen, praten met de mensen en daarna beslissen of ze zich met problemen van
gezondheidszorg, onderwijs, water of iets anders bezig zullen houden. Het idee over wat de
moeite waard is voor onderzoek komt dan van de bevolking en niet van de onderzoekende
instelling. Het hangt hoofdzakelijk af van het type instelling waaruit je komt."
"Het type onderzoek dat hier behandeld wordt, lijkt nogal op educación popular dat we
eerder bespraken: het onderzoeksontwerp, daarna de diagnose, dan de kritische analyse van
het probleem en ten slotte een actieve poging de sociale realiteit te veranderen. Maar we
hebben het nog niet gehad over de vraag: hoe een analyse te maken, hoe hoofd- en bijzaken
te onderscheiden, hoe de sociale werkelijkheid te begrijpen? Daarop geeft Le Boterf
antwoord en dat is belangrijk voor het ontwikkelen van methoden en technieken."527
Door dit soort discussies konden de coördinatoren langzamerhand bepalen welke literatuur het
meest geschikt was om het leerproces in de groep voort te zetten. Gezien de complexiteit van de
discussies over 'essentie en fenomeen' was het van belang een passende werkvorm te hanteren.
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Daarbij bleek het eerste hoofdstuk van Kosik bijzonder nuttig.528
De procedure was als volgt. De academische commissie vertoonde een foto van een jongen.
Vervolgens werd de foto in drie sub-groepen in vijf minuten beschreven en werden de resultaten
gepresenteerd op flap-overs. Daarna moesten de subgroepen het genoemde hoofdstuk uit
Kosiks boek lezen en een artikel van Serra.529
Een belangrijke gedachte van Kosik is dat historische analyse allereerst betekent de
'destructie van de pseudoconcreetheid', dat wil zeggen het doordringen tot de kern van de
verschijnselen, het wezen. In het bedoelde hoofdstuk verwijst Kosik naar het kentheoretische
probleem van de eerste orde dat ook in onderzoek, wil het relevant zijn, de verhouding tussen de
verschijningsvormen en de kern, tussen het concreet-specifieke en het abstract-gehele, tussen de
vorm en de inhoud moet zijn opgenomen.
Na het lezen zochten de subgroepen naar de essentie van het fenomeen op de foto. De
resultaten, samen met de beschouwingen over de mogelijkheid om de sociale realiteit op de foto
te veranderen, kwamen op een volgende flap-over. De resultaten werden in categorieën
ondergebracht om tot een synthese te komen.
Sommige elementen op de eerste flap-overs waren verbonden met de 'externe gelijkenis van
het ding', bijvoorbeeld reacties als 'o, wat verschrikkelijk' en 'ik wil niet naar dat arme kindje
kijken'. Dit is de eerste fase in de ontwikkeling van concepties. Maar tegelijkertijd kwamen er ook
relaties aan het licht die niet werkelijk op de foto te zien waren, en daarmee nieuwe concepties: '
hij staat onder medische behandeling', 'hij is in het ziekenhuis', 'hij is ongeveer een jaar oud'
etcetera. Daarna kwamen er elementen naar boven die persoonlijke ervaringen of vooroordelen
weerspiegelden, bijvoorbeeld: 'hij heeft gebrek aan vitamines', 'hij lijdt aan derdegraads
uitdroging', 'hij heeft een rimpelige huid', 'hij komt uit een arm milieu'.
Bij de tweede presentatie van dezelfde foto ging het erom verder dan de uiterlijke verschijningsvormen van gebeurtenissen te komen en af te dalen naar hun sociale wortels en naar
hun meest fundamentele tegenstellingen. Daar was een proces van abstractie voor nodig. Om de
essentie van iets te zien, dient het in een dialectisch proces van alle kanten te worden bekeken.
De drie subgroepen hadden drie verschillende manieren van abstraheren. Eén groep
presenteerde gedeeltelijk een multidimensionaal model van oorzaken waarin onder andere sociale
en economische factoren bijeen gebracht waren. Ze gaven echter een groter gewicht aan enkele
specifieke oorzaken, namelijk aan hygiëne of dieet. De groep gaf onderwijs aan moeders aan als
de manier om de situatie te veranderen.
Een andere flap-over liet een poging zien om alle verschillende oorzaken samen te brengen
en om uit te komen bij de essentie van het probleem. Het gaf de relaties aan tussen de
ondervoeding van het kind en de problemen van de familie, diens sociale en economische
situatie (werkeloosheid, sociale isolatie, etcetera), de problemen in de buurt (gebrek aan openbare
diensten, bestuur buiten de mensen om, etcetera) en de afhankelijkheid van het land zelf (oorlog,
economische blokkade, etcetera).530
De volgende stap betrof het integreren van de inhoud van de bestudeerde teksten in een nieuwe
blauwdruk voor een onderzoeksprojekt. Daartoe werd als uitgangspunt één van de originele
blauwdrukken gebruikt, die de deelnemers gemaakt hadden tijdens de diagnose van hun
werkelijkheid (zie 8.5.1).
Bij deze oefening werden zes subgroepen gevormd die ieder een deel van het leesmateriaal
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kregen. Door gebruik te maken van hun eigen cursusaantekeningen en de tekst die ze doorlazen,
maakten ze samen een eerste herziening van de oorspronkelijke blauwdruk. Vervolgens werden
twee subgroepen samengevoegd om hun observaties en ideeën te combineren. Toen kwamen de
drie vergrote subgroepen samen en gaven een samenvatting van de ideeën die naar boven
gekomen waren. Dit leidde tot een geheel herziene blauwdruk, voorzien van de beste opzet en
inhoud.531
Het resultaat was een heroverweging van drie fundamentele stadia in het onderzoeksproces. Ten
eerste, bij de identificatie en de omvang van te onderzoeken problematiek: het erbij betrekken
van de subjecten van het onderzoek. Ten tweede, bij het kritische analyseren van het probleem:
het bevorderen van de analyse van de historische en structurele oorzaken en erbij betrekken van
de massa-organisaties. En ten derde, bij de formulering van de actieplannen werd geconcludeerd
dat bij het kiezen van methoden en technieken voor het opzetten van een diagnose diegenen
betrokken dienen te worden die door een bepaalde situatie worden beïnvloed.
De deelnemers bespraken ook de manieren om met deze mensen samen te werken in alle
stadia van het onderzoek, van probleemstelling tot planformulering. Naar hun mening diende
een onderzoek het bewustzijn van de betrokken groepen over het probleem te vergroten en
tegelijkertijd te leiden tot een voorstel voor een actieplan. Dit met inbegrip van voortdurende
training, organisatie en actie door de initiërende instellingen.
Deze discussie gaf de deelnemers aanwijzingen hoe ze een vergelijking van meerdere modellen
van participatief actieonderzoek konden aanpakken.
In een volgende sessie werd een discussie gestart over een vergelijking en de diepte-analyse van
deze verschillende modellen. Aan de hand van een aantal teksten en met behulp van diverse
technieken maakten de deelnemers zich de modellen eigen. Enkele resultaten van de discussie
waren:
"De methodologie van 'militante observatie'532 kan worden gebruikt als één van de fasen in
participatief actieonderzoek - als een stuk gereedschap. Dat levert een bijdrage op aan
bewustwording zonder daar organisatie of actie aan te verbinden. Als er sprake is van actie
bij 'militante observatie' dan wordt die door de onderzoeker geëntameerd, terwijl bij participatief actie onderzoek de actie het resultaat is van een beslissing van de gemeenschap,
onafhankelijk van de onderzoeker."
"De procedure lijkt op wat we doen in de postacademische cursus, namelijk door onze eigen
ervaring als belangrijkste element te zien bij het overdenken en begrijpen van onze concrete
objectieve situaties. Vervolgens die ervaringen analyseren, oplossingen zoeken, deze in
praktijk brengen en gedurende het proces de juiste gereedschappen gebruiken."
In deze fase kwam aan de orde hoe bewust de groep zich was van haar maatschappelijke
verantwoordelijkheid (engagement) die een kritische uitvoering van hun werk veronderstelde.
Om dit uit te vinden begonnen we een woordassociatiespel, waarin de academicus in zijn
werksituatie in zijn rol als welzijnswerker, geplaatst werd. Deze techniek maakte het mogelijk na
te denken over de eigen collectieve ervaring met het samenwerken als groep. Het maakte
duidelijk dat de ideeën die de deelnemers hadden, niet altijd overeen kwamen met hun feitelijk
gedrag in de cursus en op het werk. De groep had termen gebruikt als 'de Nieuwe Mens', 'de
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sociale werkelijkheid leren kennen', 'verandering' en 'manieren van werken in het dagelijks leven'.
8.5.3

De eerste spiraal is rond

De stadia van actie en reflectie door middel van een eerste diagnose en het bijbehorende
theoretiseren waren achter de rug. Conform de methodologische samenhang en de dialectiek,
was nu de fase van de hernieuwde praktijk aan de orde, waarin het proces van ontwerpen en
ontwikkelen van een eigen model van 'sociaal onderzoek en volksparticipatie' aangepast aan de
Nicaraguaanse omstandigheden centraal stond.
Om zo'n proces te stimuleren ontwikkelden we een spel, de 'verkiezingscampagne', met als
uitgangspunt een aanpak analoog aan die van de in 1984 gehouden Nicaraguaanse presidentsverkiezing.533
In het verkiezingsspel waren de verschillende in de cursus besproken methodieken van participatief onderzoek vergelijkbaar met de 'verkiezings'programma's. Voor die programma's
voerden de verschillende 'politieke partijen' campagne, maakten slogans, hielden 'politieke'
meetings en organiseerden allerlei andere activiteiten die horen bij verkiezingen.
Als voorbeeld enige van de gebruikte slogans:
'Dit onderzoeksmodel kan niet werken binnen een systeem van overheersing.'
'Door het bewustzijn te vergroten, zullen we macht voor het volk oogsten.'
'Zonder collectief onderzoek zal de gemeenschap nooit gemotiveerd worden.'
'Zonder de overdracht van kennis is er geen kans op actieonderzoek.'
'Actieonderzoek! In overeenstemming met de principes van de revolutie!'
Het creatieve proces dat volgde, leverde door verschillende allianties tussen 'partijen', een nieuw
onderzoeksmodel op waarin de sterkste aspecten van de verschillende 'onderzoeksprogramma's'
waren gecombineerd. Men noemde dit het Proyecto de Investigación Participativa de Acción, het
PIPA model.534
Bij de bespreking ervan was één van de conclusies dat dit model eerst aan de praktijk getoetst
moest worden, alvorens de definitieve vorm ervan bepaald zou worden.
Met gebruikmaking van het onderzoeksmodel ontwierpen de coördinatoren een 'actieonderzoek-laboratorium'.535 Dit gaf een mogelijkheid het programma uit te proberen en
eventuele problemen op te sporen. Twee teams moesten oplossingen zoeken voor de problemen
bij het toepassen van het onderzoeksmodel in de ministeries van Gezondheid en van Onderwijs.
De leden van elk team kregen rollen toegewezen (onderzoekers, directeuren van onderzoek,
secties, vakbondsvertegenwoordigers, etcetera). De teams speelden alle fasen van het model.
Daarna bereidden de deelnemers een presentatie voor over het experiment waarin zij hun
ervaringen, het theoretisch raamwerk, de manier waarop het experiment zich ontwikkelde en de
resultaten beschreven. Deze presentaties werden een week later 'aangeboden' aan het 'Tweede
Congres van het Latijns Amerikaanse PIPA- netwerk'. Naast de twee presentaties van onderwijs
en gezondheidszorg werd een diaserie over de ervaring in Cantimplora vertoond.536
Op het gesimuleerde congres volgde een vruchtbare discussie over de toepassing van het PIPAmodel en de mogelijkheden voor vergroting van de volksparticipatie. Het bleek dat er vooral
behoefte was aan het beter kunnen hanteren van participatieve onderzoekstechnieken, aan het
duidelijk maken van de procedures van het model en aan de plaats in het geheel. Tenslotte
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bestond de behoefte het model in een reële situatie toe te passen.
In de daarop volgende sessie werden, na een terugblik op het educatieve proces van de hele
cursus, drie groepen geformeerd die de taak kregen het PIPA-model toe te passen in een
beperkte context in een tijdsbestek van zes weken. Daarvoor ontwikkelden de deelnemers drie
kleine onderzoeksprojecten. De groep universitaire docenten deed een project met tweedejaars
studenten aan de Technische Universiteit om het functioneren van collectieve studiegroepen te
verbeteren.
Een tweede groep werkte met de vakbond voor technisch en administratief personeel om de
vakbondsorganisatie en het niveau van participatie te verbeteren. De derde groep werkte aan een
project voor het trainen van gezondheidszorgwerkers in de preventie van diarree.537
Na afloop van de periode presenteerden en evalueerden de deelnemers de verschillende
projecten, hun participatieve inhoud en de praktische resultaten.
8.5.4

Het trainingsproces van het tweede jaar

De volgende periode, vanaf juli 1986 met dezelfde groep deelnemers, had als doel om "ervaring
op te doen met alternatieve onderzoeksmethoden, die volksparticipatie in de definitie en
transformatie van sociale problemen mogelijk maakten en die rekening hielden met de nationale
en institutionele realiteit."538
We startten opnieuw met het diagnostiseren van de eigen praktijkervaringen. Daarin maakten
we gezamenlijk de stand van zaken op ten aanzien van de resultaten en vorderingen, peilden we
de behoeften aan bijscholing op basis van de ervaringen met het nieuwe onderzoeksmodel en
onderzochten we de mogelijkheden en de beperkingen in de verschillende instellingen en ministeries om dergelijke onderzoeksprojecten te kunnen uitvoeren.539
Vanuit deze diagnose pasten de deelnemers het in de eerste cyclus ontworpen en beproefde
participatief onderzoeksmodel aan. Vervolgens stelden zij thema's vast voor het
vervolgscholingsprogramma en formuleerden zij gezamenlijk een viertal langdurige onderzoeksprojecten.
Als coördinatoren stelden wij een planning op voor de begeleiding, de scholing en de uitvoering van de projecten. Daarin hielden we de etappes aan die ook in het onderzoeksmodel waren
onderscheiden: vertrouwd raken met de buurt, samenstellen van gemengde onderzoeksteams
(buurtbewoners en professionelen), vaststellen van onderzoeksthema's, scholen van
onderzoeksteams, het ontwerpen van methoden en technieken, uitvoeren van onderzoek, terugrapporteren van de resultaten aan de buurt, formuleren van acties en evalueren.
In een zogenaamde 'creativiteitsworkshop' ontwikkelden de deelnemers participatieve
onderzoeks- en werktechnieken voor toepassing in de verschillende etappes van de projecten.
Het ging daarbij vooral om het ontwerp van onderzoekstechnieken, die dialogische ervaringen
konden stimuleren, de creativiteit konden bevorderden en de kwaliteit van de kennistoename
konden controleren. Het ging om (groeps)technieken die een constructieve uitwerking hadden
op het leer- en ontwikkelingsproces van de betrokken mensen in het onderzoek.540
Daartoe waren gedurende het gehele voorafgaande scholingsproces bewust verschillende
educatieve technieken gehanteerd, die later te vertalen waren in technieken voor participatief
onderzoek. De deelnemers ontwierpen methoden en technieken541 die bruikbaar waren voor het
vertrouwd raken met de bevolking, voor de team- en groepsvorming, voor de selectie van de te
onderzoeken problematiek, voor de analyse en verdieping, voor de discussie en voor de terug-
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koppeling van informatie naar de buurt in de verschillende fasen van een onderzoek.
Een viertal onderzoeken ging van start, waarvan drie in volkswijken (barrios populares) in
Managua en één in een havenbedrijf van Corinto aan de Stille Oceaan. De projecten in de
volkswijken hadden als doel om samen met de wijkorganisaties een scholings- en onderzoeksproces te starten om de belangrijkste wijkproblemen op te sporen en hiervoor acties te
plannen in samenwerking met de overheidsinstellingen. Ook zouden de wijkcomités zodanig geschoold worden, dat deze in de toekomst beter in staat waren zelfstandig problemen te lijf te
gaan.
Het project van het scholingsteam van het staatshavenbedrijf had te maken met het ontwikkelen van cursusmateriaal en het scholen van opzichter-stuwadoors. Daartoe zou met 'ouwe rotten' in het vak een participatief onderzoeksproces worden gestart om hun ervaringskennis te
systematiseren en te integreren in een cursusopzet, waarvan zij de toekomstige cursusleiders
zouden zijn.542
In de tweede cyclus werden regelmatig sessies georganiseerd om de verschillende fasen van de
vier projecten te evalueren en te bespreken en om ervaringen, problemen en oplossingen daarvan
uit te wisselen. Soms werd een tekst over participatief onderzoek herlezen en soms brachten de
deelnemers nieuw materiaal in. Het proces van auto-educatie begon echt te functioneren.
8.5.5

Evaluerende opmerkingen over de cursus

De postacademische cursus 'Sociaal onderzoek en volksparticipatie' was voor mij de eerste
systematische ontwikkeling van een dergelijke cursus die gebruik maakte van de methodologie
van de educación popular. Die methodologie maakte een samenhangend proces van nascholing
mogelijk, dat zowel creatief als kritisch was. Dit kwam voornamelijk doordat de methodologie
doelstellingen, methoden en inhoud wederkerig op elkaar betrekken. De methodologie van de
onderzoeksscholing was in lijn met het onderwerp van de scholing te weten de filosofie en
methodiek van participatief actieonderzoek.
De methodologie verschilde aanzienlijk van gebruikelijke aanpakken. De cursus was niet
gebaseerd op louter veronderstellingen van de docent maar eerder op de diagnose van de
dagelijkse ervaringen van de deelnemers. Dit betekende dat de richting werd bepaald door de
reële behoeften van de deelnemers om een logische verklaring te vinden voor de discrepanties
tussen hun eigen concepties en hun werkervaringen. Dit hield een proces in van vergelijken en
begrijpen van de concepties van de deelnemers ten aanzien van traditioneel sociaal onderzoek en
van participatief actieonderzoek dat als alternatief geboden werd.
In participatief actieonderzoek wordt het onderzoek gestart vanuit de concrete werkelijkheid,
uitgaande van de gezichtspunten van de bevolking, met als doel om een bijdrage te leveren aan
sociale transformatie die armoede, afhankelijkheid en exploitatie elimineerden.543
Hoewel er een globale programmering was voor het educatieve proces van begin tot eind
werd de gedetailleerde planning elke week uitgevoerd om aan gerezen behoeften tegemoet te
komen. Op deze wijze was een harmonieuze ontwikkeling van activiteiten mogelijk.
Het feit dat sommige deelnemers ervaring hadden met educación popular droeg aanzienlijk
bij aan de succesvolle en snelle ontwikkeling van activiteiten; evenals de ondersteuning van
CEPA, in de persoon van Mazariegos.
Het gebruik van bepaalde participatieve, op dialoog gerichte, technieken droeg zeker bij tot
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een horizontale stijl van communiceren en leren. Naarmate de cursus vorderde werden de
technieken zowel door de docenten als de deelnemers op steeds creatievere wijze ontworpen en
toegepast. Dit, tezamen met de voortdurende participatie en de wil om te leren, karakteriseerde
het hele proces.
Toch was dit niet voldoende om de universitaire praktijk te veranderen. In de vervolgcursus
participeerden de docenten van de ETS niet. De veranderingen verliepen niet zonder weerstand.
Ondanks het enthousiasme van de deelnemers uit de overheidsinstellingen, massa-organisaties en
het merendeel van de docenten, had de nieuw aangestelde directrice van de ETS de deelname
van haar staf opgeschort, omdat 'er geen tijd voor was'.
Eén van de docenten had zich tijdens het eerste jaar van de postacademische cursus nogal
afwijzend betoond over de mogelijkheden van educación popular en participatief actieonderzoek
binnen de universitaire verhoudingen en daarbuiten. Zij bleef voorstander van de meer traditionele methoden van onderwijs en onderzoek, ondanks de matige resultaten in het verleden. Dat
welzijnswerkers buiten de universiteit zich met praktijkgericht onderzoek gingen bezig houden
zag zij als 'onttroning van de vakspecialist'. Deze opvatting had de directrice in haar besluitvorming zeker beïnvloed.
Vanaf de zijlijn hadden de docenten toegekeken hoe de cursus en de onderzoeken zich met
goede resultaten ontwikkelden.544 Zij zouden later onverwachts weer deelnemen in het project
met de bewoners van Masachapa.
Na de cursus hebben verschillende deelnemende onderzoekers zich georganiseerd in het
Nicaraguaanse Netwerk voor Participatief Onderzoek, aangesloten bij Coordinación de
Educación de Adultos pata América Latina (CEAAL). Door hen werden landelijke workshops
gehouden, waar uitwisseling plaatsvond van ervaringen.545 Ook werd in 1989 een internationaal
congres, het Encuentro Mundial sobre Investigación Acción Participativa, in Managua
georganiseerd. Daar was de ETS weer present. Zij presenteerden daar het onderwijsopbouwerkproject in Masachapa, waar de praktijk hen had overtuigd van de bruikbaarheid van
de ontwikkelde benadering.
8.6 Integratie van de nieuwe inzichten in de universitaire praktijk
8.6.1

Onderwijs-opbouwwerkproject in Masachapa

Het project in het visserdorp Masachapa was het vervolg op een consultatie door een
oudbewoner voor ondersteuning van het wijkcomité en startte in 1986 (zie 8.3). De afspraak met
het wijkcomité was om een zestal bijeenkomsten te hebben met de bewoners, waarin onze steun
in eerste instantie zou bestaan uit scholing en onderzoek ter versterking van de buurtorganisatie
en waarin de bewoners én de studenten zouden leren wat gemeenschapsontwikkeling en
belangenbehartiging door middel van zelforganisatie betekenden. Van te voren maakte ik een
eerste kennismakingsbezoek.
Men kampte in Masachapa met een ingewikkelde situatie: grote problemen, maar weinig
bereidheid bij de overwegend arme en conservatieve bevolking om die problemen op te lossen.
Zo maakte ik kennis met Ampie, de dorpsarts, die in 1985 door de bewoners van Masachapa tot
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voorzitter van de bewonersorganisatie (CDS) was gekozen. Hij vertelde ons hoe verwaarloosd
het dorp was. Hij weet dat aan de regering en aan de 3000 bewoners zelf. "Het probleem van de
organisatie komt misschien wel omdat hier vooral vissers wonen. Die hebben het eten onder
'handbereik'..." De vraag was of de ETS misschien zou kunnen helpen door de mensen te
scholen in de vaardigheden die nodig waren voor de gemeenschapsontwikkeling. De dorpsarts
dacht daarbij vooral aan de jeugd. Die waren tenminste nog niet zo negatief...
Ampie maakte de vergelijking van Masachapa met Macondo, het dorp uit het boek van
Gabriel Garcia Marquez.546 In Macondo komen en gaan de jaren en het lijkt alsof er nooit iets
verandert. De regeringen volgen elkaar op maar in Macondo blijft alles hetzelfde.
Zo'n dorp was Masachapa, een vissersdorpje aan de kust van de Stille Oceaan, nog geen
zestig kilometer van Managua. Dokter Ampie zei: "Alles wat u hier ziet was van Somoza, de
mensen waren een soort gekoloniseerden. Het enige vrolijke moment was op 3 mei. Dan werd
het feest van het Heilige Kruis gevierd. Muziek, vuurwerk, praalwagens, spelletjes voor de
kinderen, missen in de kerk, stieren en heel veel rum. Maar dat was vroeger. Het feest wordt al
tien jaar niet meer gevierd."
De misère had het dorp in zijn greep. Er was drinkwater maar het was van slechte kwaliteit.
Latrines waren er veel te weinig. De huizen waren vervallen, het huisvuil werd zelden opgehaald.
Kinderen stierven aan diarree en malaria. De volwassenen waren voor het merendeel analfabeet.
Alcoholisme en prostitutie waren veel voorkomende problemen. Ook het gezondheidscentrum
functioneerde maar matig.
Ampie: "De revolutie heeft ons weinig goeds gebracht. Er zijn hier wel wijkcomités gevormd, maar die hielden geen rekening met de bevolking. Ze kwamen met politieke richtlijnen,
maar concrete dingen hebben we nooit gezien. (...) Kijk naar het vuilnis: overal in het dorp ligt
het, en het interesseert niemand een sikkepit."
Masachapa was niet het enige dorp waar de wijkcomités niet functioneerden. In 1985 deed
Herrera, nationaal cooördinatrice van de wijkcomités (CDS) in Nicaragua, een oproep om van de
comités "weer een buurt- en wijkbeweging te maken die in staat was om antwoorden te geven op
de directe noden en problemen van de bevolking." De laatste jaren was de organisatie immers
veel te veel gebureaucratiseerd en gelieerd aan de partij. Er werden nieuwe, vrije verkiezingen
voor de wijkcomités gehouden maar verder was er nog nauwelijks sprake van beleid.
Dat was ook gebeurd in Masachapa. De voorzitter van de nieuwbakken bewonersorganisatie
kon de antwoorden op de 'directe noden van de bevolking' in zijn eentje niet geven. En de
bewoners van Masachapa voelden er weinig voor om zich te organiseren en de problemen
gezamenlijk aan te pakken. Ampie zou niet weten hoe hij ze zover moest krijgen.
Vanaf april 1986 werd in het activiteitenplan van de ETS de samenwerking met het wijkcomité
van Masachapa opgenomen. Samen met de docente opbouwwerk maakte ik een globaal plan
voor zes werkbijeenkomsten van elk één dag rond het thema 'zelforganisatie'. Daarnaast
bereidden we de studenten voor op hun taak als begeleiders van de werkbijeenkomsten in
Masachapa.
Met de verantwoordelijke docente sociaal onderzoek plande ik een kort praktijkonderzoek
op basis van het onderzoeksmodel uit de nascholingscursus. Vier groepjes studenten leerden hoe
zij samen met de bewoners in het dorp zo'n onderzoekje konden doen.
De overige college-uren van de beide onderwijsprogramma's gebruikten we voor de verdere
voorbereiding, de scholing en voor een ruimere inkadering, de evaluatie en de theoretische
reflectie op het project.
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Aan de deelnemers van de ETS, 28 derdejaars studenten en drie docenten waaronder ikzelf, was
verzekerd dat de opkomst en het enthousiasme op de eerste bijeenkomst groot zou zijn. Van te
voren waren vrijwilligers alle huizen van het dorp langs geweest. Op een open plek in het dorp,
een ontmoetingsplaats voor de dorpbewoners vlakbij het haventje, zou het gaan gebeuren. Op
het afgesproken tijdstip was er echter nog niemand op komen dagen.
De studenten voelden zich behoorlijk onwennig in hun nieuwe rol. Twee uur later ging de
bijeenkomst alsnog door. Er waren tien dorpelingen om deze bij te wonen. Veel andere dorpelingen vroegen zich achterdochtig af waar al die plotselinge belangstelling uit de stad vandaan
kwam. Het gerucht deed de ronde dat we jongeren opspoorden voor de militaire dienstplicht.
Voor die eerste dag was een onderzoekje gepland. In kleine groepjes bezochten de studenten, onder leiding van de deelnemende dorpelingen, elk een wijkje van Masachapa. Hun opdracht
was om zicht te krijgen op de dagelijkse werkelijkheid en op de belangrijkste problemen. Dat
bracht hen ook in de armoediger delen van het dorp. Dàt maakte indruk want dat waren de
bewoners niet van 'die uit Managua' gewend. En toen in de middag de eerste indrukken door de
deelnemende bewoners en studenten op flappen werden geschreven, stonden er al flink wat
nieuwsgierigen op een afstandje toe te kijken. Tijdens de volgende bijeenkomst was de deelname
verdriedubbeld.
De dagelijkse werkelijkheid van Masachapa, de identificatie van de belangrijkste problemen,
de deelname en de organisatie van de bevolking, organisatie en planning van de
gemeenschapsontwikkeling waren de hoofdthema's van ons scholingswerk in de daarop
volgende weken. Elke week was er een andere groep studenten die samen met een docent de
werkbijeenkomsten begeleidde.
Zoals dat met educación popular de gewoonte is, maakten we veel gebruik van theater,
spelletjes en allerhande andere technieken om de deelname te stimuleren. Op de open plek vlak
bij het haventje kregen we altijd veel bekijks van dorpsbewoners die nog niet meededen.
In de onderzoekjes stelden de overige studenten zich op de hoogte van de geschiedenis van het
dorp aan de hand van mondelinge getuigenissen (zogenaamde oral history)547 en kregen ze
inzicht in de economie van het vissersdorp. Ze keken hoe de familieverhoudingen functioneerden. Ze onderwierpen ook de kwaliteit en de invloed van de 'maatschappelijke' instellingen,
te weten het gezondheidscentrum, het schooltje, het post- en telegraafkantoor en het vervoer aan
een kritisch onderzoek. Dit ging in nauwe samenwerking met de bewoners die al doende een
nieuw inzicht in de problematiek van hun dorp kregen.
Het project breidde zich uit: er gingen steeds meer dorpsbewoners aan meedoen. Ook de
studenten kregen na een aarzelend begin steeds meer vertrouwen in hun eigen kunnen. Hetzelfde
gold voor de twee Nicaraguaanse docenten. In de loop van de tijd nam hun zelfvertrouwen toe
en werden ze steeds actiever.
Na drie bijeenkomsten planden de dorpelingen de eerste acties. Ze maakten het dorp en het
strand schoon. Ze bereidden de bestrating voor van een weggetje dat naar de haven loopt. En ze
probeerden een visserscoöperatie op te zetten. Het wantrouwen van de dorpelingen verdween;
de dorpsarts verbaasde zich samen met ons over hoe snel de deelname aan het project zich
uitbreidde.
Na zes weken werd het tijd om de dingen op een rijtje te zetten. Wat was er allemaal gelukt,
welke lessen waren geleerd, wat waren de resultaten van de onderzoekjes? Wij wilden die
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tussenbalans in een levendige vorm aan de bewoners presenteren om deze zo toegankelijk mogelijk te maken, vooral ook omdat veel bewoners niet konden lezen. Daartoe werd een dorpsfeest
georganiseerd op basis van lokale tradities, die tevens de voorlopige afsluiting zou zijn van het
collectief leerproces.
De studenten hadden vroeg in de ochtend tekeningen opgehangen en hadden een diaserie en
toneelstukjes voorbereid. De bewoners kregen een restauranthouder zover om zijn terras aan het
strand voor de bijeenkomst ter beschikking te stellen. De vissers stonden van hun vangst elk een
vis of een kreeft af. Een groep vrouwen bereidde daarvan een heerlijke vissoep die halverwege de
dag aan lange tafels werd opgediend. Dat was nadat de eerste presentaties achter de rug waren.
De dorpsbewoners maakten aanmerkingen op de verhalen van de studenten, vulden aan en
discussieerden heftig. Maar ook lieten zij de voortgang zien van de projectjes, die ze zelf in het
dorp hadden gestart.
Als afsluiting van de middag volgde een vrolijke Nicaraguaanse piñata. Dat is een oud
vastenavondgebruik. Voor deze gelegenheid werd die traditie ingezet om informatie over de
geschiedenis van Masachapa terug te geven. Dat ging als volgt: een surprisepop was door de studenten vol gestopt met briefjes met historische wetenswaardigheden over het dorp. De pop werd
aan een boom opgehangen midden op het terras en de aanwezigen moesten geblinddoekt met
een stok proberen die kapot te slaan. De briefjes die uit de kapotte pop vielen werden luid
voorgelezen.
8.6.2

Een doorbraak op twee fronten

Het positieve resultaat valt achteraf te verklaren vanuit verschillende redenen. In het begin was
een belangrijke beweegreden voor deelname de belangstelling voor het vissersdorp door het
'bolwerk universiteit' uit de hoofstad, ofwel de aanwezigheid van een externe change-agent. Maar
zeker ook speelde, voor de vissers op een andere wijze dan voor de vrouwen uit het dorp, de
aanwezigheid van zoveel vrouwelijke studenten mee. Daardoor ontstond er snel een grote
interne steun. Dat was iets waar van te voren nooit rekening mee was gehouden. Voor de vissers
was het een welkome afwisseling van het vaak zo saaie bestaan en een motivatie om naar de
bijeenkomsten te komen. En de vrouwen uit het dorp voelden zich minder onzeker doordat de
begeleidsters allemaal vrouwen waren.548
In de loop van het project werden de mensen ook 'politiek' aangesproken, de vrouwen
eerder dan de mannen. Hen werd het eerst het verband tussen ziekten en de omgevingsfactoren
duidelijk. Zij waren dan ook de initiatiefneemsters van de schoonmaakactie, de eerste ervaring
met zelforganisatie. Door de op participatie gerichte werkwijze en door de nauwe relatie tussen
de inhoud en de dagelijkse werkelijkheid kon een bewustwordingsproces op gang gebracht
worden. Bovendien werd afgeweken van de door de bewoners zo verguisde 'Sandinistische' retoriek. We waren voor hen niet in te delen bij de 'Marxistisch-Lenistische Sandinisten', die "zeep
maken van de ouden van dagen en kinderen opeten..." Ook waren wij niet in te delen bij de
mensen die kwamen vertellen 'hoe het allemaal moest' en dan vervolgens nooit meer terugkwamen. Het onderzoek naar de eigen geschiedenis en de versterking van de eigen culturele waarden
had de waardigheid van de deelnemers versterkt.
Voor de vissers waren vooral het praktijkonderzoek naar de visserij-economie van belang en
het inzien van de voordelen en mogelijkheden van een georganiseerde verkoop van vis en
aankoop van netten en benzine. De op de specifieke situatie van Masachapa toegesneden
werkwijze maakte het mogelijk een nieuw elan bij de bewoners aan te boren, dat leidde tot een
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proces van belangenbehartiging door zelforganisatie. Een elan dat tegelijkertijd paste in een
nationale politiek en waarin de dorpelingen ook in het verloop ondersteuning ondervonden van
de eerst terecht bekritiseerde overheidsinstellingen en de FSLN-politiek.
Daarin week de werkwijze ook duidelijk af van traditionele community-developmentprojecten. Deze beoogden niet alleen de activering op zich maar ook het project waar het
proces zich op richtte. In onze benadering zochten de vissers en de vrouwen oplossingen voor
de gemeenschappelijke problemen en probeerden ze daarbij bovendien actief de overheid in te
schakelen. Kleinschaligheid en lokale afstemming waren belangrijke aspecten van dit proces.
De bewonersorganisatie ging daarna steeds beter functioneren. In het najaar van 1986 werd het
wijkcomité uitgeroepen tot 'voorhoede in de organisatie' van de streek. De overkoepelende
regionale CDS-organisatie wilde meteen alle dorpen in de omtrek een dergelijke scholing laten
ondergaan.
Ook voor de docenten en studenten van de ETS was het project een onthullende ervaring.
Deze confrontatie met de alledaagse werkelijkheid in een armoedig dorp maakte de studenten
realistischer ten aanzien van hun toekomstig werk en zekerder van hun vaardigheden. Dat was
goed te merken tijdens de presentatie van hun onderzoeks- en scholingsproject en diaprogramma
op het jaarlijkse universitaire wetenschappelijk concours waarin onderzoeken van studenten
worden beoordeeld. Ze deden dit met zoveel kracht en enthousiasme dat hen de hoogste
beoordeling van de sociale wetenschappen ten deel viel.549
De ervaring in Masachapa had verschillende (in)directe gevolgen. Allereerst ontstond er binnen
de ETS een nieuwe oriëntatie op community development die intussen landelijk bekendheid
heeft gekregen. De methode van participatief actieonderzoek en educación popular werden in
het curriculum en de praktijkstages geïntegreerd. Natuurlijk speelde de politieke context van
Nicaragua een grote rol in die snelle acceptatie. Maar veel belangrijker was het succes naar
buiten. Het trok de aanvankelijk schoorvoetende docenten als het ware 'over de streep' om op
een andere dan de traditionele manier te gaan werken.
Enerzijds speelden daarin het enthousiasme van de studenten en de succesvolle presentatie
op het universitaire wetenschappelijke concours een rol. Maar ook de openlijke belangstelling
van collega-welzijnswerkers en de steun van de eigen vakorganisatie was van belang. Pas nadat ze
dit van anderen hadden gehoord, realiseerden de docenten zich de dimensie van hun werk. Het
gaf hen vertrouwen in de koers die ze waren ingeslagen en kracht om door te gaan.
Anderzijds had het werken in Masachapa de docenten een stuk bewuster gemaakt van latente
vaardigheden. Ook maakte de confrontatie met de situatie in Masachapa hen duidelijk dat er een
behoefte bestond aan die vaardigheden in de Nicaraguaanse samenleving. Ze konden het er nu
niet meer bij laten zitten. De opgedane ervaring mobiliseerde een maatschappelijk engagement,
dat kennelijk, ondanks de revolutie, nog niet eerder binnen de universiteit was aangesproken. In
de uitvoering van dit project had zich geleidelijk aan een nieuwe praktijk van onderwijs en
onderzoek ontwikkeld waarin de concepten van educación popular en participatief actieonderzoek waren geïntegreerd.
De ETS is na het gebleken succes in Masachapa voortgegaan op de nieuw ingeslagen weg. In het
voorjaar van 1989 waren docenten en studenten betrokken bij zeventien vergelijkbare projecten
in verschillende wijken van Managua en de regio's, naast de voortzetting van de activiteiten in
Masachapa.550 Die buurtgerichte projecten werden uitgevoerd in nauw overleg en op verzoek van
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de nationale CDS-organisatie, die de nieuwe oriëntatie van de welzijnswerkers goed hadden ontvangen.
Sedert de aanstelling van Cabezas in 1988 als de nieuwe secretaris-generaal van deze
volksorganisatie woei daar een nieuwe wind. Zijn CDS-trojka had ertoe geleid, dat in de
nationale CDS het werken aan de bewustwording en de organisatie van de bevolking werkelijk
serieus werd genomen.551 Er was een goede samenwerking ontstaan tussen de nationale CDS en
de ETS.
Ook in Masachapa was er definitief iets veranderd. Vijf jaar later, anno 1991, waren er verschillende comités en basisgroepen: een visserscoöperatie, een coöperatie van tortillaverkopers
en één van visverkoopsters, verder een vrouwencollectief en een oudervereniging van het schooltje. Al die groepen werkten op de één of andere manier met het wijkcomité samen en zorgden
ervoor om zoveel mogelijk ondersteuning van de overheid te krijgen. De visserscoöperatie was
ook actief betrokken bij de oprichting van een landelijke bond van vissers uit de dorpen langs de
Pacific.
8.7 Het spiraalvormige verloop van het samenwerkingsproject
De uitvoering van het samenwerkingsproject 'Andragogy and Community Development' is een
voorbeeld geworden van een participatief, cyclisch, spiraalvormig leerproces, welke in belangrijke
mate de eigen richting en inhoud van het project is gaan bepalen.
Achteraf gezien vallen een aantal fasen te onderscheiden in het verloop van het
samenwerkingsproject en mijn bijdrage daarin. In de eerste fase kwam ik vooral in aanraking met
de Nicaraguaanse werkelijkheid en context op de universiteit en leerde ik actieve vormen van
onderwijs kennen. Weliswaar werden al een aantal concrete bijdragen geleverd in de vorm van
nieuwe onderwijsprogramma's maar deze waren meer van aanvullende aard dan transformerend.
De vernieuwing zat hem nog vooral in de inhouden die ontleend waren aan het Nicaraguaanse
ontwikkelingsproces. Wel werd de basis gelegd voor het experimenteren met andere
onderwijsmethoden. Het maakte het beter mogelijk om de Nicaraguaanse en universitaire
werkelijkheid te diagnostiseren, te analyseren en haar te begrijpen. Op conceptueel niveau kwam
meer duidelijkheid over het belang van educación popular om die universitaire praktijk van
onderwijs te veranderen.
In de tweede fase kwam een concrete bijdrage van de grond op basis van educación popular
voor de bijsturing en het ingrijpen in een stuk van die Nicaraguaanse werkelijheid, die van de
universiteit. Tegelijkertijd werd kennis en ervaring opgedaan met actieve vormen van onderwijs
en onderzoek als uitwerking van de ontdekte concepten. Dit proces ging steeds meer vruchten
afwerpen in de eigen onderwijspraktijk en in programma's voor het scholen van docenten en
onderzoekers van ministeries. Tegelijkertijd werd ik zelf steeds meer onderdeel van een leerspiraal die ik in gang wilde zetten.
In een derde fase kwam langzaam een integratie van de nieuwe inzichten en praktijken op
gang in dat deel van het universitaire onderwijs waaraan het project een bijdrage zou leveren. Het
leerproces bij universitaire docenten verliep eerst langzaam en met veel weerstand maar
versnelde zich vrij plotseling. Bij welzijnswerkers van de ministeries en maatschappelijke
organisaties verliep het proces veel geleidelijker.

161

162

Hoofdstuk 9
Samenvattende concluderende opmerkingen
In dit slothoofdstuk worden de belangrijkste lessen en conclusies bij elkaar gebracht die de
systematisering van achttien jaar werken met actieonderzoek en training in een zestal projecten in
Latijns Amerika en Nederland hebben opgeleverd.
Het begrip actieonderzoek (zie hoofdstuk 1) werd voor het eerst door Lewin gebruikt, vanwege
het belang van de verbinding tussen onderzoek, training en actie. Het inzicht in 'hoe die
verbinding te leggen' is in de loop der jaren sterk toegenomen, verdiept en verschoven. Daarbij
werd veel geleerd van de betrokkenen in de onderzoeken zelf, maar ook van Latijnsamerikaanse
inzichten op het gebied van participatief actieonderzoek en educación popular.
Niet alleen de sociale handelingsperspectieven van onder meer rijstboeren, steenbakkers en
kleine vissers, de onderzochten in de projecten, zijn toegenomen. Het nastreven van empowerment bij anderen door middel van onderzoek en training heeft ook geleid tot verdieping van de
onderzoekscompetentie van de onderzoeker zelf.
In de inleiding sprak ik in dat verband van een opgaande spiraalstructuur: de voortgaande
ontwikkeling van reflectie op eigen ervaringen en het testen van de nieuwe kennis op haar
bruikbaarheid. Die achttien jaar kregen aldus het karakter van een proces van educación popular
op de lange termijn, waarin onderzoek en actie zich gingen vermengen. Het spiraalvormige
leerproces, waaraan werd gewerkt met de verschillende participanten en counterparts werd ook
mijn leerweg.
Het is nuttig gebleken zicht te krijgen op eigen leren om daardoor leerprocessen bij anderen
beter te kunnen begrijpen en te begeleiden. Het bevestigt dat leren van ervaringen niet datgene
is waar je mee eindigt, maar tegelijk ook waar je mee begint.
In dit slothoofdstuk worden vooral die lessen en conclusies beschreven, die te maken
hebben met het toegenomen inzicht in het ontwerp en de uitvoering van participatief
actieonderzoek en de daarmee verbonden training. Tussentijdse leerervaringen zijn al in elk
afzonderlijk hoofdstuk aan de orde geweest, die zullen hier niet herhaald worden.
9.1 Planning in theorie en praktijk: case rijstcoöperatie
Het onderzoek onder de rijstboeren in Suriname is een belangrijke leerervaring geworden voor
wat betreft de relatie tussen onderzoek en beleid. Dat was een gevolg van een samenstel van
intensieve ervaringen: het zelfstandig ontwerpen van onderzoek; het zoeken naar financiering; de
kennismaking tijdens de voorbereiding met de kritische literatuur over boerenbewegingen; de
negatieve ervaringen en frustraties met afdelingen van het Surinaamse landbouwministerie; de
partijdige, op ondersteuning van kleine boeren gerichte aanpak van het regionale landbouwkantoor in Nickerie; de controversiële politiek-sociale realiteit van de boeren; de medewerking
van het bestuur en de leden van de belangenvereniging; de gevoelsmatige identificatie met de
kleine boeren; het direct op verbetering en begeleiding van samenwerking gerichte onderzoek en
bovenal de intensieve kennismaking met de Surinaamse werkelijkheid op microniveau. De
ervaringen bevestigden een uitspraak van Whyte: "To learn research you have to get your own
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hands dirty."552
Het leverde een aantal kritische aanwijzingen voor actieonderzoek op. Zo bleek de planning in
Nederland vooral zinvol vanwege de mentale, welhaast visuele voorbereiding op wat zou komen.
De vele gesprekken met Suriname-kenners, de informatie over Nickerie, de informatie over
coöperaties in ontwikkelingslanden, de gemaakte onderzoeksplanning, dat alles was weliswaar
nauwelijks direct in te passen maar maakte een snelle start in een niet voorzien onderzoek mogelijk. Het verschil tussen een onderzoeksontwerp gemaakt achter een bureau en een gemaakt in
het veld liet duidelijk zien, dat flexibiliteit in ontwerp en planning van wezenlijk belang was en
een open, niet-rigide, onderzoeksontwerp de voorkeur verdiende.
Het onderwerp van studie maakte het logisch dat een multidisciplinaire aanpak werd
gepraktizeerd. Verdieping in de historische achtergronden van kleinlandbouw, politiek
economische ontwikkelingen, sociaal-psychologische aspecten van leiderschap, maar ook kennis
van de verbouw van rijst en de problemen daarbij en zelfs culturele antropologie kwamen als
vanzelf aan de orde. Na dit onderzoek kwam de scheiding der disciplines des te onwerkelijker
voor.
Ook bleek dat voor het bestuderen van processen van wisselwerking het veelal kwantitatieve,
haast wiskundige onderzoeksinstrumentarium, dat onder sociologen en economen gangbaar was,
niet erg geschikt was. De vele objectieve statistische gegevens die dergelijke onderzoeken
opleverden, hadden nauwelijks voorspellende waarde voor het denken of het gedrag van mensen
in de toekomst.
De oriëntaties op het gebied van actieonderzoek leken meer hout te snijden voor het soort
vraagstellingen waarop een antwoord werd gezocht.
Naast kwantitatief feitenmateriaal gaven vooral de kwalitatieve onderzoeksmethoden
bruikbare mogelijkheden om materiaal te produceren waar de boerencoöperatieleiders en de
projectleider direct baat bij hadden. Bovendien leverden de presentatie van en de discussie over
voorlopige conclusies in vergaderingen van nauw betrokkenen, vaak weer nieuwe inzichten op.
Deze maakten een verdere nuancering mogelijk. Door de eindresultaten nog in het veld te
produceren was bovendien een eerste toetsing mogelijk met een deel van de rijstboeren zelf, de
onderzochten. Dit waren de eerste ervaringen die verwezen naar een latere oriëntatie op actieonderzoek.
Overigens was dit kwalitatieve onderzoek nog min of meer conventioneel van opzet. Daarin
stonden de aanzetten tot een theorie over solidariteit en samenwerking onder boeren van Galjart
centraal. De door hem geformuleerde hypothesen leken een bruikbaar theoretisch kader te
bieden in de Surinaamse context en konden worden omgevormd tot een model voor begeleiding
van het mobilisatieproces.
Weliswaar leek dit kader voldoende ruimte te bieden om de veelvormigheid, de nuanceringen, de gradaties van lokale verschillen, de complexiteit en de multicausaliteit van de gebeurtenisssen tot uiting te laten komen, toch bleven de rijstboeren te veel een object van studie. De
actieve deelname van de betrokkenen bleef beperkt tot het moment van terugkoppeling van de
resultaten. Het onderzoeksontwerp, de gegevensverzameling en de analyse van de resultaten
waren voorbehouden aan de onderzoekers, met steun van de opdrachtgever en projectleider.
Het diagnostiseren van de problemen in de coöperatie samen met de rijstboeren had een
ander verloop van het onderzoek te zien gegeven. Het zou de belanghebbenden ook meer als
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actieve subjecten hebben aangesproken.
9.2 Actieonderzoek 'van-boven-af': case baksteenindustrie
Karakteristiek voor het actieonderzoek in de baksteenindustrie was het innovatieve, flexibele
karakter. Dit bood een globaal raamwerk om te komen tot onderzoekbare aspecten die van
belang waren voor de sociale component in de baksteenindustrie. Voor dit onderzoek werden
nieuwe methoden ontwikkeld. Deze aanpak zou anno 1992 wellicht met de term 'Rapid
Industrial Appraisal' kunnen worden aangeduid, naar analogie van een groep van methoden,
'Rapid Rural Appraisal', die in ontwikkelingsprojecten in rurale gebieden worden gebruikt.553
Het actieonderzoek had praktische diagnostische waarde. Het maakte in een korte tijd en met
relatief lage kosten veel duidelijk over de verhoudingen en omstandigheden in de bedrijfstak en
over de mogelijkheid voor verandering op verschillende niveaus. Dat was mede te danken aan
een viertal karakteristieken van de onderzoeksfilosofie, die contrasteren met traditioneel sociaal
onderzoek, te weten de mate van detaillering van te verwerven kennis, de toepassing van een
verscheidenheid aan analysemethoden, het werken vanuit een multidisciplinair team en de
participatie van de betrokkenen in het onderzoeksproces.
Tijdens de diagnosefase ging het erom om in een korte tijd voldoende, maar geen overbodige, informatie te verkrijgen. Dit gebeurde door steeds de vraag te stellen: Waarvoor is die informatie nodig? Zo werd voorkomen dat irrelevante aspecten of niet noodzakelijke details werden
onderzocht.
Een zo juist mogelijk beeld van de werkelijkheid werd opgebouwd door snelle synthese van
een diversiteit aan informatie, uit verschillende bronnen en op verschillende niveaus. Daarbij
werd gebruik gemaakt van de volgende methoden om informatie te verzamelen: directe observatie in de bedrijven, secondaire informatie, semi-gestructureerde interviews, 'Gestalt'-tekeningen,
kaarten van het produktieproces, groepsinterviews en vergaderingen op bedrijfstakniveau. De
zwakte van sommige methoden lag in de moeilijke overdraagbaarheid omdat voor toepassing
veel intuïtie en creativiteit vereist bleek.
Het multidisciplinair samengestelde team en de intensieve interactie daarbinnen bleek daarbij
waardevol: een klinisch psycholoog, een sociaal-econoom, een kunstenaar, een ingenieur en een
organisatiepsycholoog waren er in verschillende stadia bij betrokken. De informatie over de
onderzochte bedrijfstak leek na de diagnosefase voldoende accuraat en bruikbaar om verdere
acties te kunnen plannen.
De mate van participatie van de steenbakkers bij het verzamelen van informatie en bij het
plannen van acties steeg naar mate het onderzoek vorderde en bleek een factor van doorslaggevend belang. In de diagnosefase bleef deze te beperkt. Een voorbeeld: de methode van
participatieve observatie als diagnose-instrument leek effectief om veel informatie over het wel
en wee van de werksituatie te horen en te zien. De methode liet laaggeschoolden in hun waarde
en was derhalve goed hanteerbaar onder de steenbakkers in de baksteenindustrie. In de eerste
fase evenwel maakte het onderzoeksteam zelf de diagnose van de situatie en hield vervolgens de
bedrijfstak de spiegel voor. De methode bleek minder geschikt om de steenbakkers op de
werkvloer actief te laten participeren in de ontwikkeling van dit beeld. Zij bleven slechts
informanten. Zelfs de uiteindelijke resultaten kwamen hen niet onder ogen.
In de tweede fase was de participatie van betrokkenen anders. Toen waren het de
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bedrijfsleiders die met ondersteuning van een onderzoeker/begeleider, de diagnose verder
preciseerden en gezamenlijk zochten naar oplossingen. De begeleider bereidde voor, legde de
discussies vast en rapporteerde terug. De tijd tussen het 'ontvreemden' van de informatie, het
terugkoppelen en het verifiëren ervan was op die manier heel kort. De open en uitnodigende
werkwijze en de houding van de begeleider was van grote invloed op de motivatie, een essentiële
voorwaarde voor effectieve participatie. Een dergelijke participatie kan niet worden afgedwongen
of geprogrammeerd.
Het motiveerde de bedrijfsleiders om een kwalitatief goed profiel van een produktieleidernieuwe-stijl op te stellen en uit te dragen in 'hun' bedrijfstak. Op het moment echter, dat het
uitgewerkte profiel via trainingsprogramma's in de bedrijfstak zou worden verspreid, staken de
werkgevers op brancheniveau er een stokje voor. Zij waren niet van plan nog langer dergelijke
participatie toe te laten. Ze legden het onderzoek stil en stopten de reeds verkregen informatie in
de doofpot. Alles moest weer snel onder controle gebracht worden.
Juist die grotere mate van participatie en vervolgens het afbreken van het onderzoek, droeg
in ieder geval bij de onderzoekers bij tot een toenemend inzicht in de bottlenecks en maakte het,
ongepland, mogelijk om de kern van de problematiek zichtbaar te krijgen. Het bevestigde de
uitspraak van de grondlegger van het actieonderzoek Lewin: "If you want to know how things
really are, just try to change them."554
Het project in de baksteenindustrie laat de beperkingen zien van actieonderzoek 'van-boven-af'.
In het voorbeeld werkte de participatie van de bedrijfsleiders in het ontwikkelen van een progressief produktieleidersprofiel misleidend. De opdrachtgevers hadden weliswaar 'van-boven-af'
toegestemming gegeven voor actieonderzoek. Later zouden zij 'van-boven-af' concrete acties
weer stopzetten. Eén verklaring daarvoor is dat in de diagnosefase door de onderzoekers toch
onvoldoende rekening was gehouden met de organisatiecultuur en de context, waarin interventies gepleegd werden. Dat ondersteunt de stelling van Fals Borda (zie hoofdstuk 1): gereedschappen van onderzoek zijn niet neutraal. Sociale, politieke en economische gevolgen van
onderzoekswerk kunnen niet worden verontachtzaamd.
De intentie van de onderzoekers was gericht op participatie, verbonden met emancipatie, die
zou leiden tot verbetering van de situatie voor betrokkenen en werknemers in de
baksteenindustrie en dus hun belangen diende. In de loop van het proces moest echter
geconstateerd worden, dat de condities voor een dergelijke effectieve participatie onvoldoende
aanwezig of veilig gesteld waren. Hier bleken intentie en mogelijkheden tegenover elkaar te staan.
Ook dit onderzoek zou een andere loop hebben gekregen als de steenbakkers, maar ook de
directeuren, veel explicieter vanaf het begin waren betrokken bij de diagnose van 'hun' situatie.
De steenbakkers hadden bijvoorbeeld zelf een tekening kunnen maken van hun visie op het
bedrijf in de vorm van een 'Gestalt' of hun ervaringen kunnen uitwisselen middels
groepsinterviews. Ook had meer aandacht besteed kunnen worden aan een toegankelijke
terugrapportage van de resultaten van de diagnose, bijvoorbeeld met strips of affiches.
In de beschreven aanpak hadden de voorgestelde veranderingen alleen kunnen plaatsvinden
als er ook expliciet de wil aanwezig was geweest bij de directeuren/eigenaars om het
arbeidsklimaat wezenlijk te verbeteren. Meer aandacht voor het creeëren van condities voor
participatie zou op zijn plaats zijn geweest, juist op het hoogste niveau. De bedrijfstak was
betrekkelijk laat in het industriële tijdperk beland. De directeuren waren een struikelblok voor
snelle veranderingen. De meesten werden vooral gedreven door economische motieven op de
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korte termijn, althans dat was hun perceptie van de beste wijze om de winst-doelen te bereiken.
Als zij hadden ingezien dat de voorgestelde veranderingen ook zeker positieve effecten hadden
gehad op de produktiviteit, was hun bereidwilligheid wellicht groter geweest. De energie die vrij
kwam bij de groep in de tweede fase en de kwaliteit van de uitkomst toonden dat voldoende aan.
De steenbakkers zouden zich een volgende keer wel twee keer bedenken om aan een
dergelijk onderzoek mee te werken zonder van meet af verzekerd te zijn van de actieve
instemming 'van-boven-af'.555
De kans op vroegtijdig onderkennen van veel van de beschreven problemen kan de onderzoeker
vergroten door zich het volgende af te vragen: Wie dient het onderzoek/advies? Met wie wordt
het onderzoek/advies uitgevoerd? Voor wie wordt het onderzoek/advies uitgevoerd? Welke
doelstellingen heeft de opdrachtgever? Hoe onafhankelijk dient de onderzoeker te zijn?556
In het geval van de baksteenindustrie zouden antwoorden hierop zeker helderheid hebben
verschaft over de onmogelijkheid van de exercitie, vanwege de interne inconsistentie tussen
doelen, methoden en inhouden. Dat levert een tweede cluster van verklaringen op voor het in
zekere zin mislukken van het actieonderzoek in de baksteenindustrie.
Op de vraag hoe onafhankelijk de onderzoeker dient te zijn, kwam antwoord in de praktijk van
het advieswerk. Zo kon anno 1976 onder de toenmalige politieke verhoudingen de conclusie
getrokken worden dat bij organisatieproblemen betrokken 'professionals' vaak de tegenstellingen
dienden te versluieren. Daardoor rechtvaardigden zij de bestaande structuur van organisaties.
Uiteindelijk werden slechts die veranderingen van humanisering van de arbeid getolereerd die de
opdrachtgever kon legitimeren. Anno 1992 en onder de huidige politieke verhoudingen worden
veel verdergaande initiatieven van participatie en mededinging niet meer als strijdig gezien met de
bedrijfseconomische verhoudingen.557 Dat verandert echter de rol van de adviseur niet wezenlijk.
Het blijft een ingewikkeld dilemma om binnen de structuur van een commercieel organisatieadviesbureau te komen tot het ontwikkelen van een alternatieve of oppositionele beroepspraktijk.
9.3 Participatie in het onderzoeksontwerp: case milieuorganisatie
De ervaring met de milieu-organisatie in Waterland was een eerste voorbeeld van participatief
actieonderzoek waarin alle betrokkenen een actieve bijdrage leverden aan het creatieve denken
van de onderzoeksonderneming. Door het nauwkeurig vastleggen - zowel kwalitatief als kwantitatief - van de activiteiten die waren ondernomen en het structureren en het presenteren
daarvan voor discussies, maar ook door het kritisch beschrijven van de eigen geschiedenis door
de betrokkenen zelf, werd hen duidelijk waar de hoofdaandacht in de gevolgde strategie lag en
waar niet. Het bestuur kon factoren traceren die tot succes hadden geleid en kwam op het spoor
van nieuwe ideeën voor veranderingen in de eigen organisatie.
In eerdere onderzoeken was de vraagformulering altijd door anderen dan de onderzochten
uitgevoerd; dat had invloed op het resultaat. In dit onderzoek was vanaf het eerste moment
speciale aandacht voor de directe participatie van de betrokkenen. Met de vanuit de milieuactiegroep samengestelde begeleidingsgroep formuleerde de onderzoeker de belangrijkste
probleemstellingen van het onderzoek en de onderzoeksaanpak. De organisatieleden zelf beschreven de actiegeschiedenis door informatie op groepsbasis en in voortdurende dialoog te
verzamelen. Zij analyseerden samen met de onderzoeker de onderzoeksresultaten op basis
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waarvan een alternatieve actiestrategie werd geformuleerd.
Behalve van invloed op de onderzoeksresultaten was die grotere mate van participatie ook
van invloed op de directe betrokkenheid en motivatie voor het onderzoek. De leden van de
begeleidingsgroep waren zelf bereid veel activiteiten van het onderzoek op zich te nemen,
voelden zich daarvoor verantwoordelijk en waren daarop aan te spreken.
Die participatie betrof niet alleen de beperkte groep leden van de begeleidingsgroep maar op
verschillende momenten in het onderzoek een veel ruimere groep, uiteraard op een minder
intensieve wijze. De ervaring leerde dat ook een grote studieconferentie zo kon worden ingericht
dat deze zich prima leende voor het aandragen van bouwstenen voor een actiestrategie, zonder
de participatie in gevaar te brengen. Zo vond de definitie van de problemen en de analyse van de
oorzaken plaats door degenen die erdoor werden benadeeld. Daarmee werd voldoende groepsbetrokkenheid verworven om vanuit een brede basis aan een coherente actiestrategie te werken.
Het actieonderzoek 'van-onder-op' bleek goed te beantwoorden aan de vooropgestelde
doelen. De collectieve en op dialoog gerichte methode produceerde gegevens die direct konden
worden geverifieerd en gecorrigeerd. Het ondersteunt de opvatting van Fals Borda: "It also
provides a social validation of objective knowledge which cannot be achieved through other
individual methods based on surveys or fieldwork."558
Bovendien werd het vertrouwen in het vermogen en de wens van mensen om hun eigen
toekomst te bepalen of om kritisch de eigen actiegeschiedenis te beschrijven versterkt, ook bij de
onderzoeker.
Als contractpartner van de milieuactiegroep was het een uitdaging geweest het onderzoek zo
op te zetten dat het op zich een ondersteuning zou betekenen voor de politieke leerprocessen
waarop de milieuactiegroep zich richtte.
Een wezenlijk aspect van de begeleiding bleef wel het doordringen tot de kern van de verschijnselen in het actieonderzoek. Hier was de relatieve distantie van de onderzoeker van belang.
Schijnbare details of vanzelfsprekendheden konden van doorslaggevende betekenis zijn en veel
genuanceerder liggen. Zo bleek tijdens het onderzoek dat onvoldoende was onderkend wat de
positieve werking was van een helder inzicht in de grote lijnen van de actiestrategie, niet alleen bij
de leiders maar ook bij de overige betrokkenen. Het doorzichtig houden van die strategie was
een sterk verontachtzaamd beleidsaspect, gezien de doelstelling van de organisatie om politieke
leerprocessen te versterken. Ook bleek, gaandeweg het onderzoek, het belang voor de milieuactiegroep om rekening te houden met de actiegeschiedenis van relevante groeperingen in het
gebied en niet alleen uit te gaan van de bestaande situatie als het meest logische startpunt voor
het maken van een actieplan. Het bestuur van de milieuactiegroep kon de boeren en boerinnen,
die veel belang hadden bij het behoud van het gebied, niet mobiliseren voornamelijk door gebrek
aan inzicht in de actie-ervaringen van deze groepering in het verleden.
Het bestuur huldigde de opvatting, dat boeren 'apathisch' waren vanwege hun nonparticipatie in de milieuactiegroep. Zij hadden zich evenwel de vroegere frustraties van de boeren
met inspraak in het gebied niet gerealiseerd.559 Daarmee onderkende het bestuur de actieve
inbreng van boeren en boerinnen en het belang van hun lokale expertise voor de inrichting van
het land onvoldoende.
De onderzoeker had in de participatieve evaluatie een ondersteunende en stimulerende rol en
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trad op als bewaker van de voorwaarden voor het gemeenschappelijk zoekproces. Niet het
vragen stellen van de onderzoeker en het beantwoorden ervan stonden centraal, maar het proces
van zoeken en afwegen door de betrokkenen zelf. In het onderzoek in Waterland lag daardoor
de nadruk vooral op analyse van en reflectie op de bestaande praktijk. Deze versterkten het
reflectieve leren van de betrokken individuen en de collectiviteit en daarmee de constructieve
kwaliteit van het onderzoek. Bovendien leverde het proces onderzoeksresultaten op, die niet
alleen voor de korte termijn, maar vooral voor de langere termijn voor de verbetering van het
handelen van nut zouden kunnen zijn.
Die resultaten werden evenwel binnen genoemd onderzoek onvoldoende benut, daar dat in
mindere mate gericht was op het ontwerpen van betere mogelijkheden van handelen en het
experimenteren daarmee in de praktijk. Dat werd in latere actieonderzoeken een niet te
verwaarlozen aspect en daardoor veranderde ook de rol van de onderzoeker.
Weliswaar leidde de discussie in het bestuur over het eindrapport, inclusief plan en
tippenboekje, tot bijstelling van de actiestrategie van de milieu-actiegroep, maar daar was de
onderzoeker niet meer direct bij betrokken. De onderzoeker meende dat de verandering van de
actiestrategie buiten zijn mandaat lag. Achteraf kan dat als een gemiste kans beschouwd worden:
de eigenlijke afronding had zo'n uitgewerkt plan kunnen zijn voor zowel de organisatorische als
strategische veranderingen van de milieu-actiegroep en de invoering daarvan in een nieuwe
praktijk.
Dat zou een andere aanpak van de actieonderzoeker gevergd hebben. Bij wijze van experiment hadden manieren van aanpak kunnen worden uitgeprobeerd die de obstakels in het
handelen van de milieuactiegroep doorbraken en verandering en vernieuwing bewerkstelligden.560
Het beschreven onderzoek was een goed voorbeeld van wat genoemd is 'participatory researchserving-action', waarin tevens een belangrijke aanzet werd gegeven voor 'participatory researchthrough-action' (zie hoofdstuk 1).
9.4 Beheersing en emancipatie in het andragogisch handelen
De in hoofdstuk 5 en 6 beschreven systematisering van de theorievorming en het onderwijs over
het andragogisch handelen heeft het karakter van een 'research-after-action', zoals Kronenburg
dat noemt (zie hoofdstuk 1).
Het ondersteunt de opvatting van Stuart Hall, dat kennis en kennisverwerving dynamische
ontwikkelingen zijn.561 In het verloop van het beschreven proces werd eerder verworven kennis
aangevuld vanuit de praxis (het op elkaar betrekken van actie en reflectie).562 De opstelling als
onderzoeker was om op basis van voldoende maar niet uitputtende theoretische inzichten
bepaalde standpunten over andragogisch handelen in te nemen maar die standpunten dienden
uitdrukkelijk als een bijdrage aan een open proces van theorievorming.563
Een aantal principes werden door de onderzoekers in acht genomen: het ging om ondersteuning
van welzijnspraktijken die ten dienste stonden van de gebruikers en hun 'empowerment'; het
startpunt was de verwevenheid van doel, inhoud en methode binnen een specifieke context; het
ging om reflectie op strategieën en methoden in hun praktische betekenis; het betrok het
functioneren van welzijnsvoorzieningen (analyse) in de beschouwing. Dit alles diende ertoe om
die strategieën en methoden zo mogelijk te verbeteren of om te vormen.
Het accent lag op het verwerven van nieuwe kennis, het ontwerpen van nieuwe strategieën
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en methoden maar evenzeer op een andere manier van beschouwen en interpreteren van reeds
bekende gegevens en methoden.
In het inductieve proces van theorievorming met een open einde werden de studenten actief
betrokken: theoretische paradigma's werden in het onderwijs niet als definitief gepresenteerd.
Essentieel, zowel voor andragogisch handelen als het onderwijs daarin, was de verschuiving in
focus ten aanzien van leren. Leren werd opgevat als een dynamisch niet noodzakelijkerwijs
cumulatief proces, een proces van ontdekken, een op inzicht gerichte oriëntatie waarin de
lerende een actieve rol vervulde. Dat betekende dat de aanpak om leren te maximaliseren gedifferentieerd en op het individu gericht diende te zijn. Aansluiten bij de ervaringen stond centraal.
Het was meer gericht op 'hoe te leren', op het begrijpen van concepten en principes dan op
het overdragen van een vast kennisbestand. Het doel van leren verschoof van sturing van gedrag
naar het ontwikkelen van de handelingscompetenties van lerenden: het vergroten van bewustzijn,
kennis en vaardigheden om te handelen. Het accent verschoof van leren als individueel proces
naar leren als collectief proces. Leren werd onderzoeken. De opgave voor het onderwijs was om
dit proces van reflectie en actie, distantie en nabijheid zo te 'onderwijzen' dat het tot 'leren'
aanzette.
Eén belangrijke bron voor reflectie was het idee van de dialectische relatie tussen beheersing en
emancipatie. Centraal in het op emancipatie gerichte andragogisch handelen stond de gerichtheid
op het welzijn van de mensen en tegelijkertijd op de reflectie ten behoeve van een betere,
effectievere handelingspraktijk, door Kraemer 'reflectie in praxis' genoemd.564
Allereerst ging het om het onderkennen van de machtsongelijkheid in de andragogische
arbeid, ook al werd gelijkwaardigheid gepretendeerd.565 Dat maakte een bezinning noodzakelijk
op de maatschappelijk gereguleerde positie van de 'professional' én op de mogelijkheden van de
autonomie van de deelnemers. Die tweeledige bezinning gold op het niveau van zowel de andragogische verhouding, als de institutionele praktijk en de daar gehanteerde strategieën.566
Het kernpunt was de reflectie. De reflectie vanuit elke welzijnsactiviteit op haar functioneren, op haar verhouding tot de handelingspraktijk, op haar betrokkenheid bij de maatschappelijke condities en op de rol van waarden en concepties. Om zich in te leven in de ervaringswereld van de direct betrokkenen waren realisme en bescheidenheid onmisbare eigenschappen. De
theorievorming over andragogisch handelen leverde meerdere aanwijzingen op voor dergelijk op
emancipatie gericht andragogisch handelen (zie hoofdstuk 5 en 6).
De kwalificaties die de identiteit van het vak uitmaken, blijken veel ruimer toepasbaar en bezitten
actualiteit. Vooral als bevolkingsgroepen actiever en bewuster een aandeel opeisen in de
maatschappelijke veranderingen en de 'professionals' ervoor kiezen die iniatieven te
ondersteunen. En voorts als het bevorderen van maatschappelijk veranderingshandelen van
'onderop' en het versterken van lokale initiatieven aan de orde is.
Veel voorbeelden hiervoor zijn te vinden in het ontwikkelingswerk in de Derde Wereldcontext.567
Daar stuitten technische projecten op hun grenzen. Vooral als het trainingsaspect en de participatie van de betrokkenen bij de ontwikkeling en uitvoering van de projecten niet voldoende
gegarandeerd waren. Steeds opnieuw bleken het onvoldoende rekening houden met de lokale
kennis en ervaring en het op beheersing gerichte denken de uitvoerders parten te spelen. Ook
grote financieringsorganisaties, zoals de World Bank en de EEG, gingen derhalve vaker de eis
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stellen van een koppeling van technische projecten aan 'human resource planning and
organisational development'. De institutionele onderbouwing van de projecten was veelal
ontoereikend, doordat de (westerse) deskundigen onvoldoende know-how bezaten om de
ontwikkelingsprojecten op een andere manier aan te pakken.
Kennis zoals opgedaan in de sociale wetenschappen en met name in de andragologie kon,
mits vertaald naar de specifieke situatie van Derde-Wereldlanden, daarin een waardevolle
bijdrage leveren. Met name als de kern van het andragogisch handelen wordt opgevat als 'helpen
bij leren'568 en als onder 'helpen' stimuleren, begeleiden en ondersteunen wordt verstaan, is de
mogelijke bijdrage van andragogisch handelen ook op andere vakgebieden veelbelovend.569 Deze
veranderende focus was ook van grote invloed op de latere aanpak van participatief actieonderzoek en training.
9.5 De bijdrage van educación popular: case volwassenenonderwijs in Nicaragua
Ondanks de vorderingen in de theorievorming van het andragogisch handelen, was het niet
voldoende gelukt om de inhoudelijke kloof tussen de wetenschapstheorie en de andragogische
praktijk te dichten. De kennismaking met de Middenamerikaanse traditie van educación popular
heeft onderzoeker een nieuwe impuls tot experimenteren en nadenken gegeven. De
systematische toepassing in workshops, met name van het regionale netwerk voor
volwassseneducatie ALFORJA, leverden in dit kader een belangrijke bijdrage.
De methodologie van educación popular berust op een alternatieve scholingsbenadering die
gericht is op het ondersteunen van veranderingen in de samenleving. De doelen zijn het bevorderen van de actieve participatie van de bevolking bij de vervulling van de directe eigen behoeften; het stimuleren van een proces van (zelf)organisatie; het kritisch herwaarderen van de eigen
lokale geschiedenis en (volks)culturele tradities; het in zich opnemen van de inheemse
kennisvormen
(indigenous knowledge) en, door verbinding met institutionele kennis, het ontwikkelen van
nieuwe kennis.
De actuele wereld, de ervaringen, de reële noden en behoeften van een groep, sociale sector
of gemeenschap vormen het vertrekpunt van een spiraalvormig verlopend leerproces. Middels
een proces van collectieve analyse socialiseert de groep de bestaande kennis en ontwikkelt ze
nieuwe kennis. Daarna kan de nieuwe kennis worden getest op zijn bruikbaarheid, maar uiteindelijk gaat het erom dat de nieuwe inzichten zich met de specifieke situatie van de deelnemers
verbinden, waardoor nieuwe 'praktijken' ontstaan die tot verbetering en verandering leiden. Dat
handelen is nodig om de nieuwe kennis te laten beklijven.
Kenmerkend in projecten van educación popular is de lokale afstemming, de kleinschaligheid
en het horizontale en wederkerige karakter van de verhoudingen tussen de betrokkenen. Centraal
staat de praktisch-kritische activiteit van de mens als subject van zijn eigen geschiedenis,
organisatie en ontwikkeling. In de regel neemt het verzet, de weerbaarheid en de zelfbeschikking
van de betrokkenen toe. Het leerproces in de educación popular streeft op empowerment gericht
handelen na, waarbij solidariteit en organisatie belangrijk zijn. Of zoals Jara zegt, educación
popular is de educatieve dimensie van politieke actie (zie hoofdstuk 7.1).
De systematisering van de benadering van educación popular in de Nicaraguaanse context maakt
duidelijk dat educación popular is gebaseerd op een speels, veelvormig, gelaagd en samengesteld
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leerproces, dat geen rechtlijnigheid verdraagt. Het levert een bijdrage aan de bewustwording van
oude en nieuwe structuren, aan het ontwikkelen van democratische en coöperatieve sociale
relaties en aan het versterken van nieuwe praktijken.
9.6 Sociaal onderzoek en volksparticipatie: case vissersdorp Masachapa
Educación popular is niet alleen nuttig gebleken voor basiseducatie met 'gemarginaliseerde groepen', maar ook als methodologie voor het structureren van leerprocessen op het niveau van
beroepsscholing, universitair onderwijs en postacademisch onderwijs.
Het beste voorbeeld daarvan was de scholing van welzijnswerkers tot participatief onderzoekers. Daarin deed zich de vraag voor: hoe kunnen welzijnswerkers vanuit congruente principes
getraind worden om participatief onderzoek te begeleiden? Het ging om het in overeenstemming
brengen van concepties en praktijk, waardoor op alle niveaus van het leerproces een dynamiek
op gang kon komen die correspondeerde met de dynamiek van veranderingen in participatief
actieonderzoek. De methodologie van de postacademische cursus 'Sociaal onderzoek en
volksparticipatie', die gebaseerd was op de educación popular, betrok zowel de participanten als
de docenten in een intensief leerproces.
Door het tegelijkertijd sturen en ondergaan van dit proces ging het methodologisch concept
van participatief actieonderzoek zich in het proces verweven met de eigen zienswijze én werkwijze van de docenten/begeleiders. Daardoor markeerde de ontwikkeling en de uitvoering van
deze cursus een breuk570 met de conventioneel gewortelde methodologieën van onderzoek en
training.
Evident in dit proces was het belang van 'ontleren', zowel voor de deelnemers als voor de
docenten. Daarover zegt Shrivastava: "It has been observed time and again that trainees need an
opportunity to first unlearn and then relearn. Both these processes can be highly threatening to a
person."571
Kennis van en ervaring met de methodologie van educación popular maakten het beter mogelijk
om leerprocessen van actie-reflectie-actie gestructureerd te laten verlopen. Deze leidden tot
veranderend, verbeterend en vernieuwend handelen waarin participatie een middel én een doel in
zichzelf was. Dezelfde uitgangspunten als bij educación popular bleken bovendien terug te
komen in de structurering en de organisatie van de werkzaamheden van het onderzoeksproces
van participatief actieonderzoek.
Zowel leerprocessen als onderzoeksprocessen zijn te zien als spiraalvormige processen van
'diagnose', 'conceptualisering', 'experimenteren', en 'invoeren in nieuwe praktijken'.
De overeenkomst tussen educación popular en participatief actieonderzoek wordt des te groter
wanneer beiden worden begrepen als een proces waarin kennisverwerving doorlopend wordt
verbonden aan actie en waarin onderzoek en scholing onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.
Dat bleek met name het geval in de traditie van participatief actieonderzoek in Latijns
Amerika (zie hoofdstuk 8.5.1). Daar stond het geleidelijk tot gemeenschapsbezit maken van
onderzoeksprocessen centraal.
Het onderzoeksproces omvatte het vertrouwd raken met de bevolking of de
maatschappelijke organisatie; de vorming van het onderzoeksteam; de selectie van te onderzoeken problematiek; de analyse en verdieping; de discussie en het uitproberen van nieuwe
opties; de terugkoppeling van informatie naar de betrokkenen en de verspreiding van de nieuwe
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kennis. De onderzochten dienden tevens 'gereedschappen' te krijgen om zelfstandig in de
toekomst onderzoek te kunnen doen naar nieuwe problemen die om onderzoek vragen. Ook in
participatief aktieonderzoek is veel aandacht voor de kritische herwaardering van de lokale
geschiedenis en volksculturele waarden.
De agogische dimensie, helpen bij leren, kreeg in de onderzoeken in Nicaragua in globale zin
vorm door een benadering die het ontdekkend leren van en door betrokkenen stimuleerde en
impliceerde. Het ging niet om het overplaatsen van 'Europese' oriëntaties naar Nicaragua of het
simpelweg overdragen van kennis. Het ging veel meer om het ontwikkelen van nieuwe kennis en
theorie door aan te sluiten bij de daar opgedane ervaringen.
De agogische inspanningen van de onderzoeker waren gericht en afgestemd op het
begeleiden van de inspanningen van de betrokkenen, teneinde optimale kansen en condities te
scheppen voor de activiteiten (waaronder ook de 'leer-inspanningen) van de betrokkenen op dat
moment.
In de loop der tijd werd de reikwijdte van deze agogische dimensie van het participatief
actieonderzoek steeds evidenter en kreeg deze een eigenstandige plaats naast de participatieve en
de methodische dimensie.572 Jara schrijft: "Participatief actieonderzoek dient een authentiek
educatieve betrekking te zijn, die ingebed ligt in een sociale praxis." Het dient mensen aan te
spreken als subjecten die in staat zijn op georganiseerde en collectieve wijze hun problematiek
het hoofd te bieden.573
Het voorbeeld van het vissersdorp Masachapa lijkt een geslaagd experiment met deze nieuwe
benadering. De initiële vraag naar onderzoek kwam voort uit de lokale organisatie: het initiatief
lag bij de onderzochten. De samenwerking tussen de onderzoekers en onderzochten was vastgelegd in een duidelijk 'contract' met afspraken over de duur, de rollen, de verantwoordelijkheden
en de richting van het onderzoek. Er was een belangenovereenkomst. Dit legde een eerste basis
van vertrouwen met de lokale leiders.
Door de horizontale, creatieve, op participatie en dialoog gerichte werkwijze en doordat de
inhoud gerelateerd was aan de dagelijkse werkelijkheid ontstond er een bredere vertrouwensbasis
en kwam een bewustwordingsproces op gang bij de bewoners. Het engagement van de
onderzoekers met de sociale problematiek van de bevolking, zonder partijpolitieke belangen,
bleek een voorwaarde voor dit vertrouwen. Het onderzoek naar de eigen geschiedenis en de
eigen culturele waarden versterkte het zelfrespect van de onderzochten. Maar ook de niet-asymetrische relatie tussen onderzoekers en onderzochten en de eenvoud en doorzichtigheid van de
gebruikte onderzoekstechnieken was hierop van invloed. De werkwijze die op handelen in de
specifieke situatie van Masachapa was toegesneden, stimuleerde een nieuw elan bij de bewoners,
dat leidde tot een ontwikkelingsproces naar belangenbehartiging door zelforganisatie. Het snelle
en systematische teruggeven van de resultaten aan de betrokkenen in een taal en op een wijze die
toegankelijk was, versnelde dit proces. Pas in tweede instantie kwam een presentatie tot stand in
een aangepaste vorm voor het externe meer academisch georiënteerde publiek.
Kleinschaligheid en lokale afstemming waren belangrijke aspecten van dit proces. Juist het
inzicht in de bestaande verstrengeling van meer algemene problemen met de specifieke
problematiek van dit vissersdorp was belangrijk voor het welslagen van dit onderzoek.
Het participatief onderzoek bleek zowel voor de Nicaraguaanse studenten en docenten, als
voor de bewoners van Masachapa een belangrijke leerervaring. Op deze manier werd de waarde
van educación popular en participatief actieonderzoek bewezen op twee niveaus: het universitaire
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niveau en het niveau van de maatschappelijke activering van vrouwen en vissers. Met weinig
middelen werden 'twee vliegen in één klap' geslagen. De vrouwen en vissers van Masachapa én
de studenten en docenten uit Managua leerden van elkaar ieder op hun eigen manier wat ze
wilden leren. Het betrof 'empowerment' waarbij de balans tussen beide 'partijen' veranderde. In
het vervolg keken niet alleen de universitaire docenten en studenten anders aan tegen dergelijke
problematiek maar ook de vissers en vrouwen uit het dorp.
De faciliterende rol van de begeleider in het project kwam steeds meer in de sfeer van de
supporter want de overdracht van taken en het zichzelf overbodig maken stonden centraal.
Participatief actieonderzoek en educación popular vertonen veel overeenkomsten. Beide zoeken
een hechte verbinding tussen theorie en praktijk en pogen te beantwoorden aan concrete behoeften van een groep, sociale sector of gemeenschap. Beide proberen onderliggende groepen te
versterken en zijn gericht op omvormende acties. Bij beide gaat het om doorgaande processen
die niet los te koppelen zijn van de dagelijkse praktijk van die groepen. Om de participatie van de
deelnemers te doen toenemen wordt bij beide de afstand tussen object en subject van het onderzoek en/of onderwijs zoveel mogelijk geëlimineerd. Bij beide zijn de processen gestructureerd
volgens een logische ordening en krijgt de dialoog tussen de onderzoeker/docent en
onderzochten/deelnemers een centrale plaats.
Een participatief onderzoeksproces is ondenkbaar als er geen leerdimensie aan verbonden is.
Het proces van educación popular kan niet zonder inherente onderzoeksdimensie. Beide gaan uit
van de kennis en ervaringen van de deelnemers, mede gebaseerd op de waarden en de culturele
expressies van de klasse, waar de deelnemers toe behoren. En beide worden opgevat als een
proces van ontdekking, van schepping en herschepping van kennis.
9.7 Lokale kennis en de rol van actieonderzoek en educación popular
Verschillende in dit boek beschreven ervaringen bevestigen dat mensen waardevolle kennis
bezitten over oplossingen van problemen en dat die kennis goed aansluit bij de lokale
omstandigheden, context en cultuur. Het ontwikkelen van lokale theorie door het ontdekken van
de specifieke verbinding tussen oorzaak en gevolg in die kennis maakt het realiseren van
veranderingen in een gegeven situatie beter mogelijk. Actie betekent tegelijkertijd het testen en
verbeteren van dergelijke lokale theorie. Weliswaar past zo'n lokale theorie vaak niet in het
wetenschappelijke kennisbestand, maar daarom is ze niet minder zinvol.574
Het besef van de waarde van lokale of inheemse kennis had consequenties voor de rol van de
onderzoeker en de wijze van onderzoeken. In de loop der tijd trad er een verschuiving op van
een door de onderzoeker gedomineerd onderzoek, via periodes van bezinning, naar onderzoek
gericht op het gezamenlijk identificeren en systematiseren van ter plaatse aanwezige kennis.
Deze laatste benadering beoogde het versterken van authentieke kennis en was volledig
gebaseerd op lokale initiatieven die gericht waren op behoeften en mogelijkheden van de
betrokkenen zelf. Daarbij waren deze niet het 'object van studie' maar van meet af aan de 'actieve
subjecten'. De theorie fungeerde niet meer als verklaring van de onderzoekers maar steeds meer
als kritisch referentiekader ten behoeve van een methodologie van onderzoek en begeleiding. De
onderzoeksbenadering werd in feite steeds meer 'down to earth'.
Hier volgt één voorbeeld van theorie als referentiekader dat gebruikt werd bij een in dit boek niet
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gesystematiseerd actieonderzoek in Mexico.575 Dit referentiekader ging op macroniveau uit van
de onevenwichtige wederzijdse afhankelijksrelaties tussen de landen van het centrum en de
periferie (ongelijke internationale politieke en economische verhoudingen). Een zelfde
verhouding was ook in het land terug te vinden tussen de stad en de rurale gebieden.576 Daarin
was het de bedoeling de werkelijkheid zoveel mogelijk te bekijken vanuit de positie van onderliggende groepen en als een geheel, waarin meervoudige oorzaken onderling waren verbonden.
De werkzame economische, politieke en ideologische factoren achter sociale fenomenen kregen
specifieke aandacht.
Aandacht was er ook voor het identificeren en problematiseren van de geschiedenis van
sociale relaties. Vaak vroeg het onderzoeksteam naar de verhalen van ouderen ('oral history') om
de tegengeschiedenis (de niet-officiële geschiedenis) van de onderliggende groepen te herontdekken. Door het systematiseren van die praktijk en de kennis die daarin besloten lag stond het
ontwikkelen van sociologische visie en actie van de betrokkenen gericht op verandering en
transformatie centraal. Bij de 'sociologische visie' ging het om het vermogen om van het ene
perspectief naar het andere over te schakelen en om structurele verbanden tussen de individuele
levensloop, directe belangen, wensen, verwachtingen en historische gebeurtenissen te
doorzien.577
De verschillende ervaringen met actieonderzoek en educación popular maakten participatie en
versterking van lokale kennis en theorie steeds concreter. De casus suggereren dat deze
benaderingen een veel grotere inwerking kunnen hebben dan het conventionele onderzoek bij
het stimuleren en ondersteunen van veranderingsprocessen, of dat nu in de industrie, in de
landbouw of in de visserij het geval is. De onderzoeken in Waterland en vooral in Masachapa
geven de indruk dat het proces van participatief actieonderzoek niet alleen zinvol is om directe
resultaten te bereiken maar ook kan leiden tot een heroverwegen van de relaties tussen mensen
en groeperingen, zodat de inwerking en invloed tot ver in de toekomst kunnen doorwerken.
Recente gesprekken in Nicaragua hebben dat beeld bevestigd.578
In de loop van de jaren was het zoeken naar DE theorie steeds minder aan de orde en ging het
steeds meer om een voortdurende proces van theorievorming waarbij sommige begrippen van
waarde veranderden, met nieuwe verbonden raakten en andere vragen opriepen.579 Hetzelfde
gold voor onderzoek en training: het ging nooit om het vinden van definitieve oplossingen of
waarheden. Het ging altijd om het leveren van een bijdrage aan een doorgaand proces.
Belangrijk is de vaststelling dat elke plaats, situatie, ervaring een eigen benadering nodig maakt,
ook al is wel steeds dezelfde methodische aanpak te hanteren. Het antwoord op de vraag hoe je
kleinschaligheid en lokale afstemming toch op grote schaal kan 'vermenigvuldigen' zonder te vervallen in de standaardisering van de methode en de inhouden, heeft alles te maken met een
goede beheersing en creatieve en consequente toepassing van de methodologie van educación
popular en participatief actieonderzoek.
Daarbij krijgt de participatieve dimensie een nieuwe invulling. Het gaat niet om de participatie
van de onderzochten in het onderzoeksprogramma maar om de participatie van de onderzoeker
of het onderzoeksprogramma in het proces van empowerment en organisatie van de onderzochten. Het gaat om de actieve betrokkenheid van de onderzochten bij de eigen zoektocht naar
sociale ontwikkeling.
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Het politieke aspect van participatie is empowerment en het educatieve aspect van
participatie vloeit voort uit de grotere controle over het onderzoeksproces. Zo'n proces van op
empowerment gericht handelen, waaraan mede een bijdrage wordt geleverd door participatief
actieonderzoek, betekent een machtsverschuiving aan twee kanten: bij onderzoekers en
onderzochten.
Ook de agogische dimensie van participatief actieonderzoek, naast de methodische en participatieve dimensie, kreeg steeds meer aandacht. Juist de koppeling tussen participatief actieonderzoek en educación popular bracht deze agogische dimensie beter in het vizier. Educación
popular wordt dan gezien als de educatieve dimensie van op empowerment gericht handelen,
participatief actieonderzoek als de onderzoeksdimensie daarvan. De manier van kijken is
verschillend maar het beoogde spiraalvormig proces hetzelfde.
Participatief actieonderzoek en educación popular zijn centraal komen te staan in de
werkpraktijk en zijn steeds meer een filosofie en stijl van werken met mensen geworden. Het is
een methodologie voor betrokkenen en onderzoeker die is gericht op de 'empowerment' van
mensen om een situatie in hun eigen belang te veranderen. Daarin komen opvattingen over
onderzoek, over sociale actie, over persoonlijke ontwikkeling en over leren bij elkaar. Het gaat
steeds minder om óf onderzoek óf training óf actie voeren.580
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Persoonlijke appendix
György Konrad zei eens: "Op de vraag naar de zin van het
leven antwoordt iedereen met zijn eigen levensloop."
1

Inleiding

Een viertal ervaringen van vóór 1974 zijn van grote invloed geweest op mijn beroepspraktijk.
Mijn vader was slechthorend en als kind bemerkte ik, zonder daar al een adequaat
begrippenapparaat voor te hebben, dat mensen met sociale handicaps niet gewenst waren. Ik
signaleerde de uitwerking van de overheersende maatschappelijke normeringen op het gezin en
de consequenties daarvan voor mijn vader. Zijn reactie was een mengsel van schuldgevoel en
vereenzaming. Ik ervoer hoe het tekort aan basisvoorwaarden voor het 'gewone' bestaan leidde
tot uitstoting en hoe ons gezin daar ongewild aan bijdroeg.581Ik hield van mijn vader en vond het
onrechtvaardig.
Een tweede ervaring was het lagere schoolonderwijs. De eerste en tweede klas op een gewone
openbare school kan ik me nog levendig voor de geest halen. Mijn lerares had de vervelende
gewoonte regelmatig mijn oor om te draaien omdat ik niet oplette. Ze deed echter geen enkele
moeite haar eigen onderwijs te verbeteren. Ze realiseerde zich niet dat ik me in haar lessen
stierlijk verveelde. Het besluit van mijn moeder om me van school te laten veranderen en me op
de Montessorischool te zetten was een hele goede. Op die school heb ik geleerd om mijn eigen
'onderzoeksvragen' te stellen, om zelfstandig te studeren. Daar leerde ik de eerste beginselen van
ontdekkend leren. Uit het hoofd leren en repeteren leerde ik er niet en dat is wel eens lastig.
Een derde indringende ervaring was het gevolg van een bromfietsongeluk: een gebroken been. Ik
kreeg te maken met de werking van het ziekenhuis. De machteloosheid die ik voelde toen ik
patiënt werd gemaakt zonder eigen mening of gevoel. De fouten veroorzaakt doordat de
verpleegsters en de behandelend chirurg vervreemd waren van het eigenlijke helpen en het
ziekenhuis er niet is voor de patiënten. Nog bijna dagelijks word ik herinnerd aan de fouten die
toen zijn gemaakt.
Een vierde invloed was mijn universitaire studie. Die vond plaats in een periode van theoretische
omwentelingen en maatschappelijke breuken. In 1968 stapte ik voor het eerst de Groninger
Universiteit binnen met het plan om econoom te worden. Ik was me er toen nog niet van bewust
dat wetenschappers uit verschillende disciplines de vaststaande waarheden van daarvoor in rook
zouden doen opgaan.582
De universitaire ivoren torens trilden op hun grondvesten. De dynamiek die daaruit
voortvloeide, maakte bij mij veel nieuwsgierigheid en creativiteit los. Over de keuzes die werden
gemaakt gedurende de periode van universitaire studie (1968-1974) gaan de volgende paragrafen.
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2

Harmonie en conflict

Een boek van Pen had me in 1967 op de middelbare school geïnspireerd om economie te gaan
studeren.583 In dat boek werd een onderzoek beschreven in een bedrijfsorganisatie, waar de
adviseur door 'eenvoudige' acties erin was geslaagd de arbeidsomstandigheden van de arbeiders
te verbeteren. Als toekomstig werk leek me dat de moeite waard en na lang wikken en wegen
startte ik in het roerige 1968 in Groningen.
De eerste drie jaren studie waren vooral gericht op de kennis van de neoklassieke economie.
Dit was aan de Economische Faculteit te Groningen de dominante oriëntatie. Bestudering van
kritische stromingen, zoals de politieke economie, was in die eerste drie jaar alleen mogelijk
binnen studiecellen van georganiseerde studenten. De kandidaatsfase werd beheerst door het
centrale paradigma van de 'rationeel handelende mens', de waardevrijheid, de efficiency en de
groei. Door de vaststaande wet van de waardevrijheid van de economische wetenschappen werd
een discussie over waarden en eigen waarden, en/of twijfel daarover als niet ter zake doende van
de hand gewezen. Discussies binnen een hoofdvak als macro-economie over de waarde van
Marx naast Keynes of Marshall waren niet goed mogelijk.
Zelf kreeg ik gaandeweg twijfels over de zogenaamde waardevrijheid van de wetenschap. Het
leek mij belangrijk meer zicht te krijgen op niet-geëxpliciteerde waarden in de economie. De idee
van de rationeel handelende mens kwam mij nogal beperkt over en het leek me in ieder geval een
erg wankele basis om vanuit een dergelijk paradigma te komen tot de bouw van economische
modellen. Bovendien bemoeilijkten de economische theorieën het verkrijgen van inzicht in
bijvoorbeeld de samenhangen tussen politieke besluitvorming en economische gegevenheden.
Het werd me duidelijk dat de economische wetenschap als sociaal systeem een speciaal soort
waarden aanhing, die niet de mijne waren. Dat werd bevestigd tijdens de bestuurlijke perikelen in
de nadagen van de jaren zestig, waar de nota Broekmeyer grote aanhang verwierf onder de
wetenschappelijke staf en studenten. Binnen de economische faculteit voelde ik me een vreemde
eend in de bijt, die gelukkig door organisatie met soortgenoten in het bestuur van de economische faculteitsvereniging, ontdekte dat ik niet de enige was.
In het bestuur van de faculteitsvereniging discussieërden we over andere stromingen in de
economie en over onderwijsvormen, die afweken van de massale hoorcolleges. Daar kwam ik
meer te weten over zaken als het werken met groepen. Voor 'ons' economen volstrekt onbekende zaken.
De kandidaatsfase sloot ik af met een Stage op de kibbutz Shaar Haamakim in Israël (1971).
Hier voerde ik een organisatieonderzoek uit samen met het arbeiderscommité van de
boilerfabriek op de kibbutz. Dit mondde uit in een reorganisatieplan ter verbetering van de
produktie en de arbeidsomstandigheden. In eerste instantie was ik tevreden, dat het me was
gelukt op basis van drie jaar studie een onderzoek uit te voeren, dat de sporen droeg van mijn
inspiratiebron voor de economische studie.
Het onderzoek in de boilerfabriek was weliswaar primair gericht op de verbetering van de
arbeidsomstandigheden, maar de voorgestelde veranderingen wezen in de richting van een
lopende-bandsysteem en ik was er niet zeker van of dat nu een reële verbetering was voor de
betreffende werknemers.
Mijn twijfels over de zinvolheid van de studie waren groot. Toch besloot ik uiteindelijk de
economiestudie af te maken, omdat ik niet de illusie had dat het tijdens de kandidaatsfase van
bijvoorbeeld sociologie anders gesteld zou zijn. Dat was me langzaam aan duidelijk geworden
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door lezing van het boek van Bernal.584
3

Nieuwe oriëntaties en paradigma's in de economie

Mijn keuze voor de sociologisch-economische studierichting was een bewuste en achteraf, juiste.
In de doctoraalfase werd het aldus mogelijk wat meer aandacht te besteden aan de bestudering
van het ideologische karakter van de dominante economische wetenschap en aan het bestuderen
van theorieën die minder abstraheerden van sociologische variabelen en beter in staat waren de
maatschappelijke werkelijkheid doorzichtig te maken. Een interdisciplinaire benadering leek
noodzakelijk om tot betere verklaringen te komen.
Als kleine groep min of meer dissidente economiestudenten was het mogelijk de studietijd
optimaal te benutten. Er ging geen tijd meer verloren aan ons inziens zinloze discussies. De
mogelijkheid bestond in kleine studiegroepen te studeren op een wijze die produktief was. De
door de toenmalig nieuwe wetenschappelijk medewerker van deze studierichting gekozen
werkwijze in de werkcolleges bewerkstelligde, dat we leerden onze mening onder woorden te
brengen, kritisch verschillende zienswijzen te analyseren, referaten te schrijven en ons
verantwoordelijk te voelen voor het wel en wee van onze studierichting.
In deze studierichting ging het om de multidisciplinaire benadering van maatschappelijke
problemen. Het accent lag op de sociologische aspecten van het economisch handelen, op de
maatschappelijke toepassing van de economie en op de multidisciplinaire
gedragswetenschappelijke aanpak van maatschappelijke vraagstukken. Ik leerde de waarheid van
afzonderlijke denkdisciplines op haar waarde te schatten en de kritiek op de neoklassieke
economie beter te funderen.
Ook het vervullen van een bestuurstaak in de gedemocratiseerde structuur (studentlid van de
sociologisch-economische afdelingsraad) is belangrijk geweest om een beter inzicht te verkrijgen
in hoe de 'wetenschap' en de 'wetenschappers' functioneerden. Daar zat ik ineens met de
wetenschappelijke staf, wetenschappelijk medewerker, lector en twee professoren, om de tafel en
maakte hen mee als hele gewone mensen met al hun soms vreemde hebbelijkheden. Vooral ten
tijde van een benoemingsconflict merkte ik hoe macht werkelijk functioneerde en wie degenen
waren die volhardden in een anti-democratische strijd.
4

Sociologische kritiek op de economische theorievorming

De economie bestudeert de sociale werkelijkheid en richt zich vanuit een bepaalde gezichtshoek
op het menselijk handelen. De economist ziet de schaarste als meest bepalende factor en laat de
relatie tot de medemens en tot de door de mens geschapen omgeving (cultuur) buiten beschouwing. De economist bestudeert de mens als economisch handelend wezen. Hij abstraheert het
economisch handelen van de rijke schakering van gedragsvormen zoals die door de persoonlijkheidsfactoren, geschiedenis of cultuur zijn bepaald, en bouwt ter verklaring daarvan rationele
modellen op. De economie laat in de verklaringen van economische verschijnselen de sociologische, en psychologische variabelen buiten beschouwing, of liever houdt deze als gegeven buiten
de probleemstelling. Dit leidde tot een aantal, mijns inziens, wereldvreemde theoretische
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hoogstandjes.
Ondanks zijn beperkingen leek de marxistische verklaring dichter overeen te komen met de
werkelijkheid. 'Orthodoxe' economen zijn zich volgens Marx niet bewust van de 'socially
conditioned character of general economic categories and relationships', maar veronderstellen
daarentegen impliciet 'the given social arrangements as natural, harmonious and eternal'.585
Een probleem van de benadering van Marx was wel, dat aanpassingen van de institutionele
structuur aan gewijzigde omstandigheden bij hem niet mogelijk leken. Hij sloot uit, dat onder
druk van partiële conflicten de institutionele bescherming van machtsposities verminderde.
Natuurlijk zijn veel van de aspecten van het kapitalisme, zoals Marx die beschreef, veranderd.
Met name de rol van de overheid in het economische proces en de dominantie van monopoliemarktvormen, c.q. transnationale ondernemingen. Maar de essentie van de kritiek bleef mijns
inziens overeind.
5

Dominante concepties in de sociologie: streven naar sociale harmonie

In die tijd was ik nog in de veronderstelling, dat in andere studierichtingen zoals de sociologie en
de psychologie wel antwoorden waren te vinden, die plausibel waren. Immers, de sociologie
bestudeerde evenals de economie de sociale werkelijkheid, echter vanuit de gezichtshoek op het
menselijk handelen, waarin de relatie tot de medemens en tot de door de mens geschapen
omgeving als bepalende factoren worden genomen. De sociologie bestudeert het sociaal
handelen in zijn complexiteit.
Ik hoopte derhalve mede door de sociologiestudie beter begrip te krijgen van actuele
problemen van de organisatie van de samenleving. Echter ook in de sociologie trof ik een
verscheidenheid aan benaderingen en oriëntaties aan, waarbij de structureel-functionalistische
richting in de sociologie op de Sociologische Faculteit in Groningen duidelijk de 'mainstream'
vertegenwoordigde. Het handboek, dat ons sociologisch-economen ter bestudering werd aangeboden, legde veel nadruk op de begrippen 'social structure', 'functional analysis' en 'culture and
socialization' en besteedde alleen in een laatste hoofdstuk aandacht aan 'ideology', 'the sources of
social conformity and social deviation' en 'social change'.586 Overigens bestudeerden wij ook een
tweede klassieker, het boek van Madge.587 Dit boek gaf een overzicht van de historische
ontwikkeling van de 'empirische sociologie', het beschreef het werk van significante auteurs, de
context van het onderzoek, de achtergrond van de onderzoekers, de methoden van veldwerk, de
technieken van data-analyse en het toegepaste theoretisch kader. Verschillende onderzoeken
spraken me aan, zoals "Street corner society" van de econoom/antropoloog Whyte, die werkte
met de methode van 'participant observation'.588
In de literatuur die verder werd bestudeerd werd teveel uitgegaan van een eenzijdige
aanpassing van de mens aan de samenleving, en niet van een wisselwerking tussen de mens en de
samenleving. Op die wijze werd het 'systeem' min of meer gerechtvaardigd en waren de
aangrijpingspunten voor begrip en verandering beperkt. Ondanks de vele interessante
verklaringen en vele bladzijden tekst, bleef bij mij het gevoel achter, dat ik hiermee niet veel
verder kwam in het begrijpen van het 'doordringende karakter van sociale factoren en de
betekenis van sociologische verklaringen voor het begrip van het menselijk gedrag en de sociale
problemen'. Het ging er mij meer om het soort gevoeligheid te ontwikkelen, die Wright Mills
'sociologische visie' noemde.589
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Volgens de visie van de structureel functionalisten was het doel van de samenleving de orde en
stabiliteit te handhaven. Hier speelde weer die sociale-harmoniegedachte een belangrijke rol,
terwijl sociale verandering nauwelijks een eigen plaats had en altijd een tussenfase betekende naar
een nieuw door de meerderheid van de mensen geaccepteerd sociaal evenwicht. Belangrijker leek
het om belangen en doelstellingen van groepen mensen in een samenleving te analyseren, ook in
een historisch perspectief, en te kijken in welke verhoudingen ze tot elkaar stonden. Potentiële
conflicten tussen groepen als gevolg van de structuur zelf werden dan tenminste verklaarbaar.
Ook viel hieruit af te leiden welke druk en welke weerstanden er in de richting van verandering
bestonden. Zo'n dynamische en historische benadering kwam ik niet tegen ook niet in de
hoofdstroom van de Groninger sociologie beoefening. Gelukkig waren veel van de studies die de
stabiliteit van de zogenaamde ontwikkelde, democratische samenlevingen verklaarden,
ontzenuwd door de gebeurtenissen in mei 1968 in Frankrijk.
Het werd mij steeds duidelijker, dat conflict een integraal onderdeel van sociale verandering
uitmaakte en dat verklaringsfactoren niet los gemaakt moesten worden van hun sociaal-structurele context. Verder leek me de zienswijze plausibel, dat de produktie- en bezitsverhoudingen (de
economie) determinerend waren voor de sociale verandering, maar slechts 'in laatste instantie',
zoals het dialectisch materialisme duidelijk maakte.590
Onduidelijk bleef echter hoe de structuur en het menselijk handelen elkaar wederzijds
beïnvloeden, en hoe het beeld ontstaat dat mensen van zichzelf, van anderen en van de
samenleving hebben: hun bewustzijn. Ik dacht daar in de psychologie wel antwoorden op te vinden.
6

Psychologie en waardevrijheid

Om beter inzicht te krijgen in het maatschappelijke gebeuren in relatie tot het menselijk handelen
was het wederom noodzakelijk vakbegrenzingen te overschrijden. De psychologen spraken van
attitudes en gedrag, maar ook hier stuitte ik op een onbevredigend verklaring, aangezien de
relatie tussen maatschappelijke verhoudingen en bewustzijn buiten beschouwing bleef. De
gedragswetenschappers meenden gedrag van mensen in universele wetten te kunnen vastleggen,
liefst nog aan de hand van proeven met ratten. Er werden theorieën opgesteld, samenhangen
afgeleid en vervolgens via experimenten waarin zoveel mogelijk storende variabelen waren
afgescheiden, wetmatigheden opgespoord. De mens, die in deze experimenten configureerde,
leek een passieve en a-historische persoonlijkheid. In ieder geval niet een handelend, denkend
mens met een levensgeschiedenis en een maatschappelijke positie. De mens leek te worden
gereduceerd tot een, haast natuurkundig, object: immers de wetenschappers bepaalden zelf de
aard en de omvang van gedragsmodificaties en de eisen om universele wetten te vinden dwongen
hen om de historische en maatschappelijke bepaaldheid van proefpersonen als foutenvariantie uit
te schakelen.591 Objectiviteit was in deze zienswijze gerelateerd aan begrippen als betrouwbaarheid en validiteit. Subjectiviteit werd als storende factor gezien.
Ook hierbij leek de externe relevantie, de inhoudelijke waarde, van dit soort theorieën mij
niet veel meer te bieden dan de eerder afgewezen economische theorieën, die gebaseerd waren
op de rationeel handelende mens in de economie. Het was er vooral om te doen om de
beheersbaarheid van het menselijk handelen te versterken en daarmee werden de mensen steeds
onmondiger en manipuleerbaarder 'gemaakt'.
Mijn uitgangspunt bleef, dat het er juist om ging dat mensen bewuster konden worden van
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hun politieke en sociale afhankelijkheden, om daarin verandering te kunnen brengen en zelf
mede de geschiedenis te kunnen bepalen. Daarvoor was het nodig verschillende en wellicht
verrassende verbanden te leggen, maar dat was niet mogelijk vanuit een strikt waardevrije wetenschapsopvatting.
Ook de methodologische aspecten van sociaal wetenschappelijk onderzoek en de betrekkelijkheid van methoden en de hantering daarvan kwamen steeds meer aan het licht: ze leverden niet
noodzakelijke kennis op en maatschappelijke waarden werden altijd in het onderzoek
meegenomen.
In wiens belang was dan al dat psychologisch, sociologisch en economisch onderzoek? Wie
betaalde het onderzoek? Welke doelstellingen had de opdrachtgever? Aan wie kwamen de
onderzoeksactiviteiten ten goede, aan wie kwamen zij ten kwade? Het was nodig, dat
wetenschappers hun eigen waarden en vooronderstellingen expliciteerden en tot onderdeel van
onderzoek maakten en op grond daarvan bepaalden welke wijze van onderzoek noodzakelijk
was. Wat mij betreft ging het om een beoefening van wetenschap die niet was losgekoppeld en
geïsoleerd van de bredere maatschappelijke context. Daarbij ging het mij om de maatschappelijke
betrokkenheid van wetenschappelijk onderzoekers, om het veranderen van de beroepspraktijk,
om onderzoek dat gericht was op emancipatie in plaats van op beheersing van onderliggende
groepen.
Dat inhoud van wetenschappelijk onderzoek partij kiezen betekende werd mij duidelijk toen
ik in aanraking kwam met de Themagroep Noord-Nederland, een groep van medewerkers en
studenten die actief waren binnen de Arbeid- en Organisatiepsychologie. Hun keuze stond vast:
ondersteuning van de arbeiders van de strokartonindustrie in Oost-Groningen, het meest arme
gedeelte van Nederland. Zij bestudeerden ondermeer in samenwerking met actiecomités in de
strokartonindustrie de gevolgen van de overgang van semi- naar volkomen continudienst, de
methoden die werden gehanteerd bij het doorvoeren daarvan en de meest effectieve vormen om
weerstand te bieden tegen ongewenste veranderingen. Ook ontwikkelden zij op basis van de
arbeidersenquête van Marx een enquête onder arbeiders, die behalve als meetinstrument ook
bedoeld was als middel ter bewustwording van de eigen situatie. Hier kwamen ook de politieke
implicaties van bedrijfspsychologisch onderzoek aan de orde. In samenwerking met kritische
economen was een project 'landbouw', waarin de sociaal-economische positie van kleine boeren
onder invloed van de EEG-politiek en het regeringsbeleid gericht op priorizering van de
industrie werd onderzocht.
7

Organisatiepsychologie: sociale conflicten in organisaties voorkomen

Binnen de Psychologische Faculteit was de ruimte voor een progressieve theorie ontwikkeling na
de demokratiseringsstrijd van 1968 vrij groot, vooral binnen Arbeid-en Organisatiepsychologie.
Dat gebeurde binnen de Themagroep Noord Nederland, maar in mindere mate ook binnen de
Werkgroep voor Organisatieopbouw en -vernieuwing in de Welzijnszorg (WOW).
Ik besloot de grote keuzevrijheid in de sociologisch-economische studierichting te benutten
voor het 'bijsturen' van de eigen kwalificatie door een zwaar accent te leggen op de sociale
psychologie en de arbeids- en organisatiepsychologie. Ik was bang, dat ik als sociologischeconoom 'pur sang' vooral gedoemd was om maatschappijleraar op een middelbare school te
worden, want de nationale overheid had vooralsnog weinig belangstelling voor zulke
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kwalificaties. De studie kwam steeds verder af te liggen van wat eens mijn hoofdstudierichting
was: economie. Langzaam maar zeker raakte ik steeds meer geïnteresseerd in wat Koopmans592
later de strategie van de oppositionele beroepspraktijk zou noemen.
De Arbeids- en Organisatiepsychologie bracht me voor het eerst in aanraking met
actieonderzoek en reikte me eindelijk een aantal handvaten aan niet alleen om progressieve kritische theorieën te bestuderen, maar ook om op een kritische manier de praktijk van handelen te
veranderen.593 Op het gebied van organisatieverandering waren dat enige waardevolle inzichten,
die me anders leerden kijken.594 Ook kreeg ik te maken met verschillende trainingsprogramma's,
waarin de individuele en groepservaringen het belangrijkste leermateriaal vormden. Met een
groep studenten maakten wij gedurende een lang weekend in een Groninger boerderijtje een
simulatiespel. Al doende leerden we omgaan met andere manieren om leerprocessen te
bevorderen.
Toch bleek ook in deze subfaculteit de (zoals Marxisten dat noemden) 'burgerlijke wetenschapsopvatting' de hoofdstroom te bepalen. Daardoor kwam ik onder meer in contact met de
zogenaamde geplande veranderingsmethodieken: de sociale technologieën.595 De onderzoekers
pretendeerden alternatieve methoden van sociale verandering te introduceren naast aan de ene
kant de 'invisible-hand' -ideologie van de 'laissez-faire' -doctrine en aan de andere kant de radicale
interventiestrategie van de Marxistische theorie.596 Deze sociale technologieën waren allen gericht
op 'normatieve strategieën van geplande sociale verandering', die uitgevoerd werden door
speciaal getrainde en politiek 'neutrale' deskundigen. Waar 'resistance to change' werd
geconstateerd, konden deze sociale veranderingsmethodieken worden ingezet om het geplande
proces te verwerkelijken. De methodieken waren gericht op de individu, de groep, de organisatie
of de samenleving.597
Crawfoot en Chesler maakten duidelijk om welke soort veranderingen het hier ging.598 Zij
trachtten de mens- en maatschappijbeelden op te sporen, die aan de verschillende veranderingspogingen ten grondslag lagen. Deze beelden waren gebaseerd op de diagnose, die van de
maatschappij werd gemaakt en de prioriteiten, die in verband met de verandering werden
voorgesteld. Volgens hen waren er drie perspectieven te onderscheiden. Het professioneeltechnische perspectief, het politieke perspectief en het perspectief van de tegencultuur.599 Elk
perspectief wierp een ander licht op sociale macht, sociale verandering, aard en karakter van de
samenleving.
De 'planned change' -benaderingen waren duidelijk subtielere vormen in de sociale
wetenschappen gericht op het handhaven van de sociale harmonie en bepaald door de
denkbeelden van de dominante klassen.600
8

Studie in retrospectief

Gaandeweg had zich een multi-disciplinaire benadering ontwikkeld door me vrij tussen de verschillende vakgebieden te bewegen, andere verbindingen te leggen, nieuwe inzichten te vormen,
me te oriënteren op 'progressieve' oriëntaties, en bruggen te slaan. Kortom, door me niets aan te
trekken van de in Nederland gebruikelijke grenzen tussen de subdisciplines van mens- en
maatschappijwetenschappen.601
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De eerste groepsdiscussies, de activiteiten van de studentenbeweging, de medezeggenschap
in het facultaire beleid, het projectonderwijs en andere collectieve onderwijsvormen waren ervaringen waar ik later nog uit putte en profijt van ondervond.
Ook minder positieve ervaringen waren nuttig: de autoritaire verhoudingen in de
studentenvereniging, de manipulatie en het machtstreven van sommige wetenschappers, de
vervreemdende hoorcolleges, de selectie en het paternalisme.
Ik kreeg oog voor andere kennis en mijn opvattingen over onderzoek werden aangescherpt.
Resultaten van onderzoek, 'kennis', konden worden geduid als analyse van de relatie tussen de
onderzoeker en de empirie. Ik begon wetenschap steeds meer op te vatten als een proces en niet
als een produkt.602 Het ging mij in onderzoek vooral om het verkrijgen van kennis met de bedoeling hieraan handelingsconsequenties te kunnen verbinden. Kennis was daarin naar tijd en plaats
gespecificeerde kennis van situaties. Het ging mij om het leren kennen van specifieke situaties,
om inzicht te krijgen in beïnvloedings- en veranderingsmogelijkheden en om alternatieven van
actie in een situatie of gebeuren te ontwikkelen.
Situatiebeschrijvingen waren in die visie geen stukje waarheid, maar mógelijke beschrijvingen
en deze stonden niet los van het theoretische model dat voorschreef hoe naar het beschrevene
moest worden gekeken. Immers alle beschrijvingen bezaten een normatieve en contextuele
bepaaldheid. Een situatiebeoordeling vereiste zowel rationaliteit als een eigen stellingname. De
keuze van norm en context diende zoveel mogelijk in een (wetenschappelijke) procedure te
worden vastgelegd. Alleen in het geval van een eerste beoordeling of diagnose van een situatie
waren die procedures moeilijk te geven; telkens was herinterpretatie nodig op grond van nieuw
gewonnen perspectieven en gegevens. Diagnostiek was in zekere zin een besluitvormingsproces,
een reeks van stappen en van beslissingen, die leidde tot een bepaalde diagnose. Latere stappen
dienden verantwoord te worden door de eerste. De eerste stap diende verantwoord te worden
vanuit een persoonlijke stellingname. Die stellingname diende verantwoord te worden aan de
betrokkenen omdat de keuze daarvoor bepalend was voor het handelen.
Een aantal opmerkingen van Wright Mills hadden ook grote invloed op mijn ontwikkeling.
Hij zei bijvoorbeeld:
"Admirable thinkers within the scolarly community (....) do not split their work from their
lives. They seem to take both too seriously to allow such dissocation, and they want to use
each for the enrichment of the other."603
Het veroorzaakte een sterke behoefte om abstracte theorie met concrete praktijk te
onderbouwen en het engagement was niet meer weg te denken uit mijn leven en beroepspraktijk.
Dit opleidingspakket was in ieder geval een redelijke basis om als toekomstige beroepsbeoefenaar
minder met oogkleppen op te lopen. Maar de vertaling ervan naar een beroepspraktijk moest nog
steeds buiten de onderwijssituatie om geleerd en ontwikkeld worden. De keuze om mijn afsluitende stage in de vorm van veldonderzoek in Suriname te doen was een hele vruchtbare.
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betrokkenen zelf, dat leidt tot vermindering van gezamenlijke en persoonlijke afhankelijkheden en tot vergroting van autonomie". Deze omschrijving is
grotendeels ontleend aan discussies die plaatsvonden in het project 'Participatief Ontwikkelings Onderzoek (POO)', waarin ik participeer sinds 1990 samen
met Groen, Oostrik en Rippen. Het project beoogt de productie van een werk- en studieboek 'Participatief ontwikkelingsonderzoek' voor docenten en
studenten van agogische beroepsopleidingen.
W.F.Whyte (ed.), Participatory action research, London, 1991: 8
N.Maxwell, From knowledge to wisdom - a revolution in the aims and methods of science, Oxford, 1984: 47, geciteerd in: P.Reason,
Human inquiry in action - developments in new paradigm research, London, 1988: 3

4.

B.Hall et all.(eds.), Creating knowledge: a monopoly? - partcipitary research in development, New Delhi, 1982: 6

5.

Maxwell, op cit., 1984: 47

6.

7.

Volgens Lewin diende de mens in zijn eigen re-educatie te participeren, als zo'n re-educatie al nodig was. Bij re-educatie gaat het niet alleen
om cognitieve en perceptuele veranderingen, maar ook om normatieve veranderingen. Vandaar zijn overtuiging, dat actieonderzoek een veranderingstrategie
was en participatie in groepen een middel tot re-educatie.
W.Bennis, K.Benne and R.Chin, The planning of change, London, 1969: 44
Whyte (ed.), op cit., 1991: 8

8.

O.Fals Borda, "For praxis: the problem of how to investigate reality in order to transform it", 1977: 2, paper presented at Symposium on
Action Research and Scientific Analysis, Cartagena, Colombia.

9.

Bijvoorbeeld in de colleges van Buytelaar kwam 'action research' ter sprake. In een ander programma was ook aandacht voor de ideeën van
Whyte. In de Verenigde Staten werden vormen van (militant) actieonderzoek al in de jaren zestig in praktijk gebracht oa. door Allinsky. P.A.Clark, Action
research and organizational change, London, 1972. W.F.Whyte, Street corner society, Chicago, 2e druk, 1955.

10.

Gebruik is gemaakt van een ongepubliceerd artikel G.Huizer, "What is participatory action research?", mimeo, 1986 en G.Huizer, "Researchthrough-action; Some practical experiences with peasant organization", in: G.Huizer en B.Mannheim (ed.), The politics of anthropology. From
colonialism and sexism towards a view from below, Den Haag/Paris, 1979: 395-420.
In een recentere publikatie spreekt Huizer over participatory research-for-action en participatory research-through-action.
G.Huizer, Action research and people's participation - an introduction and some case studies, Occasional Paper 19, Nijmegen, 1989:
6/7

11.

Kroneneburg baseert zich op de visie van Huizer. J.B.M.Kronenburg, Empowerment of the poor-a comparative analysis of two
development endeavours in Kenya, dissertatie Universiteit van Nijmegen, Amsterdam, 1986: 5.

12.

Huizer, op cit., 1989: 7-8

13.

Whyte (ed.), op cit., 1991: 20

187

14.

C.Doets, Praktijk en onderzoek - wetenschap in wisselwerking met praktisch handelen, Amersfoort, 1982: 142, geciteerd door: J.de
Visser, Actorschap en wetenschap voor onderzoek als transportvorm van ervaringen in het maatschappelijk verkeer, dissertatie Vrije Universiteit,
Amsterdam, 1988: 41

15.

Over de wetenschappelijke relevantie en maatschappelijke relevantie stelt De Zeeuw het volgende: "Wetenschappelijke relevantie is
gedefinieerd als het zoeken naar een 'model van' een verschijnsel. De kwaliteit van zo'n 'model van' bestaat hieruit dat het ons in staat stelt een verschijnsel te
isoleren, te identificeren en te consolideren. Maatschappelijke relevantie is gedefinieerd als het zoeken naar een 'model voor' een actor. De kwaliteit van zo'n
'model voor' bestaat hieruit dat het ons in staat stelt een verschijnsel teniet te doen, te veranderen, variabel te maken.
Zodra beide relevanties gelijktijdig van toepassing worden verklaard, ligt in hun definitie een paradox besloten, nl. dat de wetenschappelijke
relevantie van het 'model van' afneemt naarmate de maatschappelijke relevantie van het 'model voor' toeneemt. Met die paradox moeten de sociale
wetenschappen in het reine zien te komen". Citaat uit: De Visser, op cit., 1988: 12

16.

Whyte (ed.), op cit., 1991: 41-42.

17.

Huizer, op cit., 1989: 8

18.

Whyte (ed.), op cit., 1991: 8

19.

Kronenburg, op cit., 1986: 5

20.

M.P.Lammerink (ed.), Textos de investigación social y participación popular, Tomo I y II, Managua, 1985

21.

Ik baseer me daarbij op de omschrijving van 'edución popular', zoals die door Jara wordt uitgewerkt. Hij schrijft dat het de doelstelling van
educacion popular is om het klassebewustzijn van de volkssectoren te versterken. Echter een dergelijke bevrijdende educatieve actie kan alleen worden
ontwikkeld vanuit een bevrijdende politieke praktijk. In die zin gaat het in educación popular om de educatieve dimensie van het organisatieproces van
onderliggende groepen. In Hoofdstuk 7 en 8 wordt uitvoerig aandacht besteed aan educación popular.
O.Jara, "La educación popular en America Latina: el reto de teorizar sobre la práctica para transformarla", mimeo, Costa Rica, 1979: 13.

22.

Voorbeelden: G.Huizer, Peasant unrest in Latin America: its origins, forms of expression and potential, dissertatie Universiteit van
Amsterdam, Amsterdam, 1970, voetnoot 6 hfst.2
V.Gianotten, T.de Wit, Organización campesina: el objetivo político de la educación popular y la investigación participativa, dissertatie Universiteit van Nijmegen, Amsterdam, 1985.
Kronenburg, op cit., 1986
C.Risseeuw, Fish don't talk about the water - Gender transformation, power and resistance among women in Sri Lanka, dissertatie
Universiteit van Nijmegen, Leiden, 1988.
E. Parra E., La investigación-acción en la Costa Atlantica- Evaluación de la Rosca, 1972-1974, Cali, 1983
Verschillende bijdragen in: Simposio Mundial de Cartagena, Crítica y política en ciencias sociales -el debate Teoría y Práctica, Tomo II,
Bogota, Colombia, 1978
H.Coenen, Handelingsonderzoek als exemplarisch leren, Utrecht, 1989.

23.

Unión Nicaraguense de capacitadores y educadores populares 'Lantacaya', "Guia de sistematización", mimeo, Managua, 1987.

24.

Gianotten, de Wit, op cit., 1985: 10. Alle in dit boek vertaalde citaten zijn, tenzij anders vermeld door mijzelf uit het oorspronkelijke werk
vertaald.
Op het gebied van actieonderzoek in de vorm van handelingsonderzoek is een voorbeeld de dissertatie van De Visser, die op basis van een
tweetal projecten van collega-onderzoekers komt tot belangwekkende uitspraken over de methodologie van het handelingsonderzoek.
De Visser, op cit., 1988

25.

26.

J.I.Karlsen, "Action research as method - reflections from a program for developing methods and competence", in: Whyte (ed.), op cit., 1991:
156
Karlsen citeert hier D.A.Schön, The reflective practioner: how professionals think in action, New York, 1983.

188

27.

28.

29.

Whyte (ed.), op cit., 1991: 156.
H.Walker, "Una evaluación para los proyectos de educación popular", CIDE, Santiago, mimeo, 1982: 17, geciteerd door: Gianotten, de Wit,
op cit., 1985: 10
Coenen, op cit., 1989: 300
P.Freire, Pedagogie in ontwikkeling - brieven aan Guinee-Bissau, Baarn, 1979: 49. Freire komt met name in de Hoofdstukken 5 en 7 nog
uitvoerig aan de orde.
Kraemer schrijft over de twee-eenheid dat mensen niet alleen denkers of doeners zijn, maar allebei; praxis zonder theorie wordt blind
activisme, theorie zonder praxis wordt verbalisme. P.E.Kraemer, W.F.van Stegeren, "Handelen als andragogische activiteit - een andragologische reflectie",
mimeo, Amsterdam, 1984.

30.

Whyte (ed.), op cit., 1991: 44

31.

Freire, op cit., 1979: 25

32.

Freire, op cit., 1979: 28-29

33.

Kronenburg, op cit., 1986: 5

34.

Freire, op cit., 1979: 12 en 83

35.

Het Engelse/Spaanse begrip 'popular' zou ik misschien moeten vertalen met populair. Een beter equivalent in de Nederlandse taal is niet
beschikbaar. De Engels/Spaanse betekenis komen we in het Nederlands nog tegen in het begrip 'impopulaire maatregelen'. Populair is datgene wat
voortkomt uit de meerderheid, van onderaf.

36.

Kronenburg, op cit., 1986: 6

37.

Zie hiervoor Hoofdstuk 5.4.1 waar deze relatie verder wordt uitgewerkt.

38.

Huizer, op cit., 1989: 10

39.

M.McCall, "Indigenous knowledge systems as the basis for participation: East African potentials", Working paper no.6, University of Twente,
Technology and development group, Enschede, 1987.

40.

P.Kraemer en M.P.Lammerink, "Andragogisch handelen exit?", in: M.Lunenberg, J.Nauta (red.), Ontdekkingsreis in agogisch labyrint een verslag van twaalf andragologen, Amsterdam, 1984: 24 en G.Smid (red.), Het ondersteunen van hulpverlenend handelen in welzijnswerk en
gezondheidszorg, Amsterdam, 1988: 31 en hoofdstuk 3

41.

42.

B.Haverkort e.a., "Strengthening farmers'capacity for technology development", ILEIA-1988, Vol.4, no.3
P.Freire, Der Lehrer ist Politiker und KÜnstler-neue Texte zu befreiender Bildungsarbeit, Hamburg, 1981
M.P.Lammerink, J.W. Oldewelt, 1974, "Leeronderzoek naar het ontstaan en functioneren van coöperatieve organisatievormen onder
kleinlandbouwers in het district Nickerie - Suriname", mimeo, Groningen

43.

Oud, 1970

44.

Hierop werd gewezen door Myrdal, 1966: 65-74 en door Ghaussy, 1963: 81

45.

Feder, 1968: 1

189

46.

Huizer, 1970: 2/3

47.

Huizer, 1970; Shanin, 1971; Wolf, 1969; Wolf, 1969a; Landsberger, 1970; Beckford, 1972; Wertheim, 1974

48.

Peper (1972: 52) definieerde institutionalisering als een proces waarbij zich rond een bepaald probleem (doelstelling, waarde) een sociaal
handelings- en middelenpatroon ontwikkelt.
Factoren voor het op gang komen van een dergelijk proces zijn volgens Kruijer (1959: 52) ondermeer:
a)
aanwezigheid van bepaald probleem of set van problemen in locale samenleving, dat door gemeenschappelijke inspanning tot oplossing
kan worden gebracht
b) gemeenschappelijke culturele traditie, toegankelijk voor verandering
c)
mogelijkheid van communicatie en tot samenwerking
d) maatschappelijke steun, dwz. voldoende mensen of met voldoende macht
e)
beschikbaarheid van leidersfiguren

49.

Gadourek, 1969: 91-96

50.

Gadourek, 1969: 120 ev.

51.

Bureau Landelijk Opbouw Afdeling Cooperatiewezen van het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Voor een belangrijk deel kwam
dit ook door de slechte indruk die het onderzoeksteam van Kruijer had achter gelaten. Men was zeer ontstemd op het Ministerie, dat er bijvoorbeeld
nog geen exemplaar van het boek van Kruijer was ontvangen en voelde er weinig voor nog mee te werken aan onderzoeken geëntameerd vanuit
Nederland.

52.

In die tijd was het contraproduktief om over coöperaties te spreken, gezien de meestal corrupte praktijken waaraan vele boerencoöperaties
waren ten onder gegaan. Vandaar de term 'belangenvereniging'.

53.

54.

55.

56.

Galjart, 1973
Onder samenwerking versta ik in dit onderzoek: het verrichten van handelingen cq. spenderen van hulpbronnen en/of het nalaten van
handelingen cq. brengen van offers ter wille van een gemeenschappelijk doel. In het kader van samenwerking van kleine boeren betekent dit
gemeenschappelijke doel het verkleinen van de afhankelijkheid ten opzichte van derden en het verhogen van de produktie van een zo groot mogelijk
deel van de deze boeren.
Glaser, Strauss, 1976: 224 besproken in De Visser, 1988: 40
Onder 'peasants' verstaat Galjart (1973: 1) alle min of meer arme beroepsmatig werkzamen in de landbouw (dus zowel zelfstandige kleine
boeren als landarbeiders).

57.

Kruijer, 1973: 103 ev.; Galjart, 1973: 35 ev.; Wertheim, 1974: 236 ev.

58.

Galjart, 1968: 88

59.

Huizer, 1970: 36-41

60.

Huizer, 1970: 335

61.

Kruijer, 1973: 106

62.

Galjart, 1973: 163

63.

Belangenvereniging was te omschrijven als een produktiebevorderende coöperatie. Oud (1970: 202 ev.) definieert produktiebevorderende
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64.

coöperaties als organisaties die het zelfstandige bedrijf van de leden ondersteunen, door middel van activiteiten gericht op één of meer aspecten van
de bedrijfsvoering, zoals aankoop van produktiemiddelen, afzet van produkten, dienstverlening en kredietverschaffing.
Morenc, 1988: 185.
PVC staat voor produktie- en verwerkingscoöperatie.

65.

Solidariteit in de betekenis van iets voor anderen doen, op grond van klassenbelang, zonder dat daar een directe voorziene materiële beloning
tegenover staat.

66.

"Veldstudie is de reconstructie en beschrijving van de specifieke maatschappelijke krachten/ configuratie in een bepaalde samenleving."
Gadourek, 1969: 41

67.

Gadourek, 1969: 114 ev.

68.

Lammerink, Oldewelt, 1974: 29-30

69.

Op een gegeven moment deed zelfs het gerucht de ronde dat onderzoekers, in dienst van Minister Pronk, op zoek waren naar bewijzen voor
corruptiepraktijken van de Surinaamse regering.

70.

Mobilisatie is het proces waarbij individuen of groepen de hulpmiddelen, die ze voor hun eigen doelen gebruikten, overhevelen naar een
nieuwe gemeenschappelijke bestemming. Dit proces zal plaatsvinden wanneer individuen niet langer op hun eigen houtje, maar slechts in
samenwerking met anderen een gewenste situatie kunnen realiseren. Zie ook: Galjart, 1973: 28

71.

Belang werd in navolging van Galjart (1973: 148) gedefinieerd als "de mogelijkheid om op legale wijze inkomen te verwerven". Deze mogelijkheid wordt bepaald door iemands positie in het productieproces.

72.

73.

Wolffensperger, 1974: 84-85
De meest recente bron waarover we konden beschikken was een jaarverslag uit 1968, uitgegeven in 1972. Een beleid viel hier nauwelijks uit te
destilleren. Iets meer houvast boden minder recente publikaties zoals het Nationaal Ontwikkelingsplan Suriname (1966-1976) en het Ontwerp
Streekplan Nickerie (1964). Alleen plannen voor een gewenste ontwikkeling van de agrarische sector stonden aangegeven.

74.

De interviews uit Vrij Nederland zijn gebundeld in: Van Westerloo, Diepraam, 1975: 48-49

75.

Een uitvoerige beschrijving van het gebrekkige beleid rond de Europolder is te vinden in: Lammerink, Oldewelt, 1974: 53-69

76.

Dat bracht f 300.000 extra kosten met zich mee, betaald door de Nederlandse ontwikkelingshulp.

77.

Van Westerloo, Diepraam, 1975: 34

78.

Interessant in dit kader is de door Wertheim ( 1974: 265) geciteerde uitspraak van G.Myrdal: "When policy measures have been instituted
specifically aimed at ameliorating conditions for the lower strata, they have either not been implemented and enforced or have been distorted so as
to favor the not so poor and to discriminate against the masses."

79.

Dat het beleid van LVV-Nickerie niet geheel zonder effect is gebleven laten de opmerkingen en cijfers in het proefschrift van Morenc (1988:
184 ev.) zien. Hij spreekt over een belangrijke ontwikkeling op coöperatiegebied in Nickerie in de zeventiger jaren.

80.

VHP stond voor Vatan Hitkarie Partij (leider de advocaat J.Lachmon); PNP betekende de Progressieve Nationale Partij (leider dr.ir.F.E.Essed); PSV was de afkorting van de Progressieve Surinaamse Volkspartij; SRI stond voor de Serekat Rakjat Indonesia. Verder worden nog genoemd
de NPS, Nationale Partij Suriname en de KTPI, de Kaum Tani Persatuan Indonesia (Indonesische boerenpartij, leider Soemita.
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81.

Nationale Partij Kombinatie (N.P.K.) gevormd door de PSV (Creolen), de NPS (overwegend Creolen en Hindoestaanse moslims) en de PNR
(Creolen).

82.

Veldinterview, mimeo, Nickerie, juni 1974

83.

Veldverslag, mimeo, Nickerie, augustus 1974

84.

Onder politieke druk maakte de minister van LVV in augustus 1974 officiëel bekend, dat bij de toekomstige toewijzing van percelen in EuroZuid onregelmatigheden zouden worden voorkomen, zoals die zich in het verleden hadden voorgedaan (uitgifte Euro-Noord). Hij doelde hierbij
expliciet op het verschijnsel van handelaren in grond, die tegen betaling bemiddelden bij het verkrijgen van een perceel.

85.

"De Volkskrant" van 20 april 1974, onder de kop: "Dramatische rotzooi in Suriname, ook VHP-er nam steekpenningen aan."

86.

Corruptie definieer ik als het tegen beloning verschaffen van gunsten, die men dankzij zijn formele positie kan verlenen.

87.

Veldinterview, mimeo, Nickerie, juni 1974

88.

Morenc, 1988: 196

89.

Morenc, 1988: 182

90.

Deze gegevens zijn gebaseerd op het onderzoek naar het opleidingsniveau van 120 Euroboeren (77% van het totaal). Lammerink, Oldewelt,
1974: 77

91.

Voor de onderscheiding hoofd- en nevenberoep werd als criterium de hoogte van het inkomen gehanteerd.

92.

Speckmann, 1965: 205-206

93.

Morenc, 1988: 111

94.

95.

Deze driedeling was gebaseerd op de aanzetten tot theorie van Galjart. Om één en ander inzichtelijk te maken binnen de context van de
Europolder werden veel voorbeelden genoemd, ook van het begrip "dwang". Zie ook: Galjart, 1973: 153
Worsley, 1971: 12

96.

Huizer, 1970: 38.
Op dezelfde pagina citeert Huizer ook Coser (1956: 92 en 95): "The conflict with another group provokes the movilization of the members of
a group and as such supports the cohesion of the group."

97.

Een voorbeeld: een Euroboer, die ook 1,5 ha. op Margarethenburg had, vertelde: "Tegen de tijd dat de padie geoogst moest worden maakte ik
een afspraak met de opkoper, dat deze de padie, tegen een afgesproken prijs en op een bepaalde dag zou komen ophalen. De opkoper verscheen met
opzet pas een paar dagen later dan afgesproken. Intussen was de opgeslagen padie gaan broeien, waarop de opkoper had gespeculeerd. Hij stak zijn
hand in de berg padie, brandde bijna zijn vingers en wilde de padie slechts meenemen tegen een veel lagere prijs. Als boer heb je dan geen keus, je
moest wel (...)."

98.

Er waren 105 boeren, dat wil zeggen ongeveer 70%, op deze vergadering aanwezig.

99.

Dat wil zeggen een verschil in mogelijkheden om legaal inkomen te verwerven.

100.

Onder andere de voorzitter van de Belangenvereniging.

101.

In het onderzoeksseizoen had bijvoorbeeld één opkoper reeds 20 à 40 Euroboeren door een patronagerelatie aan zich gebonden, al lang
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voordat er sprake was van een collectief opkoopcontract.

102.

Etzioni, 1969 aangehaald door Galjart, 1973: 135

103.

Tannenbaum, Schmidt, 1958: 95-101, geciteerd in Schein, 1969: 68

104.

Een boer vertelde bijvoorbeeld, dat hij ondanks voldoende mogelijkheden om zijn padie elders tegen een betere prijs te verkopen, toch op
contract ging.

105.

Galjart, 1973: 171

106.

Van sociale controle is sprake wanneer een groepslid die zich niet houdt aan bepaalde groepsnormen gecorrigeerd wordt vanuit de groep.

107.

De definitie van Galjart (1973: 176 ) wordt aangehouden, namelijk "werkelijke of vermeende verschillen in belangen."

108.

Dit speelde vooral een rol bij de rijkere Hindoestanen.

109.

In Nickerie zag men over het algemeen per woonpolder een concentratie van één bevolkingsgroep.

110.

Vooral de aanschaf en het gebruik van traktoren geschiedde in familieverband.

111.

De meeste Javaanse boeren kwamen uit Longmay en Sidoredjo. Vooral Sidoredjo was een voorbeeld van een op zichzelf staande Javaanse
gemeenschap, waar de dorpshoofden (Loera's) nog veel invloed hadden.

112.

De Waal Malefijt (1963: 37), die een studie maakte van Javanen in Suriname, geeft dit duidelijk aan in het volgende voorbeeld: Als twee
Hindoestaanse voetbalclubs tegen elkaar spelen, dan hopen de Javanen dat de club uit de eigen woonplaats wint. Speelt echter een Hindoestaanse
club uit de woonplaats tegen een Javaanse club uit een ander district, dan hopen zij voor alles dat het Javaanse voetbalteam wint.

113.

Eerder werd reeds het voorbeeld van de 'Creoolse broeders' genoemd. De groep Creolen was kennelijk niet van vriendjespolitiek ontbloot,
gezien de steun van hun politieke (NPS) voorman. Zo iemand kon ook na de uitgifte van percelen heel wat 'regelen' voor zijn aanhangers, zoals
vergunningen.

114.

Met name dit punt vormt een probleem in ontwikkelingslanden waar een goed georganiseerd regeringsapparaat veelal ontbreekt. Myrdal,
geciteerd door Wertheim (1974: 268), spreekt in dit verband over de zogenaamde 'soft state'.

115.

Verschillende auteurs schrijven over de manier waarop en de mate waarin coöperaties een bijdrage kunnen leveren. Dit kan als volgt worden
samengevat: coöperaties scheppen de mogelijkheid tot cultuur- en structuurverandering in ontwikkelingslanden op geleidelijke democratische wijze
en zonder dwang van boven af - geen revolutionaire, maar evolutionaire ontwikkeling. Zie: Jacoby, 1968: 58-61; Behrendt, 1965: 548; Ghaussy, 1964:
15

116.

Bergmann, 1967: 32

117.

Jacoby, 1968: 52

118.

Kruijer, 1973: 11-25

119.

Overigens zijn de kansen tot 'ontkolonisering' niet erg groot getuige de resultaten van de revolutie van Bouterse tegen het neokolonialisme.
Het neokoloniale systeem lijkt tot nog toe nog niet voor iets beters te zijn ingeruild.

120.

J.van Huis e.a. "Lifestories van drie LVV voorlichters", mimeo, Nickerie, maart 1976: 51

121.

J.van Huis e.a., ibid., 1976: 79
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122.

Zie hoofdstuk 1.3

123.

Beck, 1975: 159 ev.

124.
Beck, 1975: 183
Met name de actiegroep "De sterke arm", die actief was in de Dapperbuurt gaf veel inzicht in strategievragen.

125.

Zo konden deelsuccessen theoretisch in tegenspraak zijn met de uiteindelijke lange-termijn-doelen, maar deze konden voor de speelruimte van de
actiegroep en voor de geloofwaardigheid van de doelen psychologisch van groot belang zijn.
Beck, 1975: 188

126.

Meulenbelt, 1978: 403

127.

Zie met name hoofdstuk 2.5.1

128.

Smit, 1980: 289

129.

Gronemeijer, 1977: 87, verder te behandelen in hoofdstuk 6.3.3

130.
Gronemeijer, 1977: 90
Overigens kan de Duitse situatie niet zo maar vergeleken worden met de Nederlandse, ook de geschiedenis van een volk is uiteraard van invloed op haar actiebereidheid. Termen als onbeweeglijkheid, en uit slaap ontwaken zijn aan de Duitse situatie ontleend.

131.

Gronemeijer, 1977: 91

132.

Kuby, Marzahn, 1977: 171

133.

Zie voor details hoofdstuk 6.3.3 van dit proefschrift.

134.

Heidinga e.a., 1977: 1-2

135.

"Ontwerp Streekplan voor Waterland", Provinciale Planologische Dienst van Noord-Holland, 1973

136.

"Inkomenspositie en bestaansmogelijkheden van weidebedrijven", Landbouw Economisch Instituut, maart 1971

137.

"Problematiek van landelijk Waterland", Provinciale Planologische Dienst van Noord-Holland, 1972

138.

"Recreatie in Noord-Holland", Provinciale Planologische Dienst, 1968

139.

Vooral de pendel vanuit Purmerend nam schrikbarend toe. Er werd een toename verwacht van ca.75% tussen 1973 en 1980. In 1973 had Waterland 90.000
inwoners, waarvan ongeveer 13.000 mensen pendelden naar arbeidsplaatsen buiten Waterland. De schattingen voor 1980 waren ca. 22.000 op een inwonertal
van 120.000. Zie voor nadere cijfers o.a. "Waterlanders over Waterland", eindrapport inspraakprocedure voorontwerp Streekplan voor Waterland, mei 1973

140.

Pas in 1990 is door de zittende regering de beslissing genomen definitief af te zien van de inpoldering van de Markerwaard. Dit was mede het gevolg van het
vele jaren actievoeren van onder andere de Vereniging tot Behoud van het IJselmeer maar ook de VBW

141.

Initiatiefnemers voor de Commissie waren de heer Guermonprez en de heer Laan. De Commissie van Acht was een werkgroep van 8 personen uit NoordHolland, die vanuit hun functie (lid Gedeputeerde Staten, lid 2e kamer, lid vrouwenorganisaties, Volkshogeschool, Opbouwwerk en maatschappelijk werk) en
vanuit hun verschillende politieke achtergronden aanzetten gaven voor de ontwikkeling van het noorden van Noord-Holland, hetgeen in 1961 resulteerde in
de "Structuurnota Noordhollandse Noorden".
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Medewerkers Volkshogeschool Bergen, 1973: 35-36

142.

Beck, 1987: 21

143.

Doeleinden van de Volkshogeschool Bergen met betrekking tot inspraak waren: a) Instellingen, groepen en personen betrekken in en invloed geven op het
voorbereiden van beleid. b) Bewustwording en handelend optreden bevorderen, zowel ten aanzien van de specifieke problemen die in een inspraakprocedure
aan de orde zijn, als ten aanzien van de maatschappelijke context waarbinnen deze problemen zich voordoen. c) Volksvertegenwoordigers stimuleren om zich
beter op de hoogte te stellen van de wensen van de bevolking en van de beleidskeuzemogelijkheden die de bevolking ziet en anderzijds om besluitvormingsprocessen inzichtelijk te maken en beter controleerbaar te maken. d) De afweging, gemaakt in plannen, verbeteren door in de planontwikkeling mede de
gedachtenvorming onder de bevolking te verwerken.
O.V.L.Guermonprez, "Enkele notities over project inspraak in ruimtelijke ordening in samenwerking met Dijk en Duin", mimeo, Bergen, 1972

144.

De opzet vertoonde overeenkomsten met de later in zwang komende Delphi-methode, gericht op het doen van voorspellingen op basis van oordeel van
individuele deskundigen. Volgens Van Houten (1988: 3) valt een Delphi-onderzoek te beschouwen als een zorgvuldig gestructureerde publieke discussie, die
in verschillende schriftelijke rondes plaatsvindt.

145.

Voor het hoe en wat van het maken van een sociale kaart zie: Besteman, 1974: 30 ev.

146.

"Waterlanders over Waterland", eindrapport inspraakprocedure voorontwerp Streekplan Waterland, mei 1973

147.

Degene die in de begeleidingsgroep de visie vanuit de agrarische hoek beschreef, leverde veel van het hier volgende materiaal.

148.

Behalve degenen die het door de koude sanering niet meer hadden kunnen bolwerken

149.

Sedert eind jaren vijftig was de Volkshogeschool Bergen, op iniatief van de toenamalige directeur Guermonprez, betrokken bij de regionale problematiek in
het gebied van Noord-Holland boven het Noordzeekanaal. Medewerkers Volkshogeschool Bergen, 1973: 7 ev. Zie voor meer details paragraaf 4.4.3

150.

De Fondation Européenne de la Culture was geïnteresseerd vanwege onderzoeksopdrachten in een negental landen in Europa naar "Nonformal education
and regional development." Voor de Fondation was het van belang inzicht te krijgen in de manier waarop niet-formeel leren aan de orde kwam in een
dergelijke milieu-actiegroep.

151.

De inzet was de VBW als handelend subject. Het ging om het optimaal maken van dit handelen. Volgens De Zeeuw (1976: 103 ev.) gaat het in zo'n geval
om een herordening of herziening van het handelingsconcept (op te vatten als het handelingsrepertoire en een set van regels) van een vereniging.

152.

Doets (1982: 142) omschrijft relevantie "als mate waarin het kennisprodukt kan bijdragen aan de realisatie van intenties die actoren in een specifieke situatie
hebben." Hij concretiseert dit met behulp van een vijftal kwaliteitseisen, te weten: een actor-gerichte conceptualisering, de hanteerbaarheid van het kennisprodukt, het construerend vermogen, de draagwijdte en de doelmatigheid van het kennisprodukt.

153.

Voor Beck (1975: 26 en 50) is dit een belangrijk gezichtspunt voor de waardering en analyse van actiegroepen. Voorwaarden voor een emancipatie strategie
zijn onlosmakelijk verbonden met een toename van het inzicht van de betrokkenen in de eigen situatie.

154.

Volgens Negt (1978) neemt de effectiviteit van leerprocesen toe naarmate er meer persoonlijke belangen in meespelen, óf er mee in verband gebracht
kunnen worden.

155.

De indeling is ontleend aan Besteman, 1974: 16-17

156.

Praatpapier, november 1977.

157.

In discussies met De Visser over het onderzoek noemden we dit de impliciete structuur van de handelingspraktijk van de VBW. Het gaf inzicht in hoe
politieke leerprocessen werden gestructureerd en in de 'kwaliteit van het optreden' van de VBW. De Visser promoveerde in 1988 op een dissertatie over handelingsonderzoek.
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158.

Mensen werden via de volgende organisaties en groepen in Waterland benaderd: Vrouwenorganisaties, Standorganisaties, Vakbonden, Politieke partijen,
NUT, Nivon en Volksuniversiteiten, plaatselijke actiegroepen en natuurlijk de VBW en de 1000 insprekers.

159.

Fals Borda spreekt in dit verband van 'collective research'. Daarbij gaat het om informatie die verzameld en gesystematiseerd is op een groepsbasis. "This
collective and dialogical method not only produces data which may be immediately corrected or verified. It also provides a social validation of objective
knowledge which cannot be achieved through other individual methods based on surveys or fieldwork."
Fals Borda, Rahman, 1990: 8

160.

161.

162.

163.

Ik kom daar in de eindconclusies van dit boek op terug.

Dit bleek ook uit de wervingsteksten waarin zinnen voorkwamen als: "Waterland geen Wegenland", "De Purmer bebouwd?" en "Inpoldering van de
Markerwaard een feit?"
Beck, 1975: 71

Pas in 1987 werden dit soort inzichten bevestigd door een onderzoek van de Vaste Kamercommissie naar de handel en wandel van Minister Gruijters in die
periode en zijn verbindingen met het bouwbedrijf Wilma, die al vroegtijdig veel grond had gekocht in de Purmer. Artikel met als titel: "Gruijters gaf ook
Wilma voordeel met rijkssubsidie", Volkskrant van 24 oktober 1987.

164.

Ten aanzien van de landinrichting leverde de Cultuurtechnische Dienst van de provincie de argumentatie.

165.

Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en Natuurvriendenwerk (NIVON)

166.

Kraemer (1987a: 26) gaat nader in op dit probleem, dat veelvuldig voor komt bij de maatschappelijke participatie-adviseurs, maar ook bij sommige actievoerders, de mensen van de maatschappelijke boven- c.q. tussenpositie.

167.

Veel ervaring over het omslaan van individuele waarneming in de bereidheid tot samen actie te gaan voeren werd opgedaan in de strijd tegen kerncentrales
in Duitsland en in Frankrijk. In hoofdstuk 6.3.3 wordt hier verder aandacht aan besteed. Zie ook: Gronemeyer, 1977: 81-98

168.

Dat was een gevoel dat ook met name bij de boeren in Waterland sterk speelde.

169.

Beck, 1975: 166

170.

171.

"De voortdurende zorg voor de relatie met de bewoners is kenmerkend. Het wordt beschouwd als een voortdurende opdracht om de identiteit van
bewoners/actiegroep telkens opnieuw tot stand te brengen, en als een politieke opdracht. De eenheid van de bewoners moet door contacten, concrete hulp,
informatie en acties waargemaakt worden. In het voortdurend beroep op de eensgezindheid, het 'gezamenlijke verzet' klinkt niet alleen de vastbeslotenheid
om op te treden door, maar nog sterker: de noodzaak om de bewoners ervan te overtuigen dat ook bij de bestaande machtsverdeling gezamenlijk optreden
toch zin heeft." Beck, 1975: 156
Beck, 1987: 21

172.

Ontwikkeling van maatschappelijke participatie wordt door Kraemer (1987a: 26) gedefinieerd als "(...) het scheppen van optimale mogelijkheden voor het
vermogen van mensen om voor zichzelf op te komen."

173.

Beck (1987: 21) zegt nog het volgende over die volstrekt ongelijkwaardige uitgangspositie: "Dat grote bedrijven, gemeentes en grote belangenorganisaties via
directe, informele contacten of een gestructureerd ambtelijk overleg al bij de voorbereiding zijn betrokken geeft aan, dat de genoemde ongelijkheid van
uitgangspositie van de potentiële insprekers structureel is: inspraak wordt een kwestie van strategische positie."

174.

Beck, 1975: 106

175.

Over de soorten rollen van de begeleider, de onderzoeker, de agoog verwijs ik naar: Kraemer, Lammerink, 1984: 24 en de bijdragen van Schuyt en Kraemer
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in: Smid, 1988: 31 en hoofdstuk 3, passim

176.

Politieke vorming opgevat als het ontwikkelen van houding, inzicht en vermogen van mensen, waardoor hun mogelijkheden om de politieke/bestuurlijke
besluitvorming te beïnvloeden worden vergroot.

177.

Castells (1979) definieert stadsgewest als volgt: ruimtelijke eenheid waarin arbeidskracht in enge en ruime zin wordt gereproduceerd en begrensd met behulp
van de kaart van de pendel als ruimtelijke uitdrukking van de arbeidsmarkt. In deze zin valt Purmerend onder de invloed van Amsterdam.

178.

In het boek van Castells (1979: 36 ev.) is een beschrijving opgenomen van het ontstaan van een metropolitaine regio, wat in Nederland stadsgewest
genoemd wordt. De beschrijving van de feitelijke ontwikkeling lijkt volgens Launspach (1973: 2) "(...) sterk op wat bijvoorbeeld in de Tweede Nota
Ruimtelijke ordening is terug te vinden. Castells toont echter bovendien aan dat de interne ontwikkeling van de stadsgewesten helemaal in overeenstemming is
met de logica van het monopoliekapitalisme als produktiewijze.".

179.

180.

Ik kreeg steun van een kandidaatsassistent. In de eerste drie jaar werkte ik samen met kandidaatsassistent Dirk Jan Haitsma aan de
ontwikkeling van het vak. Later was dat Cees van der Zwaard. Vanaf eind 1980 werd de vacante leerstoel in het vak bekleed door Paul Kraemer. Hij beschreef 'andragogisch handelen' als veranderingshandelen ter ondersteuning van de agogische of welzijnspraktijk. Daarbij verstond hij onder welzijn het
vermogen greep te hebben op de eigen levenssituatie.
Voor een uitvoerige beschrijving van de geschiedenis van de Andragologie verwijs ik naar Michielse (1984)

181.

De ontdekker van de term "Andragogik" Kapp bedoelde er in 1833 uitsluitend volwasseneneducatie mee. In Nederland was ondanks de
nodige begripsverwarring dit studieveld breder opgevat en wilde men verschillende activiteiten op welzijnsgebied hier onder vatten. Ook typisch Nederlands
was het onderscheid tussen de termen andragogie (praktijk), andragogiek (praktijktheorieën) en andragologie (wetenschap der andragogie). Deze termen
hebben overigens vooral verwarrend gewerkt.

182.

Ik baseerde me voor een belangrijk deel op een voorpublikatie van het in 1984 verschenen boek van Michielse, en de andragologische klassieken, zoals Ten Have, 1973; Van Gent, 1973; Nijk, 1972; Van Beugen, 1977

183.

Michielse, 1984: 240-241
Andere termen waren nog: Adult Education en Community Development.

184.

De Academische Raad, "De Andragogische Wetenschappen in Nederland", Den Haag, 1971

185.

"When we speak of social technology, we mean the capability of dealing with, or controlling or helping to guide human behavior. In many
instances our understanding of behavioural phenomena enables us to intervene in individual and social life and to organize, plan, implement and control
behavioral processes to the betterment of society in general". Zaltman, Kotler, Kaufman, 1972: IX

186.

De sociaal politieke verhoudingen begin zeventiger jaren maakten, zo was de opvatting, vanwege de macht van de arbeidsorganisaties het
handhaven van de sociale vrede door de sociale staat onvermijdelijk.

187.

Michielse, op cit., 1984: 7. Overigens was het Nijk, die voor het eerst zijn inzicht in het dialectische karakter van de maatschappij en van de
wetenschap der andragogie trachtte te vangen in het genoemde begrippenpaar. In zijn oratie zei hij: "Vanuit het belang dat de agoloog heeft bij een wetenschappelijke beheersing van de sociale werkelijkheid ligt de identificatie voor de hand met hen die in deze maatschappij heersen en met de belangen, die zij
vertegenwoordigen. (...) Vanuit het belang, dat de agoloog heeft bij emancipatie ligt de identificatie voor de hand met hen die in deze maatschappij beheerst
worden en met de belangen waar zij voor staan".
Nijk, 1972: 15 ev.

188.

Van Gent, 1973: 35 ev.

189.

Van Stegeren, 1970

190.

Nijk, 1978: passim; De Zeeuw, 1976: 106 ev.
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191.

Rijkschroeff, 1989: Inleiding

192.

Kraemer, Lammerink, 1984: 18

193.

194.

Wetenschap opgevat als een verbeterde blik op de toekomst, of kennis van de effecten van wat nu gebeurt op de constellatie van wat gaat
komen. Daartoe dient wetenschap reflectie en actie te verenigen. Het gaat om studie van de werkelijkheid om deze te begrijpen en haar te
veranderen, terwille van de verbetering van menselijke situaties. Wetenschap in deze opvatting is dienstbaar aan de samenleving en is produkt en
producent van de samenleving, waarin ze functioneert. Kraemer, Lammerink, 1984: 18

Hierop wijst ook Michielse (1989: 322).

195.

Het navolgende wordt ontleend aan de Inleiding op het boek van twaalf andragologen. Lunenberg, Nauta, 1984: 12
We zagen van die opvatting al voorbeelden in vorige hoofdstukken. Invloedrijke publikaties uit die tijd zijn: Lippitt, Watson, Westley, 1958;
Bennis, Benne, Chin, 1961

196.

Gerefereerd werd aan nieuwe educatieve praktijken geïnspireerd vanuit ervaringsleren en exemplarisch leren, zoals leeractiviteiten binnen de
vrouwenbeweging, het open schoolwerk en het vakbondsvormingswerk.
Klassieke werken waren: Deppe-Wolfinger, 1973: 48-99; Negt, 1975
Op basis van Freire: Broeckmans e.a., 1978

197.

Daarmee plaatsten ze zich op de culturalistische opvatting van actief handelende mensen die hun eigen geschiedenis maken, in tegenstelling
tot de structuralistische opvatting van mensen als dragers van structuren waardoor zij worden aangesproken en geplaatst. Hall, 1991: 55

198.

Huizer (1990: 2) schrijft: "André Gunder Frank en Marta Fuentes stated that social movements, particularly of the type commonly called 'new'
social movements (to distinguish them from 'classical' social movements such as labour union movements), have existed since time immemorial.
Among these are ethnic-, peasant-, slave-, women's-, religious and other broad movements that have influenced social transformation including
changes of the state. Such movements seem to occur in cycles and continue to play crucial roles, though they may take new forms, such as
indigenous, the green- and the peace-movements ".
Het 'nieuwe' heeft derhalve minder te maken met historisch nieuw, maar meer met de breuk met het bestaande en de nieuwe ontstaansvoorwaarden.

199.

Hall (1991: 140) noemt dit sleutelmomenten in de overgang naar nieuwe tijden.

200.

Heberle, 1968

201.

Wilcinson, 1971

202.

Castells (1972, 1973) sprak ook over een bepaald organisatietype van het geheel van op verandering gericht sociaal handelen van onderliggende groepen, waarvan de ontwikkeling strijdig was met de dominante maatschappelijke logica.

203.

Eén mogelijke indeling van die sociale bewegingen werd in die dagen beschreven in Ter Elfder Ure (1978: 2-3). Hierin onderscheidden de
inleiders: bewegingen rond vraagstukken van "de reproduktie van de menselijke soort" en bewegingen rond vraagstukken van "de reproduktie van de
subjectiviteitsvormen".

204.

De vredesbeweging en de beweging tegen atoombewapening kwamen op als reactie op de mogelijkheid van de nucleaire vernietiging van de
menselijke soort; de ecologiebeweging concentreerde zich op de natuur als essentile bestaansvoorwaarde voor de mens en de anti-kernergiebeweging, die gezien kon worden als een radicalisering van de milieubeweging; de Derde Wereldbeweging ontstond als reactie op de ontwikkelingen in
Vietnam, de anti-oorlogdemonstraties en de ontwikkelingsproblematiek en richtte zich tegen de verdrukking van de massa in de zogenaamde Derde
Wereld; de stedelijke bewegingen richtten zich op de vooral kwalitatieve verandering van de inrichting van de ruimte en kwamen vooral tot
ontwikkeling rond de verslechtering van de directe leefomgeving, met de kraakbeweging als radicale variant. Door de katalyserende rol van deze

198

laatste kwamen de tegenspraken over het wonen en het functioneren van het locaal bestuur weer centraal te staan.
Ter Elfder Ure, 1978: 2-3

205.

Overzichtsliteratuur uit die tijd over verschillende sociale bewegingen was te vinden in Tijdschrift Marge, Themanummer over Nieuwe Sociale
bewegingen, jrg. 3, no.1, 1979: 31-32
Een belangrijk samenvattend boek van recentere datum:
Van der Loo, Snel, Van Steenbergen, 1984

206.

Deze laatste bewegingen verwezen primair naar een crisis van het gezin en de school, waar het uiteindelijk ging om de reproduktie van de bestaande machtsverhoudingen. In de relatiepatronen trad het machts- en overheersingsaspect aan het licht en werd duidelijk dat de invoeging in het
maatschappelijk bestel de onderschikking en onderwerping inhield van het ingevoegde individu.
Een geconcentreerde uitbarsting van deze ideologiecrisis vond plaats aan het eind van de zestiger jaren in de jongeren- en studentenbeweging
waarin zich op min of meer massale schaal een breuk voordeed met de traditionele gezagsverhoudingen en samenlevingsvormen. Het leidde tot een
uitproberen van nieuwe artistieke, intellectuele, sociale en sexuele vormen en vond zijn politieke neerslag in de democratiseringsbeweging.
Het subjectieve aspect van de universitaire emancipatiebeweging ging na het begin van de jaren zeventig goeddeels verloren, maar trad versterkt naar voren in de zich massaal ontwikkelende vrouwenbeweging. Hier binnen streefden de vrouwen (en ook sommige mannen) naar emancipatie, in de
zin van grotere rechtvaardigheid, maar ook van bevrijding uit verstarde door de 'mannencultuur' bepaalde structuren en verhoudingen. Als ideaal stelden de
vrouwen een eigen vrouwelijke subjectiviteit die in tegenspraak was met de mannelijke 'heerschappij', zowel in de sexuele praktijken als in de andere functies
van de maatschappelijke produktie en reproduktie.
Het feminisme en de homobeweging "(...) hadden een destabiliserend effect op al datgene wat eens in het theoretisch universum van links
geacht werd stabiel te zijn", zo stelt Hall (1991: 151).

207.

Reckman, Van Roon, 1983: 25 en 31

208.

Kraemer, Lammerink, 1984: 22

209.

Gorz, 1978

210.

W. Beck in inleiding op Vrije Universiteit op 30 november 1978.

211.

Bell (1960), aangehaald bij Hall, 1991: 68

212.

Voorbeelden van door feminisme geïnspireerde auteurs in die dagen: Zaretski, 1976; Wilson, 1977; David, 1980; Cockburn, 1977; Rubin,
1976; Sevenhuysen, 1978; Meulenbelt, 1978a

213.

Ehrenreich, English, 1979; Foucault, 1976; Baudelot, Establet, 1971; Donzelot, 1977

214.

Gramsci, 1978; Guibal, 1981: 260-266; Gianotten, De Wit, 1985: 132-137
Voorts: Negt, 1981: 152-155; Hoogenboom, Jansen, 1980; Foucault, 1979: 118-134
Een overzicht in: Basaglia, Foucault, Castel, Wulff, Chomski, Laing e.a., 1978,
Gerelateerd aan andragogische werkvelden: Wilson, 1977: 74-101; Bailey, Brake, 1975: 144-148; Koopmans, 1974: met name 13-75

215.

Van der Veen, 1989: 325

216.

Peper, 1972: 24

217.

Michielse (1989: 314) verwijst naar Michielse, 1984: 191

218.

Michielse, 1984: 35-42
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219.

220.

Vuijsjes gebruikte deze omschrijving in een Haagse Post artikel met kritiek op het welzijnswerk en schreef daar later een boekje over: Vuijsjes,
1977. Overigens was hij volgens Stuurman (1981: 9 en 14) niet de uitvinder van de term. De oorsprong lag bij de politicoloog Daalder. Daalder
(1974: 61 ev.) doelde met 'de nieuwe vrijgestelde' op de linkse, meest intellectuele actievoerders die in de jaren zestig

actief werden en door hun overmatige invloed in de media, in bepaalde sectoren van onderwijs en in de welzijnssector
de politieke onrust kunstmatig opbliezen.
Achterhuis, 1979

221.

Achterhuis, 1979. Speciaal hoofdstuk 2, dat deze stelling tot titel had. Dezelfde scepsis ten aanzien van het welzijnswerk en wat het kon en
deed in menselijke crisissituaties klonk ook door in zijn later verschenen boek: Achterhuis, 1983.

222.

Illich, 1978.
Hierin analyseerde Illich de iatrogene aspecten van de gezondheidszorg. Professionaliteit was in deze gedachtengang ziekteverwekkend,
producent van ziekte, in plaats van gezondheid. Het geneesmiddel lag voor de hand: deprofessionalisering van de gezondheidszorg. Van dezelfde auteur:
Ontschooling van de maatschappij, Baarn, 1972

223.

224.

225.

Stuurman, 1981: 5
Het woord 'strijd' wordt in het vervolg van deze tekst meerdere malen in figuurlijke zin gebruikt als een algemene benaming voor allerlei
gevallen van conflicten, botsingen, tegenspraken, politieke oppositie, tegenspraken en stellingnames. Deze hantering van strijd is te vergelijken met
de betekenis zoals gebruikt in bijv. armoede bestrijding, een strijdbare organisatie en een strijdzame avond.

Stuurman, 1981: 5-6

226.

'Breuk' omschrijf ik in navolging van Hall (1991: 43) als: momenten dat oude gedachtengangen worden onderbroken, oudere begrippenstelsels
vervangen en oude en nieuwe elementen gehergroepeerd rond nieuwe veronderstellingen en thema's.

227.

Dit was de uitwerking van de klassiek-liberale doctrine, dat het algemeen welzijn aleen adequaat kan worden gerealiseerd door individuen, die
handelen vanuit een prestatiegericht isolement en hun belangen nastreven met een minimale staatsbemoeienis ('vrijheid ten koste van gelijkheid').
Hall, 1991: 161

228.

Van der Veen, 1989: 326

229.

Van der Veen, 1989: 329

230.

Michielse, 1989: 315

231.

Dat wilde zeggen, die beoefening waarbij zowel ruimte was voor studie en onderzoek van de maatschappelijke functie van de andragologie als
voor de studie van het andragogisch handelen zelf en de theorie en de methodologie van andragogisch handelen.
Lammerink, Kraemer, 1982/83: 1-16

232.

Ten Have (1973) was de klassieker op dit gebied. Van Beugen (1977) gaf de nadere uitwerking en onderbouwing.

233.

Zie de opmerkingen van Michielse in 5.2.
Verder: Kraemer, Van Stegeren, 1984: 18

234.

Ik wist me in die opvatting gesteund door een aantal medestafleden en actieve studenten. Vanaf 1974 hadden medewerkers en studenten van
de toenmalige vakgroep Andragologie en Sociale Pedagogiek (ASP) van de Vrije Universiteit, discussies gevoerd in onder andere de Themagroep
Politieke Vorming. Studenten en oud-studenten leverden later verschillende bijdragen in het kader van de Landelijke Scholingsgroep Welzijnswerk
(LSW) via studiedagen, scholingen, het maken van vertalingen en het schrijven van boeken.
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235.

236.

De volgende omschrijving ontleen ik aan basismateriaal van Kraemer (Andragologisch Thema, Propedeuse, 1982/83):
Maatschappelijke hulpverlening varieert van individuele hulp (in noodgevallen) tot een stelsel van sociale gezondheidszorg voor specifieke
groepen (bijv. bejaarden, moederlozegezinnen, gehandicapten). Ze is in principe voor ieder beschikbaar.
Vormingswerk of volwasseneneducatie varieert van persoonlijke en maatschappelijke oriëntering in klein groepsverband (zoals scholieren,
vrouwen, werklozen, beroepsgroepen) tot algemene programma's voor scholing, ontwikkeling en 'maatschappelijke opvoeding' (vormingswerk werkende
jongeren, moedermavo's, vrouwen en meidenwerk, bibliotheekwezen).
Opbouwwerk of samenlevingsopbouw varieert van 'gemeenschap' bouwende en 'integratiebevorderende' sociaal culturele activiteiten ( in
situaties van 'achterstand', 'deprivatie', of 'onmaatschappelijkheid') tot ondersteuning van zelfbehartigingsorganisaties en inspraak/participatie-acties van
lokale bevolkingsgroepen mbt. hun dagelijkse leef- en woonomgeving.
Soms wordt ook nog onderscheiden: organisatieagogie of organisatie van intermenselijke betrekkingen, hetgeen varieert van 'group
dynamics' tot 'human relations' gericht op conflictoplossing of conflictvoorkoming terwille van goede en soepele personele arbeidsverhoudingen in vnl.
grootschalige werk- en produktieverbanden.
Een andragogische praktijk werd opgevat als een eenheid van andragogische arbeid en de maatschappelijke situatie waarin deze arbeid verricht
werd. In deze opvatting was een analyse van handelingsvraagstukken pas mogelijk als deze begrepen werd in de context waarin zij zich voordeed.

237.

Aangehaald wordt Nijk (1983: 114) in: Kraemer, Van Stegeren, 1984: 9

238.

Nijk, 1984: 31-49

239.

Gieles, Visser, 1988: 28 ev.

240.

241.

De term 'progressief' verwees naar de problemen in een wetenschapsgebied, die meer of minder belangrijk gevonden werden en naar de
manieren waarop er in zo'n wetenschap wel of niet naar oplossingen werd gezocht. Dit werd ook radicaal, alternatief, emancipatorisch of
feministisch genoemd.
Ik was me ervan bewust, dat 'progressief' allesbehalve een eenduidig begrip of selectiecriterium was. Het verwees ook naar concrete
utopieën, zoals die door verschillende op emancipatie gerichte sociale bewegingen in die jaren verwoord werden.
Een weerslag van die opvattingen was te lezen in het orgaan van de Bond voor Wetenschappelijk Arbeiders, te weten: Wetenschap en
Samenleving, 1980, no.9, Themanummer Andere Wetenschap

Ondanks de relatief gunstige Nederlandse situatie van de verzorgingsstaat werd in de toenmalige literatuur over 'onderdrukking' gesproken.
Hieruit bleek ook de grote invloed die de ontwikkelingen in landen als Vietnam en Latijns Amerika hadden op de intellectuelen van de jaren
zeventig. Namen als Frantz Fanon, Che Quevara, Fidel Castro, Paulo Freire, Mao Tse Tung waren dan ook algemeen bekend.

242.

Leonard, 1975: 55-62

243.

Berkers, Kool, De Rooy, 1979: 134 ev.; Berkers, 1980: 365 ev.

244.

Berkers, 1977.
Later gepubliceerd in het voorwoord van de IWA publikatie: Berkers, De Rooy, Schuiling, 1980: 9-11
In deze dialectische drieëenheid behoorde tot de doelstelling het aangeven van de rol en of functie van het werk in de maatschappij - een
meestal impliciete maatschappijanalyse - en datgene wat de werkers zich ten doel stelden te bewerkstelligen met de betrokken maatschappelijke groepering.
De inhoud betrof de specifieke concretisering van doelstellingen, rekening houdend met de algemene doelstelling en gegeven de specifieke kennis (ervaring)
van specifieke wetmatigheden in de specifieke situatie van de betrokken groeperingen. Hier speelde ook de structurering van het kennisproces (leerproces)
een belangrijke rol. De methode betrof de specifieke middelen, gegeven de doelstelling (en de impliciete maatschappijanalyse ten aanzien van de rol en
functie van de werksoort) en de specifieke concretiseringssituatie en kennis. Ook de analyse van vooronderstellingen en effecten van methoden en
technieken speelden een rol, in de zin dat die bepaalden of deze bruikbaar waren bij bepaalde doelstellingen. Maar ook de inhoudelijke volgorde van een
onderwerp legde bijvoorbeeld in het vormingswerk beperkingen op aan methode en technieken.
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245.

Die praktijk bestond er uit op vakmatige wijze ondersteuning te bieden aan de andragogische werkvelden. Een ondersteuning die
veranderingen en verbeteringen bewerkstelligden in die werkvelden, gericht op de emancipatie van de cliënten.

246.

In een paradigma wordt uitgelegd hoe variabelen zijn gedefinieerd, wat gemeten moet worden, hoe iets werkt of hoe iets kan worden ontwikkeld. Kuhn, 1962

247.

Goede voorbeelden van dergelijke tegenstrijdigheden zijn te vinden in 6 interviews over ervaringen van werkers in dienst van de overheid en
ervaringen van gebruikers van de geboden voorzieningen. London-Edinburgh Weekend Return Group, 1979: 5-32
En ook: Stuurman, 1981: 5

248.

Michielse, 1984: 35

249.

Freire, 1971: 73. Hierover meer in hoofdstuk 6.3.3

250.

Deze discussie kwam expliciet aan de orde binnen de democratische psychiatrie middels het begrip 'kritische subjectiviteit' als voorwaarde
voor de 'verifica'.
Zie onder anderen: Van der Beek e.a., 1980: 19. Verder het interview met Pirella in: Meeus, Raaijmakers, 1980: 331-353.

251.

De toenmalige discussie spitste zich toe op "Ideologie en ideologische staatsapparaten" van Althusser (1978: 58-103) en "L'Ecole capitaliste en
France" van Baudelot, Establet (1971) en de analyses van het gezin. Een samenvatting van het laatste in: Lammerink, 1980

252.

253.

254.

255.

256.

257.

Een goed voorbeeld van zulk begrip was de studie van Rubin (1976) naar het milieu van de Noord Amerikaanse arbeidersklasse.
Dit boek is in het Nederlands vertaald als Pijn en moeite, Baarn, 1979

De literatuur over macht van Foucault en Lacan over psychoanalyse gaf binnen de vakgroep waar ik werkzaam was een grote impuls in het
denken over dit context aspect. De term bewustzijn kwam daar niet meer in voor! De psychoanalyse stelde niet het bewustzijn, maar juist het
onbewuste centraal. De autonomie van het bewuste Ik werd daarmee radicaal ondergraven : het handelen van mensen was niet zozeer gebaseerd op
bewuste, rationeel tot stand gekomen keuzes, maar werd veeleer gestuurd door onbewuste verlangens. Bovendien werd de ontwikkeling van de
identiteit in de psychoanalyse niet in eerste instantie verklaard vanuit de maatschappelijke positie van de persoon, maar vanuit de nauwe betrekkingen
en intieme ervaringen in het gezin. De psychoanalytische theorie eiste aandacht op voor een aparte psychische realiteit die een zelfstandige logica en
een eigen dynamiek kende. Daarin was geen plaats voor objectieve maatschappelijke verhoudingen maar des te meer voor kwesties als lust en onlust,
leven en dood, fantasie en droom, fascinatie en weerstand. De psychoanalyse gaf inzicht in 'irrationele' verschijnselen of ambivalenties, wanneer het
denken vanuit bewustzijn en maatschapelijkheid op haar grenzen stuitte. Psychologie en maatschappij, 1981: 180-182
Leonard, 1975: 57
Beck cum suis spraken in dit verband over 'belangenbehartiging door zelforganisatie', onder anderen in: Beck, 1977: 17-21. Hierover meer in
hoofdstuk 6.2.3
Veel voorbeelden van het opzetten van tegensystemen in: London-Edinburgh Weekend Return Group, 1979: 47-62
Een goed voorbeeld werd geleverd door de actiegroep 'De Sterke Arm', die in de jaren '70 in de Dapperbuurt actief was. Beck (1975: 159 en
166) schreef hierover: "De actiegroep breidt zich geleidelijk uit (...) Het blijkt dat de strijdbaarheid in de buurt toeneemt, dat steeds meer bewoners
zich bewust worden van de noodzaak steeds meer actie te voeren. Alleen op deze manier zullen zij uiteindelijk over hun eigen zaken kunnen beslissen. Doorslaggevend is dan welke methoden er worden toegepast om de actiebereidheid te stimuleren. De Sterke Arm noemt informatie, concrete
hulp en acties als de drie voornaamste middelen om tot solidair optreden te komen."
Zie verder hoofdstuk 4.7 over het actieonderzoek in Waterland.

258.

In hoofdstuk 6 wordt Freire behandeld.

259.

Negt, 1975
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260.

Deppe (1971) stelde in het kader van vormingswerk voor jongeren dat collectief werken voorwaarde was voor het tot stand brengen van reële
veranderingen. Het gezamenlijk leren kon een bijdrage leveren aan het doorbreken van het individuele prestatieprincipe. Echter gezamenlijk leren en
collectief werken voerden op zichzelf nog niet tot progressief handelen en denken. Daarvoor was het noodzakelijk dat het collectief werken zich
richtte op een gemeenschappelijk doel: de verbetering van de levensomstandigheden van de bevolking.

261.

Praatgroepen, Vrouwen Oriënteren zich op de Samenleving waren voorbeelden. Deze en andere werkwijzen waren bijeengebracht in een
drietal readers, die jaarlijks werden geactualiseerd.
Lammerink, Haitsma, 1978

262.

Een bundeling van artikelen over de democratische psychiatrie in: Lammerink, Van der Zwaard, 1982

263.

Fals Borda, 1978: 209-249

264.

Lammerink, Kraemer, 1982/3: 11

265.

Althusser, 1978: 58-103 (oorspronkelijke titel: "Idéologie et appareils idéologiques d'état", in: La Pensée, nr. 151, 1970)

266.

Interessant in dit kader waren de opmerkingen in een interview van Basaglia, één van de mensen van het eerste uur van de beweging van
democratische psychiatrie. Hij zei: "De inrichting is zowel ideologie als realiteit, net als het leger, de school, het gezin. De realiteit van de kliniek is
deel van de gehele werkelijkheid. Daarom is het ook zo dat als je de kliniek onderzoekt, je tegelijkertijd ook de dominante ideologie onderzoekt en
datzelfde geldt bij het onderzoeken van het gezin. Je moet altijd een dialectische relatie proberen te scheppen die het midden houdt tussen ideologie
en utopie. Als je dat niet doet eindig je bij de institutionalisering van de ideologie of bij de institutionalisering van de utopie. Maar deze levenswijze is
niet eenvoudig. We hebben geleerd in non-dialectiek te leven, in onkritische instituties, en als wij ons kritisch opstellen zal men steeds proberen ons
terug te winnen."
Leven tussen ideologie en utopie wil in dit geval zeggen, dat men zich bewust is van de eigen gebondenheid, maar dat men tegelijkertijd deze
'gevangenschap' probeert open te breken, met een ideaal voor ogen. Bijvoorbeeld een samenleving die geen onderdrukking kent.
Haafkens, Van der Poel, 1980a: 94-101

267.

Belangrijke aanwijzingen over hoe de relatie tussen analyse en strategie te denken werden gegeven door Weinberger. Volgens Weinberger
(1965) konden tegenspraken in de werkelijkheid en in onze kennis over de werkelijkheid via dialectische denkstappen overwonnen worden. Dit was
te bereiken via twee methodologische principes: relativisering en reductie.
Relativiseren hield in dat tegenstrijdigheden in het kennissysteem die logisch niet oplosbaar waren in een bredere context geplaatst werden,
waardoor een bredere relatiestructuur ontstond. Dit principe had betrekking op kennis (theorie, analyse) over de werkelijkheid. Kennis kon tot in het
oneindige worden uitgebreid. Maar kon je nu zeggen dat complexere kennis ook beter was? Dit was maar gedeeltelijk positief te beantwoorden, aangezien
het 'meerdere' dat kennis opleverde door het 'mindere' van het handelen gereduceerd werd. Kennis werd verminderd door of beter kennis was een instrument van handelen. Dit instrumentele karakter van kennis bepaalde niet alleen de mogelijkheid van een onderzoeksveld, maar vooral het karakter en de
vorm van kennis. Kennis, cq. analyse, moest bruikbaar zijn. Bruikbaarheid kon verkregen worden via reducering van kennis tot het wezenlijke. Belangrijk
hierbij was dat het wezenlijke niet opgevat werd als een eigenschap van de werkelijkheid cq. als een resultaat van kennis, maar als een betrekking tot het doel
van de kennis of als een betrekking tot handelen.
Geciteerd in: Smit, 1980: 300

268.

Eén voorbeeld van zo'n evidentie: "De voorzieningen zijn er voor de gebruikers, het gaat erom ze te verbeteren." Evenwel veel voorzieningen
bleken in de praktijk tegen de gebruikers te zijn gericht. Ze isoleerden en stigmatiseerden hen. Deze voorzieningen moesten in ieder geval veranderd,
maar misschien wel afgeschaft worden. Lammerink, Kraemer, 1982/3: 12

269.

Lammerink, Kraemer, 1982/3: 10

270.

Dit vond zijn neerslag in: Kraemer, 1981/82 - 1983/84

271.

Met de ideologie van het gezin werd bedoeld het geheel van rituelen, handelingen en voorstellingen rond moederschap, vaderschap, sexualiteit, huwelijk, liefde, opvoeding, man-vrouwrelatie. Voor een toelichting op deze stellingname wordt verwezen naar het artikel: Lammerink, 1980: 2.

203

272.

Althusser, 1978: 58-103

273.

Over deze opvattingen van Gramsci: Reckman, Van Roon, 1983: 63

274.

Cockburn, 1977: 41 ev.

275.

Althusser (1978: 70) onderscheidde de volgende ideologische staatsaparaten: godsdienst (systeem van de verschillende kerken), onderwijs (systeem van de diverse openbare en particuliere onderwijsinstellingen), gezin (geheel van voorstellingen, handelingen en rituelen rond moederschap,
vaderschap, seksualiteit, huwelijk etcetera), recht, politiek (politieke systeem waaronder de verschillende politieke partijen), vakbeweging,
communicatie (pers, radio, televisie ed.) en cultuur (sport, kunst, literatuur).

276.

David, 1980

277.

Freire, 1979: 161

278.

Freire's opvatting over het waarheidsbegrip van wetenschappelijke kennis wordt geanalyseerd door Coenen (1989: 25).

100.

De discussies waren gebundeld in een syllabus. Lammerink, Van der Zwaard, 1981

280.

281.

282.

Negt, 1978: 43-45. Gebruik is gemaakt van de vertaling van De Rooy, Landelijke Scholingsgroep Welzijnswerk, Amsterdam en Coenen, 1989:
64
Kluge en Negt (1972) beschreven in een gezamenlijk boek de wijze waarop de maatschappelijke ervaring tot stand kwam. Uitgangspunt
vormde voor hen de produktiewijze: de manier waarop in onze maatschappij arbeid georganiseerd werd. Deze drukte haar stempel op de inrichting
van het maatschappelijk leven (openbaarheid). Daarin regeerde de kwantitatieve tijd met name de levensgeschiedenis.

Van der Linden, 1975: 117

283.

Ervaring had twee nauw verweven aspecten: zij vormde in de ervarende persoon de waarheid van het object én zij vormde in de persoon de
waarheid van hemzelf als ervarend subject. Van der Linden, 1975: 118

284.

Jara (1981: 31-32), een Peruaanse socioloog en educador popular, onderscheidt de 'volkscultuur', als een uitdrukking van weerstand tegen de
economische en politieke dominantie, van de 'cultuur van het volk' als een uitdrukking van overheersing.

285.

Hall (1991: 43) omschrijft breuken, als veranderingen van perspectief, als momenten waarop oude gedachtengangen worden onderbroken,
oude begrippenstelsels vervangen en oude en nieuwe elementen gehergroepeerd worden rond nieuwe vooronderstellingen en thema's.

286.

Programmastencil "Agogisch handelen tbv. derdejaars studenten andragologie", Amsterdam, mimeo, 1981: 4

287.

Oostrik, 1980: 496

288.

Brecht, Driestuiverproces, een sociologisch experiment, Sunschrift 93: 63, geciteerd door Oostrik, 1980: 500

289.

Omschrijving die Negt hanteerde tijdens een diskussie met de Landelijke Scholingsgroep Welzijnswerk in 1979. Berkers e.a., 1981: 77

290.

Uiteenlopende bronnen leverden het materiaal voor deze studie. Verhey en Van Westerloo waren 'meesterjournalisten' in het beschrijven van
de alledaagse werkelijkheid in verschillende Vrij Nederlandbijvoegsels: "Het verspilde talent", nr. 15, april 1979; "De vlucht in de stacaravan", nr.34,
augustus 1979; "Het verval van de Smitsstraat", nr. 51/52, december 1979. In dit laatste bijvoegsel werd de geschiedenis beschreven van de Smitsstraat in Den Haag. Ooit nette burgermanswoningen, anno '79 krotten. Actiegroepen regelden de verdeling van kraakpanden en de bewoners
spraken elkaars taal niet. Hoe de bewoners van de Haagse Schildersbuurt, het Transvaalkwartier, de Rotterdamse Crooswijk hun buurten
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291.

ontvluchtten werd beschreven in andere bijvoegsels. Het ging over de moeite, die de meesten moesten doen om hun stacaravan te behouden en
waarom ze zich een aanzienlijk deel van het jaar daar terugtrokken. Een stacaravan op Camping Bruggenhof is de rijkdom van de armen, zo stelden
de schrijvers.
Het eerst genoemde bijvoegsel liet zien waar een groep van 71 leerlingen van de St. Joseph Mavo te Helmond (lichting 1973) in 1979
terecht was gekomen. Elk volgde zijn eigen geschiedenis. Sommigen waren na een paar jaar al verdwenen of vertrokken: de uitvallers. Anderen
haalden het diploma probleemloos: de goeden. En er waren er twee die nog op de St. Joseph Mavo zaten: de doorbijters. Ze kwamen bij elkaar en
zwermden weer uit.
Rubin (1976) publiceerde haar eerste belangrijke werk over het leven van arbeidersgezinnen in "Pijn en moeite".
Kipphardt (1978), de Duitse dramaturg en psychiater, reconstrueerde zoals hij dat noemde de voorklinische carrière van de schizofrene
dichter März, die gedurende lange tijd was opgenomen in de Psychiatrische Rijkskliniek te Lohberg, Duitsland. Het verhaal van een proces van
uitstoting.
Lammerink, Van der Zwaard, 1981: passim
Meulenbelt, 1978a: 40-41

292.

Het proces werd beschreven aan de hand van eigen teksten en studentenbronnen, met name van een tweetal doctoraalscripties: Haitsma,
1980; De Jong, 1980

293.

Ook van belang waren geschriften van Negt, Rogers, Cloward en Fox Piven, Lessing en Wagner.
Negt vanwege zijn ervaringsbegrip en ervaringen met een onderwijsproject, bekend als "Glockseeschüle".
Rogers vanwege zijn hoofdstuk in "Leren in vrijheid", met als titel "Een revolutionair hoger onderwijsprogramma", waarin een pleidooi
voor vrijelijk zelfgericht en creatief leren.
Cloward en Fox Piven, in hun inleiding op "Radical Social Work", New York, 1976, vanwege hun kritiek op de opleidingen tot maatschappelijk werkers in de Verenigde Staten. Deze waren of heel conservatief of vervielen in een ander uiterste als een reproduktie van burgerlijke
praktijk in een progressief jasje, zo stelden de schrijvers. Leerzaam vanwege de overeenkomsten en de verschillen met de Nederlandse situatie.
Lessing gaf in haar "Golden Notebook", Amsterdam, 1978, aan hoe in ieders schoolcarrière vaak vanaf het begin geleerd werd te zoeken
naar de opinies van anderen (autoriteiten) en het eigen oordeel te wantrouwen, de eigen autoriteit te ontmantelen. Ze deed een pleidooi voor een
herwaardering van het eigen oordeel tegen de achtergrond van de opgedane levenservaring, en het volgen van de eigen intuïtieve gevoelens voor wat
nodig is.
Gebundeld in: Lammerink, Van der Zwaard, 1980: 1-67

294.

Wright Mills, 1963: 214

295.

Gerefereerd werd aan het begrip 'organisch intellectueel', zoals dat door Gramsci was gebruikt. Hij definieerde het begrip 'organisch' vanuit de
sociale functie, die de intellectueel in de maatschappij vervulde. Die was onafhankelijk van de sociale afkomst van dezelfde intellectueel. Gramsci,
1967: 21 en Gramsci, 1978: 126 ev.

296.

Depositair verwees naar een onderwijs waarin éénrichtingsverkeer plaats vond. In dergelijk onderwijs was sprake van een overdragend subject
(leraar) en geduldig luisterende objecten (leerlingen). De leerlingen werden tot vaten gemaakt die de leraar vulde. Hoe braver de vaten zich lieten
vullen hoe beter de leerlingen. Onderwijs werd een handeling van 'storten van deposito's' (als bij een bank), waarbij de leerlingen de bewaarders
waren en de leraar de bewaargever. In plaats van te communiceren gaf de leraar communiqués uit, die de leerlingen uit het hoofd leerden en
herhaalden. Freire, 1972: 69 ev.

297.

De universiteit had hen in zekere zin het 'zwijgen' opgelegd, middels de universitaire regels en geboden.
Dit verwees naar de term zwijgen, zoals Freire (1972: 73 ev.) die in overdrachtelijke zin hanteerde.

298.

Kraemer, Lammerink, 1984: 26

299.

Van Rees, 1981: 14, 119 en 213

300.

J.Nauta en M.P.Lammerink, "Discussiemateriaal voor stafseminar van de KOP over het onderzoeksproject 'Opbouwwerk en stedelijke sociale
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bewegingen'", mimeo, Amsterdam, 1980

301.

Publikaties van zowel docenten en studenten, bijvoorbeeld: Nauta e.a., 1980; Nauta, Kraemer, 1984; Voskamp, 1981; en "Van Lairessestraat
naar Javastraat - een beweging naar de Indische buurt", interne publikatie Vrije Universiteit, Amsterdam, 1980

302.

Men onderscheidde community organization van community development. In een later stadium sprak men van de participatiebenadering en
de planningsbenadering.
Van der Veen, 1982: 28

303.

Sinds de jaren dertig was er in de Verenigde Staten een theorie ontwikkeld over geplande verandering van de samenleving in de vorm van
community development en community organization. Na de oorlog was er wel kritiek op dit werk, maar die werd verdrongen door de ideologie van de
koude oorlog.
Winkelaar, 1979: 56

304.

Van der Veen (1982: 26-29) lichtte de oorsprong en ontwikkeling van community development en community organization nader toe.

305.

Ambtenaren van het Ministerie van Sociale Zaken gebruikten in 1951 voor het eerst de benaming 'Maatschappelijk Opbouwwerk'. Deze
afdeling werd in 1952 ondergebracht bij het nieuwe ministerie van Maatschappelijk Werk, het latere ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk
Werk (C.R.M.)
Winkelaar, 1979: 54 en Boer, 1968: 155

306.

Aan het einde van de zestiger jaren waren de begrippen samenlevingsopbouw, maatschappelijk opbouwwerk en opbouwwerk in gebruik.
Volgens Van Tienen en Zwanikken (1969) verhielden deze zich tot elkaar als functie, proces en methode.
Winkelaar, 1979: 59

307.

Peper, 1972: 23 en 89

308.

Cockburn (1977) bestudeerde met name de taak van het opbouwwerk in relatie tot de lokale staat. Zij beschreef twee nieuwe ontwikkelingen
in gemeentelijk beleid namelijk de tendens tot strakkere controle over financiën en personeel en de tendens om democratie door 'participatie' aan te
moedigen, waarbij de gemeentehuizen de deuren openen voor buurtorganisaties. Waren dat twee tegengestelde trends of ging het om harde en zachte
aspecten van eenzelfde principe: management? Volgens Cockburn hadden stedelijke managers de gemeenschap, het gezin en het werk van de vrouw nodig.

309.

Van Eeden, Winkelaar, 1975, in: M.P.Lammerink, D.J.Haitsma, "Capita selecta ten behoeve van leer van het agogisch handelen voor
derdejaars andragologie", interne publicatie PAW/VU, Amsterdam, 1978: 173

310.

Dit is begrijpelijk, omdat stedelijke gebieden mede ontstaan door een ruimtelijke opeenhoping en agglomeratie van collectieve
welzijnsvoorzieningen.

311.

Om misverstanden te voorkomen: met politieke tegenstellingen worden niet partijpolitieke tegenstellingen bedoeld.

312.

Met name na de Nieuwmarktconflicten in 1974 en de verhevigde krakersacties rond 1980 met o.a. de Vondelstraatactie werd maar al te
duidelijk, dat stedelijke bewegingen zich in een strijdverhouding dienden op te stellen tegenover de 'staat'. Koopmans (1974: 99) sprak in relatie tot eerdere
vergelijkbare conflicten over "de pantserbataljons die klaar staan".

313.

Koopmans (1974: 89-91) stelde verder: "Stedelijke ontwikkelingen reflecteren ontwikkelingen elders in de samenleving, met name
ontwikkelingen in de sociaal economische onderbouw.(...) Maar 'de' samenleving faalt niet. Er zijn groeperingen, maatschappelijke lagen, organisaties en
structurerende principes. En daartussen bestaat een ongelijkheid in toegang tot kennis, geld en macht."

314.

Deze definitie werd gehanteerd in het onderzoeksprogramma "Opbouwwerk en stedelijke sociale bewegingen", waaraan ik samen met collega
opbouwwerk Jan Nauta en studenten opbouwwerk vanaf midden '79 werkte. Eén van de gezamenlijke produkten was een videofilm met als titel:
"Buurtwinkel in de Indische Buurt".
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315.

316.

Beck, Smit, Vogelezang, 1978: 397. Verder het hoofdstuk ""Stedelijke sociale bewegingen" in: Castells, 1972. Dit hoofdstuk verscheen in een
beter leesbare vorm afzonderlijk in: Castells, 1973. Hierin worden na een algemene inleiding de stedelijke sociale bewegingen in Parijs, Montreal, de
Verenigde Staten en Chili behandeld.
Besteman, 1974

317.

Later zou me blijken dat zich vergelijkbare ontwikkelingen hadden afgespeeld in Latijns Amerika en andere niet-westerse samenlevingen.
Daarover volgt meer in hoofdstuk 7 en 8.

318.

Zie bijvoorbeeld: Bailey, Brake, 1977; Cowley e.a., 1977; Hahn, 1976: 21; London-Edinburgh Weekend Return Group, 1979.
In al deze benaderingen stond het ontstaan van tegenorganisaties centraal, waarin mensen vertrouwen ontwikkelden om voor hun rechten op
te komen en hun eigen toekomst te bepalen. Sommige auteurs benadrukten ook het belang van netwerkvorming als onderdeel van de creatie van een
participatieve democratie. (Hahn, 1976: 21). Alleen de London-Edinburgh Weekend Return Group (1979: 47-64) schetste een duidelijk handelingsperspectief.

319.

Beck (1977: 15-21) beschreef dit paradigma en gaf het later ook een empirische basis. Zie: Beck, Blom, 1980: 106-177. Overigens had men de
consequenties van deze benadering voor een toepasbare praktijktheorie nog niet getrokken. Zie hierover: Kuypers,1981: 214

320.

Beck, 1975: 71.
Beck (1975) concludeerde dat het opbouwwerk in stedelijke gebieden de vermogens van burgers om mee te denken over de problemen van
woon- en leefomgeving en het wijkverzet nodig had. Huizer (1970: 292 ev.) kwam op basis van zijn ervaringen in Latijns Amerika in dezelfde tijd tot een
vergelijkbare conclusie voor community development in rurale gebieden. Hij merkte namelijk op, dat community development structurele landhervorming
en boerenverzet nodig had. Huizer (1990: 16-17) signaleerde die overeenkomst op het IDPAD symposium in New Delhi.

321.

Zie hiervoor hoofdstuk 5.3.3

322.

Koopmans ( 1974: 91) sprak met betrekking tot ondersteuning van stedelijke bewegingen over: "Verhelderen van de beschreven situatie, maar
ook het ageren tegen die situatie. Verhelderen en ageren zijn twee activiteiten die in een dialectische verhouding staan."

323.

Dergelijke iniatieven in hun meest brede zin omvatten niet alleen activiteiten zoals demonstraties, handtekeningen- acties en bezettingen, maar
ook bepaalde vormen van burenhulp, informatieuitwisseling, buurtfestivals en bewonerszelfonderzoek.

324.

Deze zogenaamde Ideologisch Staatsapparaat Politiek is een onderdeel van het brede maatschappelijke apparaat, dat verantwoordelijk is voor
de maatschappelijke en ideologische reproduktie.
Althusser, 1978: 70

325.

Castells (1972: 443 en 329) gaf als definitie van ruimtelijke ordening: "Het ingrijpen van de politiek op de verschillende sectoren van een
sociale formatie en op hun onderlinge samenhang binnen een eenheid van reproduktie van de arbeidskracht, teneinde de reproduktie van die arbeidskracht
in ruime zin veilig te stellen, de niet-antagonistische tegenstellingen te matigen en de antagonistische tegenstellingen te onderdrukken". Zie ook bespreking
van Castells door Launspach, 1973: 3-4

326.

Het klassieke idee van de democratie als een politieke beweging van de onderliggende klasse en groepen in de maatschappij tegen de rijken en
machtigen werd niet bedoeld.

327.

Stuurman, 1978: 204 ev.

328.

Stuurman, 1978: 209

329.

Inspraak opgevat "als poging tot democratisering in de reproduktiesector". Beck, 1975: 216

330.

Zie hoofdstuk 4
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331.

332.

Vooral de Engelse vrouwenbeweging kwam met analysyes gebaseerd op een lange traditie van 'welfare state and community work' en de
vrouwenstrijd. Onder meer: Gallagher, 1979: 144-156; Cockburn, 1977; Mayo, 1977; Wilson, 1977: 94-101
London-Edinburgh Weekend Return Group, 1979: 49-62

333.

De uitwerking die Poulantzas (1978: 72-76) in die tijd aan zijn staatsopovatting gaf leek van belang. Hij begreep de verschillende
staatsinterventies die nu bestaan als resultante van de politieke krachtsverhoudingen tussen klassen en groepen in de maatschappij en verzette zich tegen een
ééndimensionale visie op de staat.

334.

Het materiaal van de urbane-socioloog Castells (1972; 1973; 1978) was een belangrijke bijdrage aan de theorievorming over de ruimte, de
stad, de ruimtelijke ordening en het begrip van stedelijke crisis en stedelijke sociale bewegingen. Verder: Castells, Cherki, Godard, Mehl, 1977

335.

Castells (1972) gebruikte dit als ondertitel voor zijn boek: "La reconquête urbaine de Paris".

336.

Dit is vergelijkbaar met: Amsterdam laten uitgroeien tot belangrijk Europees handelscentrum.

337.

Castells, 1975

338.

Zo leek het in de Jordaan te gaan om 'herovering'. De Jordaners, met hun sterke sociale en politieke cohesie, werden veelal weggesaneerd naar
flats in Purmerend. De Jordaan is nu overwegend het woondomein van de meer vermogende bewoners van de stad Amsterdam. In de Dapperbuurt, waar
ook duurdere woningen waren gepland, wist de actiegroep 'De sterke arm' door haar pleiten voor betaalbare huren te voorkomen dat de oorspronkelijke
bewoners werden verplaatst.
Beck, 1975: passim

339.

Een artikel van Gronemeijer (1977) was daar een voorbeeld van, zie bespreking in hoofdstuk 4.2. Een ander voorbeeld was een artikel van
Vos (1976). Hij gaf een beschrijving van drie jaar binnenstadswinkel, de organisatie van stedelijke opbouwwerkers die de participatie van bewoners begeleiden in het ontwerp-bestemmingsplan voor de binnenstad van Groningen. Het was een voorbeeld voor een situatie met relatief gunstige voorwaarden voor
participatie, redelijk goed functionerende bewonersorganisaties en een programcollege van wethouders.

340.

341.

342.

Bijvoorbeeld: Banks, 1975
Radsma (1979) de essays van Borja, Castells, Harvey, Lojkine, Preteceille. Verder: Castells, 1978; Castells, 1978b; Cowley e.a., 1977 : 1-19, 243246; Kürsbuch, no. 50, 1977: 81-121 (artikelen van Gronemeijer, Mez, Hohnemann); Godard, 1972: 42 ev. en Godard: 1973
Een eerste thematische uiteenzetting over dit begrip en zijn relatie met opbouwwerk is te vinden bij Beck (1977a: 16).
In een later stadium geeft Smit (1980: 276-302) een verder precisering.

343.

Zelforganisatie sloeg, volgens Smit (1980: 286), allereerst op de gebondenheid en verbondenheid van iemands individuele 'lot' met het'lot' van
de klasse waartoe die persoon behoorde.

344.

Pickvance (1978: 175) formuleerde als expliciete kritiek op de Marxistisch georiënteerde studies over stedelijke sociale bewegingen: "These
studies overemphasized the role of protest movement (as opposed to local authorities) in obtaining changes in the 'urban system', failed to adequately
conceptualize local authorities and the social processes within them which affected their response to protest movements and emphasized popular
mobilization to the exclusion of other modes of protest action (such as personal approaches and 'institutional' methods) as reasons for their success (or lack
of success)".

345.

Bedoeld werden vragen en beoordelingen als: Is het verstandig mee te doen aan inspraak? Wat zijn de gevolgen van het zich laten inpassen in
het ritme van besluitvorming van de overheid? Wat zijn de gevolgen van het zich laten inpassen in de omgangsvormen en de formele taal van de overheid?
Is het beter vanuit de eigen cultuur van de actiegroep te opereren of zich aan te passen aan die van de bureaucratie? Laat een actiegroep zich de probleemdefiniëring vanuit overheid aanleunen of stelt het de eigen definiëring voorop?
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346.

Terecht stelde Beck (1977a: 181): "Een emancipatorisch opgevat alternatief moet niet alleen maar inhoudelijk, maar ook structureel uitstijgen
boven bestaande organisatievormen. De toekomst voor een stedelijke sociale beweging ligt niet in functionele aanvulling op het bestaande politieke stelsel.
Het gaat niet om het veranderen van functies van bestaande structuren, maar het gaat om het omfunctioneren van bestaande structuren".

347.

Pickvance, 1976; Wilcinson, 1971; Castells, 1975; Beck, Smit, Vogelezang, 1978 en artikelen in Marge 1979, no. 1 en 2 (Themanummers over
sociale bewegingen)

348.

Gronemeijer, 1976; Grossmann, 1971; Mayer-Tasch, 1976; Strasser, 1974; Kürsbuch, 1977, no.50; Kuby, Marzahn, 1977: 153-172

349.

Negt, 1976: 297-419; Bezemer, 1979: 7 ev.; Bezemer, 1980: 244 ev.; Günther, Hasse, 1976; Allinsky, 1971; Katznelson, 1975; Ullburghs, 1978;
Reckman, 1974

350.

Rowbotham (1979: 147), uit de Engelse vrouwenbeweging, stelde: " You need changes now in how people can experience relationships in
which we can both express our power and struggle against domination in all its forms. A socialist movement must help us find a way to meet person to
person - an inward as well as an external equality. It must be a place where we can really learn from one another without reference or resentment and
"theory" is not put in authority."
Zie verder: Meulenbelt, 1978: 402-416

351.

Beck, 1975: met name 121-218; Beck, 1977: 15-21; Beck, 1977a

352.

Gronemeijer, 1977: 85-98

353.

Kuby, Marzahn, 1977: 171

354.

Gronemeijer, 1977: 92-93

]355.

Smit, 1980: 290

356.

Beck, Smit, Vogelezang, 1978: 393

357.

Brock, Müller, Negt, 1978: passim

358.

Aangehaald in het artikel van Beck, Smit, Vogelezang, 1978: 395

359.

Brock e.a., 1978; Freire, 1970, 1970a, 1972, 1974 en 1981

360.

361.

362.

363.

Zo lagen er in een buurt die na verloop van tijd tegen een falend stadsbeleid in actie kwam reeële ervaringen opgeslagen. Zo'n buurt kon
gezien zijn als apathisch terwijl het tegenovergestelde het geval was. De ervaring dat het zinloos was binnen bepaalde machtsstructuren te opereren
weerhield hen. Dit verklaarde ook waarom soms opbouwwerkers die de buurt wel eens even zouden activeren, politiseren en mobiliseren zo vaak van een
kouwe kermis thuis kwamen. En als die niet in staat waren aan te sluiten bij de geschiedenis en ervaringen waren zij gedoemd 'eenzame fietsers' te blijven.
Een buurt diende zich zelf competent te voelen om in actie te komen of om actie te voeren.
Bij de VBW was dat ook het geval geweest. Zie hoofdstuk 4.5 en 4.6
Negt, Soziologische Phantasie und exemplarisches Lernen, Frankfurt am Main, 1971. De Nederlandse vertaling Sociologische
verbeeldingskracht en exemplarisch leren, Groningen, 1975 is gebaseerd op de volledig bewerkte 6e druk van 1971. Negts opvattingen waren
opgeschreven naar aanleiding van ervaringen in het vormingswerk van de bond van metaalarbeiders, de IG Metall. Hij meende dat het vormingswerk, zowel
theoretisch, als methodisch en organisatorisch op een andere leest geschoeid diende te worden, om te voorkomen dat vormingscursussen louter technische
functietrainingen behelsden. Met zijn vormingsconcept streefde hij ernaar een bijdrage te leveren aan het proces van klassebewustwording van de
vakbondskaderleden.
C.Wright Mills, The sociological imagination, New York, 1959. De Nederlandse vertaling kreeg als titel: De sociologische visie, Utrecht,
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1963. Zelf vind ik 'sociologische verbeeldingskracht' een betere vertaling.

364.

Van der Linden, 1975: 28

365.

Coenen, 1989: 48

366.

Berkers e.a., 1981: 98. Met name het verslag van de discussie van 20 oktober 1979 met Negt, naar aanleiding van het artikel: "Marxismus und
Arbeiterbildung - Kritische Anmerkungen zu meinen Kritikern", uit: Brock e.a., 1978: 43 ev.

367.

"Theorie opgevat als een beschouwingswijze van de maatschappelijke werkelijkheid, waarin getracht wordt een niet aan de concrete situatie
gebonden interpretatie van maatschappelijke posities en daaraan inherente maatschappelijke belangen te geven, aan welke interpretaties richtlijnen zijn te
ontlenen om vanuit het heden te komen tot een gewenste toekomst." Coenen, 1987: 51

368.

Berkers e.a., 1981: 88

369.

Berkers e.a., 1981: 80-81

370.

Zie o.a. Van Onna, 1982: 132-156 en 204-222

371.

Over en naar aanleiding van Freire verscheen tot 1979 onder andere: Achterhuis, 1975; Bouman, 1972: 16-26; Hammen-Poldermans, 1975;
Broeckmans e.a., 1978; Van Vroonhoven, 1974: 12-23; Schravesande, 1975 en "Freire en het welzijnswerk", Speciaal themanummer Marge, nr. 7/8, 1979:
passim

372.

Freire gaf een radicale kritiek op het onderwijs en zijn methoden. Ook trachtte hij methoden te ontwikkelen die een alternatief moesten
vormen. Vanuit de leraar-leerling verhouding stelde hij twee methoden tegenover elkaar. Aan de ene kant de depositaire methode, het zogenaamde
bankconcept, waarbij het ging om onderdrukking en disciplinering van de deelnemers, en aan de andere kant de problematiserende methode, die gericht
was op inzicht en bewustwording, op creatief denken van de mensen. Het worden-tot-subject als leerproces noemde Freire conscientizatie
(bewustwording). De uitdrukking concientizatie verwees naar een leerproces dat nodig was om sociale, politieke en economische tegenstellingen te begrijpen en om maatregelen tegen de onderdrukkende verhoudingen van de werkelijkheid te treffen. Het begrip had betrekking op het proces, waarbij mensen
niet als ontvangers, maar als wetende subjecten een verdiept bewustzijn kregen, zowel van de maatschappelijke culturele realiteit als van de capaciteit om de
werkelijkheid te transformeren.
Freire, 1974: 83, voetnoot 1; Freire, 1972: 56-72

373.

Hoewel Negt en Freire het belang van het vooronderzoek beiden benadrukten, zat er verschil in de wijze waarop dit werd uitgevoerd. Freire
vond het essentieel dat het thematisch onderzoek in dialoog tot stand kwam. Volgens Freire (1972: 26 ev.) was exploratief vooronderzoek nuttig, maar
mocht het nooit de inhoud van het vormingsproces van te voren vastleggen (als deposito's).
Volgens Coenen (1987: 68-69) speelde het onderzoek bij Negt (1975) een rol als voorwerk op het eigenlijke vormingsproces. Het diende ter
bepaling van de verschillende thema's die aan de orde moesten komen en van de manier waarop ze geanalyseerd moesten worden. Dit vond plaats los van
de belanghebbenden. In de concrete leersituatie moest duidelijk worden in hoeverre de analyse juist was. Om tot ervaringen te kunnen doordringen was de
participerende observatie een geschikte onderzoeksmethode.

374.

375.

Freire, 1981: passim
Eén effect was dat vrouwen behoefte kregen aan meer leren, zo werd gesteld in de brochure: EVA bijt door, "Ervaringsleren en emancipatie",
Amsterdam, 1979

376.

Voorbeelden: Galagher, 1979: 144-156; Mayo, 1977

377.

Zie hoofdstuk 5.3.1 over de wederzijdse samenhang tussen doel, inhoud en structuur

378.

Het is trouwens ook politieke actie "om elkaar openlijk te vertellen, hoe onze levens eruit zien."
Meulenbelt, 1978: 93-111.
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379.

Het boek van het Femsoc Schrijverscollectief Vlijtig Liesje (1978) gaf vele voorbeelden van feministische werkvormen.
Zo was Betty Friedans boek over de 'ziekte zonder naam van huisvrouwen' voor veel vrouwen zo herkenbaar dat er sprake was van een golf
van collectieve bewustwording.
Femsoc Schrijverscollectief Vlijtig Liesje, 1978: 103

380.

Helwig, 1977

381.

Van der Poel, 1979: 356

382.

Verifica is een centraal concept in de democratische psychiatrie. Letterlijk betekende het iemand anders zover krijgen dat deze de waarheid
over zichzelf vond (reality verification). Verifica als bewustwordingsaspect vertoonde sterke overeenkomst met het ervaringsbegrip van Negt.

383.

Uitstoting beschreef Tranchina in het boek Norma e Antinorma (Milaan, 1979) als een proces waarin iemands behoeften en verlangens
systematisch worden genegeerd door de sociale omgeving (gezin, school, fabriek, vrienden, kerk, hulpverlening). Dat was bijvoorbeeld behoefte aan
aandacht, warmte, identiteit, liefde, erkenning, begrip, geld, ruimte, behuizing, sociale contacten en dergelijke. Uitstoting en opname hadden tot gevolg dat
iemand zijn individuele ervaringen niet meer kon begrijpen in termen van maatschappelijke werkelijkheid, omdat daar niet meer aan deel genomen werd.
Dan vielen ze terug op gedragswijzen die afweken van de norm en dat had verdere uitstoting tot gevolg.
Haafkens, van der Poel, 1980: 89

384.

Pirella verwoorde dat als volgt: "Psychies lijden is algemeen. Het verwijst naar de kwaliteit van ons maatschappelijk systeem. Dat het psychies
lijden geen individuele oorzaken kent, wil nog niet zeggen dat individuen geen psychies leed kunnen hebben. Iedere persoon is dan ook op bepaalde manier
drager van psychies lijden. (...) De zieke functioneert als thermometer van het maatschappelijk systeem. Hij is het signaal van de ellende van onze
maatschappij."
Meeus, Raaijmakers (1980: 342-344) gebruikten als titel voor hun interview de uitspraak: "We moeten de inrichting afbreken om het werkelijke
gezicht van het psychies lijden te laten zien."

385.

Schmid, 1979: 53-56

386.

Via de taal werd reeds in het gezin en op school een bepaalde klassegebonden socialisatie afgedwongen. Vergelijk: Overmann, 1972: 18

387.

Pirella, 1976: 28

388.

Dit vereiste volgens Wulf (1976: 15): "(...) de opsporing van pathogene mechanismen in de wereld van de 'gezonden' - in gezin, op het werk,
bij de overheid, in de scholen en verenigingen, kortom: zij vereist een pathologische anatomie van het maatschappelijk systeem."
Citaat in: Pirella, 1976: 15

389.

Pirella, 1976: 37

390.

Lunenberg, 1987: 147

391.

Michielse, 1989: 321

392.

Alleen arbeidsagogie/organisatieontwikkeling had in sommige situaties een meer veldenoverstijgend karakter bereikt.

393.

Dit was de conclusie die Nijenhuis (1985) trok.

394.

395.

Dit dilemma werd treffend beschreven door Debray (1977). Hij beschreef zijn ervaringen als Frans intellectueel, die naar Latijns Amerika
vertrok en zich daar inzette voor revolutie en bureaucratie. Hij legde in deze roman vooral de nadruk op hoe onoverbrugbaar de kloof bleef tussen de
Westeuropese en Latijnsamerikaanse gevoelswereld en mentaliteit. De Europese revolutionair bleef een buitenstaander.
Vanuit Latijns Amerika treffen we een uitvoerige analyse aan in: Gomezjara, 1983; Puiggrós, 1980
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396.

Kruijer, 1983: 263

397.

Huizer, 1965: 279-301

398.

Puiggrós, 1980: 143-163
Voor de analyse van een aantal Latijnsamerikaanse ervaringen: Worsley, 1984: 145-149

399.

Mayo, 1977a: 133

400.

Mayo, 1977a: 132

401.

Puiggrós, 1980: 225 ev.

402.

Een voorbeeld van een Nederlandse uitgave op dat terrein: Kooke, Werker, 1974

403.

404.

Zelf was ik vanuit mijn interesse voor de Derde-Wereldproblematiek (o.a. actief lid Mondlane Stichting vanaf 1976) in aanraking gekomen
met benaderingen op het gebied van volwassenenonderwijs in Afrika (Mozambique, Guinee Bissau en Tanzania) en later in Latijns Amerika.
Boeken die mij inspireerden in die tijd:
Mozambique: Machel, 1974: 15-29; Mondlane Stichting, 1978
Guinee-Bissau: Cabral, 1973; Freire, 1979
Tanzania: NAEAT Editorial Board, 1975: 151

Huizer, 1964: 221-231

405.

In dit boek wordt de term 'educación popular', wat letterlijk volkseducatie betekent, niet vertaald. Popular in het Spaans heeft een politieke
connotatie en verwijst naar arbeiders, kleine boeren, landlozen en bewoners van krottenwijken. De Nederlandse term krijgt een andere connotatie en zou
derhalve verwarring scheppen.

406.

De Schutter (1981: 172 ev.) van het Centro Regional de Educación Fundamental para América Latina (CREFAL) te Patzcuaro (Mexico)
onderscheidde actieonderzoek (investigación-acción), militant onderzoek (investigación militante), participatieve vragenlijsten (encuesta participativa) en
participatief onderzoek (investigación participativa).

407.

In 1980 zou Fals Borda (1981: 13-41) op een congres over action research "Research for the people, research by the people" in Joegoslavië in
zijn paper "Science and the common people" uitvoerig ingaan op deze aspecten van de kennisproduktie en over het ontstaan van 'emergent' kennis of
volkswetenschap.

408.

De begrippen 'popular knowledge' of 'common people's science' zijn moeilijk te definiëren begrippen. Fals Borda (1981: 19) omschrijft ze als
"(...) practical, vital, empirical knowledge which has allowed them to survive, to interpret, to create, to produce and to work over the centuries with direct
natural means."
Deze kennis, dit weten kent zijn eigen rationaliteit en eigen causale structuur en is geworteld in een concrete sociale basis.

409.

Vooral ten tijde van de bloei van de Fundación Rosca vanaf 1972 in Colombia is daar veel materiaal over gepubliceerd. Bijvoorbeeld: Fals
Borda, e.a., 1972; Fals Borda, 1976; Parra, 1983

410.

411.

Huizer, Manheim, 1979
De methodologie van educación popular verwijst naar een alternatieve onderwijsbenadering. Een benadering die gericht is op het ondersteunen van veranderingen in de samenleving. Daartoe zijn educatieve activiteiten speciaal georganiseerd door en voor de arbeiders, boeren en landarbeiders.
Het tracht initiatieven door en op lokaal niveau te stimuleren. Zo wordt getracht om de bevolking subject te laten worden van haar eigen geschiedenis,
organisatie en ontwikkeling.
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412.

413.

Oorspronkelijk komt de term militant onderzoek van de Colombiaanse onderzoeker Fals Borda en het team van Fundación Rosca.
Fals Borda, 1972: 78; Acosta et all., 1978: 361-378;
Een beschrijving van het gebruik van militant onderzoek in de Nicaraguaanse alfabetiseringscampagne is te vinden in: De Schutter, 1981: 198209

De ervaringen en studie op het onderministerie van Volwassenenonderwijs legde ik alleen of samen met anderen vast in meerdere nederlandse
en spaanse publicaties. Artikelen: Lammerink, 1984; Lammerink, Prinsen, 1986; Lammerink, Prinsen, De Diego, 1986
Boeken: Vos de Wael, Rippen, Lammerink, 1984 en Lammerink, Rippen, Vos de Wael, 1988

414.

Het resultaat is te vinden in: Lammerink, Ponce, 1982

415.

Lammerink, 1984: 87

416.

De Cubaanse bevolking is nu een van de best opgeleide in Latijns Amerika. Een goede analyse van het volwassenenonderwijs in Cuba van:
Werthein, 1982: 55-91.
Een uitstekende analyse van de oorzaken van het analfabetisme en een systematisering van de belangrijkste nationale
alfabetiseringscampagnes en locale basisacties vanaf 1960 is te vinden in: Peresson, Mariño, Cendales, 1983: vooral 154-190

417.Freire, 1972: 64 ev.

418.

Reckman, Van Roon, 1983: 157

419.

Reckman, Van Roon, 1983: 65. Hij citeert Freire's boek Pedagogie der onderdrukten. Zie ook hoofdstuk 6.3.3

420.

Men baseerde zich vooral op: Freire, 1972

421.

Zie als voorbeeld: "Manual del alfabetizador", INEA, Mexico, 1981 en "Curso de capacitación para alfabetizadores", INEA, Mexico, 1982
Dezelfde opmerkingen zijn te maken over het vervolgonderwijs. Zie materiaal van "Primaria intensiva para adultos", Mexico, 1980
Het niet-aansluiten bij de realiteit was ook de reden voor het educatief actieonderzoek, waarvoor ik de opzet maakte in Puebla.

422.

"Entrevista a Paulo Freire", in: Temas de educación y política, Lima, 1976: 5

423.Freire, 1977: 36-37 (Nederlandse uitgave: Freire, 1979)

424.

In dit proefschrift zal slechts in vogelvlucht aandacht worden besteed aan de geschiedenis en de wortels van de educación popular. Voor een
diepergaande analyse verwijs ik naar drie Latijnsamerikaanse studies, die hier uitgebreid op ingaan.
Puiggrós, 1985; Brandâo, 1984; Favero, 1983

425.

Serra, 1987: 4

426.

Solidariteit wordt hier opgevat in twee betekenissen: inzicht (verbondenheid) en handelen (verzet). Zie ook: Smit, 1980: 286

427.

Jara, 1981: 10

428.Lammerink, Prinsen, 1986: 136
Geciteerd wordt: Ramirez Mercado, 1985
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429.

Jara, 1983: 21-24

430.

Miller, 1985: 19

431.

Lernoux, 1982: 85

432.

De Somoza-familie en haar bondgenoten hadden een groot gedeelte van de grond en produktie in het land in handen. Het vermogen van de
familie Somoza was in 1975 gestegen van 400 naar 500 miljoen dollars. In dat jaar was meer dan een 1/6 van de vruchtbare grond en 26 van de grootste
Nicaraguaanse bedrijven in handen van deze familie.
Black, 1981: 106 ev.

433.

Als typisch voorbeeld geeft Puiggrós (1980: 134-135): "(...) los estudiantes estranjeros que residen en Estados Unidos asumen como propio el
proyecto imperialista, proporcionan a los norteamericanos los datos necesarios para conocer el área, elaboran estragías para facilitar la penetración."

434.

435.

Ministerio de Educación, 1985: 7-8

Volgens Ortega betekent het Sandinisme: "Een samenvatting van de rijke ervaringen van ons volk in de verschillende fasen van zijn
geschiedenis. Dat zijn ervaringen van eerst Spaanse en daarna Noordamerikaanse agressie, van uitbuiting van boeren, arbeiders en kleine eigenaren. En het
Sandinisme heeft zich gevoed met de ervaringen van de volken, die hebben gestreden voor hun bevrijding. Daaruit komt het voort. Het betekent nee tegen
uitbuiting, nee tegen de roof, nee tegen buitenlandse inmenging. Het betekent nationalisme, het betekent anti-imperialisme."
NOVIB-map, "Nicaragua", 1980: 11-12

436.

Tünnermann-Bernheim, 1982: 29

437.

Verdere details van de analyse van Tünnermann (1982: 29) in: Lammerink, 1989: 1-2

438.

Een inventaris van de alfabetiseringsprogramma's vanaf 1945 in: UNESCO/CREFAL, 1978: 20 ev.

439.

440.

441.

Een voorval tijdens de alfabetiseringscampagne in 1980: In les 2 was een foto van Sandino's gezicht te zien aan de hand waarvan een discussie
werd gegenereerd over de betekenis van deze legendarische figuur voor de geschiedenis van Nicaragua. In de meeste groepen bleef de discussie nogal
beperkt omdat de meeste mensen niet in staat waren de figuur te herkennen. In het openbare leven gedurende Somoza's dictatuur was de man afgedaan als
een bandiet en terrorist. Miller, 1985: 84

De Castilla (1977) noemt dat in de titel van zijn boek 'ontwikkeling van de onderontwikkeling'.
Het Frente Nacional de Liberación Nacional is de nationale bevrijdingsbeweging die de omverwerping van de dictatuur van Somoza op haar
naam kon schrijven. Vanaf 1979 kreeg het 'Frente' regeringsmacht en nog later werd het een politieke partij.

442.

Peña Baldelomar, 1988: 5
Over het achterhalen van de eigen geschiedschrijving in Cantimplora zie: ALFORJA, 1983: passim; Sprenger,1988: 14-15

443.

Ministerio de Educación, 1981

444.

Ramirez beschreef de doelen van het (toen) nieuwe onderwijs als volgt: "Wij proberen een eigen onderwijsconcept te vinden dat geen kopie is
van modellen van andere revoluties, maar een concept dat zich ontwikkelt onder de voorwaarden van onze geschiedenis en onze revolutionaire situatie. (...)
Onze revolutie is anti-imperialistisch, zo ook ons onderwijsconcept. Het doel is een ingrijpende verandering in de sociale structuur in het land. Dit betekent
een radicale breuk met de geschiedenis en de sociale en economische verhoudingen in het land. Het onderwijsconcept dat hieruit voortkomt is gericht op
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een overeenkomstige kentering in het bewustzijn van de individuen."
Zie bijdrage Ramirez in: Zimmermann, 1983: 44

445.

CIERA, 1984: 77-78

446.

Vilas, 1984: 310

447.

Ministerio de Educación, 1983. De algemene principes staan ook beschreven in: Vos de Wael, Rippen, Lammerink, 1984: 10-12

448.

Gedurende deze werkgroepbijeenkomsten bediscussieeerden de leraren de nieuwe onderwijsmaterialen en evalueerden de materialen die zij in
de periode daarvoor hadden toegepast in hun lessen.
Ministerio de Educación, 1985: 110

449.

Voor een uitvoerige beschrijving van de Nationale Alfabetiseringscampagne zie:
Cardenal, Miller, 1981: 1-26; Equipo DEI, 1981: passim.
Verder: Vos de Wael, Rippen, Lammerink, 1984: 23-32

450.

Beide aspecten worden genoemd door Garcia Huidobro, 1982: 48-65

451.

Lammerink, Rippen, Vos de Wael, 1988: 45

452.

Vergelijking van de cijfers met betrekking tot de onderwijs-budgetten van vóór en na de revolutie:
1978
1984
__________________________
2%
41 %
15 %
11 %

kleuteronderwijs
-lager onderwijs
57 %
middelbaar onderwijs
21 %
volwassenenonderwijs
-industrieel, landbouwbouwkundig
en handelsonderwijs
9%
5%
overige programma's
3%
5%
centrale activiteiten
5%
10 %
collectieve activiteiten
5%
12 %
______ +
100 %

453.

______ +
100 % (101%)

In 1978: 282.573.000 C$: 10 = 28,3 miljoen U$
In 1984: 1.484.720.200 C$: 40 = 37,1 miljoen U$
Ontleend aan: Ministerio de Educación, 1985: 322

De inhoud van het taal- en rekenboek was ontwikkeld vanuit drie thematische ingangen, te weten de recente ervaringen van het
Nicaraguaanse volk, de nieuwe revolutionaire strategie en het plan van de regering voor economische reactivering.
Equipo DEI, 1981: 69

454.

Lammerink, 1984: 89

455.

Lammerink, 1983: 27

456.

"As the Crusade progressed, we realised the need for people not just to remain at the level of pure awareness or knowledge about what the
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457.

458.

revolution proposed. Going beyond that was preliminary to become engaged in a process of transformation, actually transforming the world in which they
lived by combining what the revolution's development programs offered with the concrete reality and experience of their existence." Interview met Grisby
in oktober 1980 in: Miller, 1985: 87
Freire, 1970
Freire had de cultuur van het zwijgen leren kennen in zijn jeugd en later bij de grote massa's van het landelijk proletariaat en de slopbewoners
in de steden van Latijns Amerika. Hij zag deze als een relationeel en structureel verschijnsel. In feite was de cultuur van het zwijgen de resultante van een
situatie van kolonialisme, waarin het moederland de kolonie louter als object beschouwde, welk patroon zich voortzette in de relatie tussen machtselites en
volksmassa.
Het zwijgen stond voor het verstommen van de stem van het volk ten aanzien van de situatie. Het zwijgen ontstond, volgens Freire, wanneer
de massa zich geplaatst zag tegenover een structuur die hen verpletterde, tegenover een grenssituatie, die men niet kon transcenderen, waartegenover men
zich machteloos voelde. Het was het resultaat van een structuur van afhankelijkheid waarin nog slechts de stem van de machtshebbers gehoord werd. De
stem van de onderdrukten verstomde.
"Zwijgen houdt in dat men geen authentieke stem heeft; het is het volgen van de voorschriften van hen die spreken en hun woorden
opleggen." Freire, 1971: 50
Jara, 1981: 32

459.

Om de herontdekking en herwaardering van de volksculturele identiteit te stimuleren werd in de alfabetiseringscampagne het woord "El
Güegüense" gebruikt. Dit was niet alleen om klinkers te leren, maar ook om een collectieve discussie over het belang van deze term te stimuleren. De
"Güengüense" is een van de oudste toneelstukken van het Amerikaanse continent, dat deels in het Spaans deels in het Nahuatl geschreven is. Het stuk
wordt door sommigen gezien als een proteststuk van de Meztiezen tegen de Spaanse overheersing. Anderen zien in het stuk een uitbeelding van 'dé Nicaraguaan'. Volgens deze stereotypering zouden Nicaraguanen lui zijn. Een andere maatschappij-kritische interpretatie ziet het stuk als een Indiaans protest
tegen de onbetrouwbaarheid van de Meztiez, omdat die uiteindelijk bereid is een verbond te sluiten met de Spaanse machtshebbers. Voor de revolutie werd
dit toneelstuk als vulgair beschouwd en niet behorend tot de kunst.
Sprenger, 1983: 118

460.

Individualisme was in de Derde-Wereldlanden bevorderd en soms aan de bevolking opgedrongen. Solidariteit en samenwerking basisvoorwaarden voor een sociale organisatie - waren daarentegen in het verleden zoveel mogelijk ontmoedigd. Zie ook voorbeelden hiervan in hoofdstuk
2.

461.

"During the Crusade the coordinating team came to realize how difficult it was to generate a dialogue as a pure educational method in the
isolation of a study session. Effective discussion and analysis were best promoted when dialogue emerged naturally from concrete activities surrounding the
organization and implementation of a community project. In such a situation dialogue was the result of an immediate problem-solving praxis. People
analyzed their environment, planned ways to improve it and learned from their experience." Miller, 1985: 90

462.

Activiteiten of acties die voortkwamen uit de discussies in de collectieven van Educacin Popular werden vaak uitgevoerd samen met de lokale
buurtcomités (Comite de Defensa Sandinista). Aan de andere kant waren de buurtcomités vaak een communicatiekanaal voor de autoriteiten om
analfabeten te werven en in te schrijven voor de collectieven.

463.

Een les van de Educación Popular Básica gaat over de bergachtige streken en de produkten die daar worden verbouwd. Een van de
collectieven ligt in zo'n gebied. Er is een discussie over de aanleg van een groentetuin in het dorp, hetgeen wordt aangemoedigd door de vrouwenorganisatie
ANMLAE. Juan twijfelt erover of het wel haalbaar is om in hun omgeving groenten te verbouwen. Augusto is ervan overtuigd dat een groentetuin van nut
is. Hij probeert de anderen ervan te overtuigen. Pablo en Maria hebben het erover om tomaten in hun achtertuin te verbouwen. De mensen van het collectief besluiten de verantwoordelijke persoon van de groentetuin van ANMLAE uit te nodigen om meer informatie te krijgen.
Ontleend aan een dagboek van een vrijwilliger. In: Lammerink, Rippen, Vos de Wael, 1988: 78

464.

Overigens had Freire al tijdens het alfabetiseringswerk in Guinee-Bissau gewezen op het belang van boeren als leraren. Hij suggereerde daar
wat meer aandacht te geven aan de training van boeren, dan aan de jeugd in de middenklasse. "De resultaten bij de laatsten zijn wat sneller, maar hun gedrag
is minder betrouwbaar en te veel open voor autoritaire vormen. Boeren kunnen, wanneer ze eenmaal inzicht hebben verworven, een veel waarachtiger
leraren van hun kameraden worden". Reckman, Van Roon, 1983: 162
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465.

De Educación Popular Basica bestond uit een introductie voor analfabeten en zes hogere niveaus.

466.

Lammerink, Rippen, Vos de Wael, 1988: 112

467.

De omvang van dit hoofdstuk staat mij niet toe in te gaan op de algemene conjuncturele situatie van Nicaragua, ondanks de grote invloed, die
hier van uitging. Ik verwijs daarvoor naar jaargangen van het maandblad "Envio", uitgegeven door het Historisch Instituut van de Universidad Centro
America, die bekend staat om zijn conjuncturele analyses.
Voor een Nederlands overzicht van de situatie en problemen van Nicaragua na zeven jaar revolutie: Van Esch et all., 1986: passim. En
recentelijk: Wierema, 1991: 52-56

468.

Om een idee te geven van de geldinflatie: in februari 1984 was de verhouding dollar-cordoba 1:28, eind 1986 was dat 1:2100. Dit is de
parallelkoers. Als de zwarte markt in aanmerking wordt genomen zou het beeld alleen maar somberder worden.
En over de salarissen weer met een voorbeeld: een universitair docent verdiende in 1984 c$ 5800 en eind 1986 c$ 65000, dat wil zeggen een
reële daling van US$ 207 naar US$ 31!

469.

Dijkstra, Laenen, 1986: 37-59 en Hertogs et all.: 1989: 7

470.

De scherpe daling van de prijzen voor de Nicaraguaanse exportprodukten en de grote hoeveelheid geld die werd vrijgemaakt voor het leger
hebben een groot tekort veroorzaakt voor de aanschaf van meubilair, de bouw van scholen, het drukken van nieuwe teksten en het produceren van ander
onderwijsmateriaal. Ook om economische redenen zijn een groot aantal leerkrachten ander werk gaan doen, waarin ze wat meer konden verdienen. Tot
1987 stapten 2000 mensen uit het onderwijs, zodat het Ministerie steeds meer moest vertrouwen op niet voldoende geschoold personeel. Zie onder
anderen: A. Morales, "Calidad de la educación depende del esfuerzo de todos", in: Barricada, 20 april 1987

471.

Tussen het begin van de contra-aanvallen in 1982, zo'n drie jaar na de bevrijding, en medio 1985, werden 15 scholen verwoest, een groot
aantal zwaar beschadigd en meer dan 350 uit veiligheidsoverwegingen gesloten, omdat de hele gemeenschap moest verhuizen. In het volwassenenonderwijs
werden zo'n 300 volksonderwijzers vermoord, 171 ontvoerd en 247 actieve collectiefleden om het leven gebracht. 840 collectieven van educación popular
moesten om dezelfde redenen stoppen.
Lammerink, Rippen, Vos de Wael, 1988: 103

472.

Editorial, "Serios problemas en la Universidad de Ingeneria", in: Barricada, 26 maart 1987

473.

Voorbeelden van de discussie in de nationale organisatie van wijkcomités: Lammerink, 1989c: 50-51

474.

475.

Minister Cardenal sloot die bijeeenkomst af met de volgende woorden: "Allen gaan we weg met de overtuiging, dat ons onderwijssysteem, ons
politiek scholingssysteem en alles wat met communicatie te maken heeft, gebaseerd dient te zijn op de uitgangspunten van de educación popular. We
kunnen het niet meer maken om louter onze mening op te leggen zonder uit te gaan van de werkelijkheid van de massa's, van wat de mensen aan het doen
zijn. Ik zou willen dat educación popular het centrum van de aandacht, het hart van het ministerie van Onderwijs wordt(...) Ik geloof, dat we opnieuw een
revolutie moeten afkondigen op alle niveaus van het onderwijs."
Ministerio de Educación, 1985a: 105
Uit een interview van M.P.Lammerink met Cardenal, minister van Onderwijs, Managua, 6 juli 1985

476.

Daarmee zette Cardenal zich op het standpunt van 'weerstand tegen verandering', echter nu binnen een geheel andere politieke context. Hij
werd opnieuw geconfronteerd met het verleden. Toch was ook de positie van leraren te begrijpen. Immers, de 'beste' leraren (en bureaucraten op het
ministerie) waren vanaf het midden van de jaren zestig via speciale scholingscursussen van Agencia Internacional para el Desarrollo (AID) en Alliance for
Progress geschoold in een onderwijsmodel dat juist een afhankelijke kapitalistische ontwikkeling voorstond. De politiek van scholing was gericht geweest op
"het moderniseren van de mentaliteit van leraren in een technocratische richting, het verhogen van de professionele status van de docent en het geven van
een technisch-wetenschappelijke karakter aan zijn taak." Daarmee was een technische hiërarchisch beeld geschapen van het onderwijsproces, dat haaks
stond op de voorgestelde onderwijsvernieuwingen. Puiggrós, 1980: 144

477.

"We meenden het onderwijsproces te verbeteren maar dat ging zover dat het werd gereguleerd op basis van standaardnormen en formele
eisen. (...) We wilden een flexibele en creatieve methodologie ontwikkelen, waarmee potentieel de transformatie van de overgeërfde sociale structuur moge-
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lijk was. Maar, het tegenovergestelde was het gevolg."
Lopez, 1985: 6

478.

Ministerio de Educación, 1985b: 75

479.

Lammerink, Rippen, Vos de Wael, 1988: 104

480.

Ontleend aan een interview met E.Silva in: "La metodologia de la educación popular en la practica del MED", mimeo, april 1986, Managua

481.

"Voor wat betreft training en scholing is er speciale aandacht voor lokale leiders en leerkrachten. Zij moeten in feite de leiders en begeleiders
worden van het educatieve proces. Zonder twijfel dienen de leerkrachten te worden hergeschoold op het gebied van educación popular. Zij zijn meestal
produkten van het traditionele onderwijs en hebben zelf weinig andere instructies gekregen en zij werkten vaak gedurende jaren met de traditionele
pedagogiek. Dit is dan ook duidelijk te zien in de dagelijkse praktijk van de school". Interview Silva, ibid., 1986

482.

Zoals de onderminister van Volwassenenonderwijs Francisco Lacayo opmerkte, waarvoor ik werkte in 1982: "Welk concept er ook voor het
volwassenenonderwijs in Nicaragua ontwikkeld zal worden, het zal altijd noodzakelijkerwijze in nauwe relatie staan tot het revolutionaire proces."

483.

484.

485.

Een voorbeeld in: Lammerink, Rippen, Vos de Wael, 1988: 45
Ook Puiggrós (1984: 315) noemt deze contradictie een belemmering voor de ontwikkeling van de educación popular in het algemeen in
Latijns Amerika.
Lammerink, Sprenger, 1988: 17

486.

ALFORJA is een coördinatienetwerk van een zestal Middenamerikaanse niet-gouvernementele organisaties, die zich met educación popular
bezig houden. Sedert 1984 werkte ik met hen samen bij de ontwikkeling van verschillende trainingsprogramma's en uitwisseling van participatieve
technieken. ALFORJA richt zich op uitwisseling en ondersteuning van ervaringen op het gebied van educación popular in de regio. Tot de oprichters in
1979-80 behoorden Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC) uit Mexico; Centro de Comunicación Popular (CENCOPH) uit
Honduras; Centro de Educación Promocional Agraria (CEPA) uit Nicaragua; Centro de Capacitación Social (CCS) en Centro de Estudios y Acción Social
(CEASPA) te Panama; Centro de Estudios y Publicaciones Alforja (CEP) uit Costa Rica. Later hebben zich daar bijgevoegd: Fundación Promotora de
Cooperativas (FUNPROCOOP) uit El Salvador en Servicios Jurídicos y Sociales (SERJUS) uit Guatemala. De educación popularafdeling van CEPA heet
sedert 1988 CANTERA (Centro de Educación y Comunicación Popular).
Veel gebruikte publikaties zijn onder andere: Jara, 1981; Nuñez, 1985; CEPA, 1985

487.

Voor de mensen van ALFORJA was het een grote uitdaging om juist binnen het 'Nieuwe Nicaragua' de mogelijkheden van de benadering te
onderzoeken en tot haar recht te laten komen.

488.

Serra, 1987: 8

489.

Anno 1991, nadat de Sandinisten en hun ideeën zijn weggestemd, valt te zien hoe snel de traditionele boeken voor het volwassenenonderwijs
zoals die overal in Latijns Amerika zijn ontwikkeld weer terugkomen op de planken van het ministerie. In de eerste maanden van de nieuwe regering
werden kosten nog moeite gespaard om te verduidelijken hoe ideologische en slecht het 'Sandinistische' onderwijsmateriaal wel was. Al na enige maanden
waren nieuwe tekstboeken aangeschaft. Bovendien werd het programma van volwassenenonderwijs opgeschort. Deze cynische ontwikkeling in het eerste
jaar onder het bewind van de nieuwe minister was goed te begrijpen vanuit de geschiedenis van het onderwijs tijdens en na Somoza. Het betekent een
enorme stap terug in de strijd voor opheffing van ongelijkheid en onrechtvaardigheid en het verlies van veel creatieve energie.

490.

Onder 'veranderingen van de tweede orde' wordt door Levy and Mery verstaan: de veranderingen in paradigmata, ideologie, onderliggende
assumpties of kijk op de wereld.
Levy, Mery, 1986: 278

491.

Oorspronkelijk was het verzoek van de decaan van de faculteit van Onderwijswetenschappen van de Universidad Autonoma de Nicaragua
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(UNAN) in 1982 aan mij om een facultair samenwerkingsverband te starten met de faculteit Andragogische en Pedagogische wetenschappen van de Vrije
Universiteit te Amsterdam. Dit project startte in 1984. Eén jaar later werd vanwege een taakverdelingsoperatie van hogerhand in de universitaire wereld van
Nicaragua besloten om het project over te hevelen naar de Universidad Centroamericana (UCA) en wel in aansluiting met de faculteit van
Menswetenschappen. Toen in het voorjaar van 1985 bleek dat ook de taakaanpassingsoperatie in de Nederlandse universitaire wereld zijn beslag zou gaan
krijgen en men opheffing overwoog van de vakgroep Andragologie en Sociale Pedagogiek, die bij de uitvoering van het project betrokken was, werd
besloten om ook in Nederland over te gaan tot overheveling naar een andere universiteit. Professor Huizer, directeur van het Derde Wereld Centrum, die
kan bogen op een ruime ervaring op het gebied van samenlevingsopbouw en participatief onderzoek in de Latijnsamerikaanse context, besloot de
samenwerking voort te zetten. De Katholieke Universiteit was geïnteresseerd in het project en in februari 1986 werd een universitaire samenwerkingsovereenkomst getekend tussen beide katholieke universiteiten. Vanaf 1986 betekende dit ook dat het Derde Wereld Centrum intensief betrokken was bij de
werving van stagiaires en de 'back-stopping' van het project. In de periode tot 1990 zijn zeven stagiaires elk voor een periode van zes tot negen maanden
werkzaam geweest in het project. Tot 1988 was ik de coördinator van het project "Andragogy and Community Development".
Lammerink, 1987: 33-35

492.

Lammerink, 1983: 1 en 4-5

493.

Dit hele voorbeeld komt uit: Lammerink, 1987: 36

494.

Ministerio de Educación, 1983

495.

Lammerink, 1989c: 53-54

496.

Vos de Wael, Rippen, Lammerink, Rippen, 1984: 96

497.

De Nederlandse personele inbreng was evenwel niet gericht op het tijdelijk opvangen van het structurele gebrek aan lokaal kader, maar op het
verbeteren van programma's en het opleiden van docenten voor de toekomst.

498.

De vice-president Ramirez sprak in de inaugurele rede voor het nieuwe academische jaar 1985 over een onderwijs in crisis.
Hij zei, dat er steeds beperktere middelen zouden zijn voor de uitvoering van de transformatie van het onderwijs, voor uitbreiding van de
voorzieningen en van het personeel. Dit ondanks de noodzaak van uitbreidingen voor het laten functioneren van het Hoger Onderwijs op een minimaal
niveau. "In die situatie moeten we voor alles zien het onderwijs open en democratisch te houden."
Lammerink, 1987: 35

499.

Ook werkten we met vereende krachten aan de opzet en de bouw van een documentatiecentrum voor sociale actie 'Laura Amanda Cuadra',
dat vanaf 1987 in gebruik kon worden genomen. Lammerink, 1987: 34-35

500.

Ander-Egg, 1980. Dit was de tiende uitgave van de steeds weer bijgewerkte eerste versie uit 1963.

501.

Zie hiervoor hoofdstuk 7.1 en de verwijzing naar Puiggrós.

502.

Ik stelde een reader samen om het gebrek aan literatuur op te vangen: "Libro de textos sobre teoría y práctica de desarrollo comunal",
Managua, 1984. Het collegediktaat werd uitgewerkt onder de titel "Aportes para la discussión sobre desarrollo comunal", Managua, 1984a
Rapportage over de verschillende aspekten van de uitvoering van het samenwerkingsprojekt is aan te treffen in vier Jaarverslagen. Op het
Derde Wereld Centrum in Nijmegen zijn ook de spaanstalige produkten ter inzage, zoals Memoria's, congresbijdragen, artikelen, readers en
onderwijsteksten.

503.

Vanwege het gebrek aan literatuur werd een reader samengesteld en werden verschillende Spaanse artikelen geschreven over de volgende
onderwerpen: "Aportes para un analisis crítico de la Andragogía Latinoamericana"; "Sobre el proceso enseñanza-aprendizaje"; "La función ideologica de la
educación de adultos"; "Investigación participativa, como una opción para la educación popular"; "Methodos y técnicas de la educación popular". Allen als
mimeo uitgegeven op de UNAN, te Managua, 1984.

504.

Lammerink, "Memoria del curso de postgrado Andragogia", Managua, 1984
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505.

Lammerink, 1987: 37-40

506.

Escuela de Trabajo Social, "El nuevo plan de estudio", UCA, Managua, 1984

507.

Meer details over de herstructurering van de ETS in: Lammerink, 1989: 10

508.

Voor verder informatie zie: G.Prinsen, "Memoria taller de capacitación para promotores populares", mimeo, Managua, 1985

509.

Zie verwijzing in hoofdstuk 7

510.

ANTS "Mildred Abaunza", 1983: 39

511.

Zie voor literatuur hoofdstuk 7.

512.

Participatie betekende daarin: het afbreken van de relatie tussen de overheersende en de overheerste elementen in de maatschappij. Veel
relaties waren immers gebaseerd op de 'subject - object' relatie. Het subject overheerst, het object wordt daarvan het slachtoffer. Dit soort relaties kwam
ook voor op het terrein van het onderzoek. In het traditionele onderzoek wordt de informatie vervreemd van de objecten. Er wordt interessante kennis
geproduceerd, maar heeft het vroegere object hier iets aan?

513.

In de hoofdstukken 5 en 6 gaf ik al aan hoe we in het universitair onderwijs hadden geëxperimenteerd met het principe van 'onderwijs als
tegenpraktijk'. Daardoor viel het bij de bestudering van literatuur over onderzoeksscholing des temeer op, dat ook voor training van participatief onderzoekers traditionele verticale overdrachtsmethoden gebruikelijk waren.

514.

Giesecke noemt zo'n type docent de ondersteunende docent of de animator, die deelnemers verleidt om ervaringen op te doen en mogelijke
kansen om te leren ook te benutten. Giesecke, 1990: 87

515.

516.

Zie noot 69 in hoofdstuk 6
Weliswaar voltrekken leerprocessen zich niet in duidelijk af te bakenen fasen. Toch lijkt de genoemde indeling zinvol, daar in de loop van het
proces voor verscheidene fasen verschillende typen activiteiten dominant zijn. Dit betekent evenwel niet dat andere activiteiten niet meer zouden
voorkomen, zo blijft bijvoorbeeld het reflecteren op eigen ervaringen gedurende het gehele proces aanwezig. Vergelijk de discussie in: Coenen, 1989: 59.

517.

Nunez, l985: 60

518.

Ook nieuwe kennis in de vorm van een beeld of uitbeelding (theater) neerzetten kan theorie opleveren.

519.

De aanvullende literatuur bestond uit: Kosik, l967: 25-37; Sorriana, l982: 13-25; ; ALFORJA, 1984; Serra, 1985

520.

Voor meer details verwijs ik naar een artikel dat hierover werd gepubliceerd:
Lammerink, Mazariegos, 1987: 109-133 en de recapitulatie van de cursus: Lammerink, 1986a

521.

Lammerink, Mazariegos, 1987: 121

522.

De Schutter, 1981: 59-89

523.

De academische commissie was een groep deelnemers, die in overleg met de docenten verantwoordelijk waren voor het verloop van de hen
toegewezen sessie en het organiseren van het theoretische deel. De verantwoordelijkheid hiervoor roteerde iedere week tussen vier groepen.

524.

Voor meer details zie de recapitulatie van de cursus: Lammerink, 1986a:

525.

Vio Grossi, De Wit, Gianotten, 1981: 19-48; Sorriana, 1983: 13-27

220

50-53

526.

Le Boterf, 1981:

103-121

527.

Het dynamisch panel en de resultaten staan uitvoerig beschreven in: Lammerink, 1986a: 59-70

528.

Kosik, 1967: 25-39

529.

Serra, 1985

530.

Voor meer details over 'essentie en fenomeen' werkvorm en resultaat: Lammerink, 1986a: 73-86

531.

Details over het proces om te komen tot een nieuwe blauwdruk in: Lammerink, 1986a: 91-110

532.

D'Oliveira, 1984

533.

Mede gezien de doelstellingen van educación popular was het belangrijk spelen te ontwikkelen op basis van belangrijke momenten of
maatschappelijke gebruiken uit de contemporaine geschiedenis van Nicaragua. Eén voorbeeld daarvan was de presidentsverkiezing van 1984. Maar we
hebben ook wel eens het gebruik van de zogenaamde Cabieldos Abiertos omgezet in een spelvorm. Dat waren open dorpsvergaderingen, waar de president
verscheen om verschillende vragen van de bevolking te beantwoorden. De discussie werd meestal uitgezonden op de televisie en had een hoge kijkdichtheid. Naast de educatieve mogelijkheden versterken dergelijke spelen juist de eigenwaarde van de Nicaraguaanse deelnemers, een belangrijke
nevendoelstelling in het leerproces. Een voorbeeld dat verderop zal worden gegeven is de piñata.

534.

De naam kwam voort uit de alliantie van elementen van de verschillende onderzoeksmodellen. Voor meer details over het PIPA model:
Lammerink, 1986a: 117-150

535.

Voor meer details over actie-onderzoek-laboratorium: Lammerink, 1986a: 151-163

536.

Vertoning van de diaserie van ALFORJA: "Un dia de tantos en la comunidad de Cantimplora".

537.

Dit is nog steeds één van de belangrijkste oorzaken van kindersterfte in de Derde-Wereldlanden.

538.

539.

M.P.Lammerink, "Planificación del segundo ciclo del curso de post-grado Investigación Social y Participación Popular", mimeo, Managua,
1986: 4
Lammerink, 1989a: 362-363

540.

Meer traditionele sociale onderzoekstechnieken, zoals de schriftelijke enquête, de directe observatie of het gestructureerde interview, hadden
niet een geplande constructieve werking op het leer- en ontwikkelingsproces van de betrokkenen op het oog of waren daar onvoldoende op ingericht. Een
historisch ontwerp voor een educatieve enquête is afkomstig van Marx: de arbeidersenquête.

541.

In dit kader is het belangrijk erop te wijzen, dat onderzoeksmethoden en technieken in de loop van participatief actieonderzoek verschillende
functies vervullen. Vergelijk ook: Coenen, 1987: 98

542.

Dit voorstel vertoonde overeenkomsten met het onderzoek naar het profiel van bedrijfsleider in de baksteenindustrie, echter onder andere
condities en in een andere context.

543.

544.

545.

Vio Grossi, De Wit, Gianotten, 1981: 73
Op een internationaal congres in Colombia bleek de presentatie van de opzet en het verloop van de cursus bijval en discussie op te roepen
onder de participatief onderzoekers.
Het voor deze presentatie voorbereidde artikel is ddo CELATS gepubliceerd: Lammerink, 1986
De eerste workshop vond plaats in februari 1988, met als centrale thema: "Methoden en technieken van participatief onderzoek: de toepassing
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in sociale ontwikkelingsprojecten en/of onderzoek in Nicaragua."
Zie: "Primer Taller de la Red Nicaragüense de Investigación Participativa", Managua, 1988

546.

García Márquez, 1957, (vertaling: "Honderd jaar eenzaamheid")

547.

Voor uitleg zie Baud, De Jong, 1988

548.

Lammerink, 1989a: 369

549.

550.

551.

552.

553.

De derdejaars studenten maakten een artikel voor de vijfde Jornada Cientifica onder de titel:
"Una experiencia de participación popular en la comunidad de Masachapa dentro del proceso de formación de los estudiantes de trabaja
social", Managua, 1986
Dit werd beloond met de eerste prijs.
Een systematisering van twee jaar samenwerken met Masachapa is te vinden in:
Arauz, Nuñez, Lopez, 1988.

Zo stelde Cabezas in een vraaggesprek met de Nicaraguaanse krant Barricada: "Doordat er niet gewerkt is aan de meest directe problemen en
behoeften van de wijken is de betrokkenheid van de bewoners afgenomen. Dat wordt ook veroorzaakt door de benadering van professionele medewerkers
van de CDS-organisatie, die 'van boven naar beneden' bepaalde taken opdroegen.(...) De wijken moeten zelf actief worden om de eigen specifieke
problemen aan te pakken. Het is schadelijk en bovendien onjuist de mensen te gaan vertellen waaraan ze moeten werken."
Tijdschrift Fuente, no.8, 1988
Madge, 1963: 212
Rapid Rural Appraisal is mede ontwikkeld door het werk van Conway en Chambers, vanuit het International Institute for Environment and
Development (ILIED). Het is één van de vele benaderingen voor het snel ontwerpen, uitvoeren, monitoren en evalueren van rurale ontwikkeling.
"RRA is a semi-structured activity carried out in the field, by a multi-disciplinairy team and designed to acquire quickly new information on,
and new hypotheses about, rural life". McCracken, Pretty, Conway, 1988: 13

554.

Lewin (1958) wordt aangehaald in: Huizer, 1989: 1

555.

Deze ervaringen lijken veel op de door Huizer genoemde onder boeren in El Salvador. Huizer, 1970: 45 ev.

556.

Freire (1981: 71) stelde zich vergelijkbare vragen.

557.

558.

559.

Dat blijkt wel uit verschillende recente publikaties. De opzet van de Saturn-divisie bij 's werelds grootste autofabrikant General Motors was
anno 1977 nog ondenkbaar. Het inzicht dat mensen voor het bereiken van succes belangrijker zijn dan machines wordt daar radicaal doorgevoerd. "De
meest succesvolle ondernemingen betrekken de mensen direct bij de besluiten, die hen beïnvloeden, geven de employé's het gevoel dat het bedrijf ook van
hen is, dringen geen strakke taakomschrijvingen op en hanteren flexibele beleidslijnen." Het is de moeite waard daar het 'profiel produktieleider nieuwe stijl'
nog eens op na te lezen, samengesteld in 1977! F.Versteeg, "Saturn breekt rigoureus met GM-traditie", in: NRC Handelsblad, 25 augustus 1992: 11/12
Fals Borda, Rahman, 1991: 8
"Het niet-participeren kan een indicatie zijn van een aanzienlijke politieke competentie en is af te leiden uit het feit dat de boeren hun huidige
frustraties vanuit een historisch perspectief bekijken."
Huizer, 1981: 19

560.

Kraemer, 1987a: 30

561.

Hall (1991: 41) noemt dat "(...) het verdergaande proces van voortgang en teruggang dat theorievorming is."
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562.

"Es gibt kein Wissen, das nicht auf anderen Wissen aufbauen würde. Deshalb stell ich fest, daß das Wissen keine Tatsache ist, sondern ein
Prozeß, der aus der Praxis der Menschen bei der Veränderung der Wirklichkeit erwächst."
Freire, 1981: 73

563.

Vergelijk Hall, 1991: 41

564.

Kraemer, Van Stegeren, 1984: 12

565.

Coenen (1989: 297-300) bespreekt deze problematiek ten aanzien van de relatie onderzoeker-onderzochte.

566.

Deze visie van Kraemer werd aangehaald door Jansen (1985: 45).

567.

Hoebink geeft vele voorbeelden uit de praktijk van de Nederlandse ontwikkelingshulp aan Tanzanie en Sri Lanka. Hoebink, 1988: met name
hfst. 3 en 4

568.

Giesecke (1990: 14) gebruikt deze definitie.

569.

"Het zet op z'n minst aan het denken dat andragologie als universitaire discipline daarbij in Nicaragua van belang wordt geacht."
Lunenberg, Nauta, 1984: 14

570.

Door Hall (1991: 43) wordt de term breuk omschreven als: "(...) moment waarop oude gedachtengangen worden onderbroken, oudere
begrippenstelsels vervangen en oude en nieuwe elementen gehergroepeerd rond nieuwe vooronderstellingen en thema's."

571.

572.

Shrivastava, 1982: 17
Over de drie dimensies van participatief actieonderzoek, te weten de agogische, de participatieve en de methodische verwijs ik naar een
gezamenlijke publikatie die in de najaar van 1993 uitgebracht wordt door Project 'Participatief Ontwikkelings Onderzoek (POO)', waarin ik samen met Piet
Groen, Hans Oostrik en Johan Rippen participeer sedert 1990.

573.

Jara, 1984: 3

574.

Fals Borda heeft hier in verschillende reeds genoemde publikaties op gewezen evenals recentelijk Elden en Levin.
Whyte, 1991: 138

575.

Lammerink, Ponce, 1982: 10

576.

Er is veel kritiek verschenen over de centrum-periferie theorie ook door de geestelijke vader hiervan Gunder Frank zelf. Daarmee is de
ongelijke wederzijdse afhankelijkheidsverhouding echter voor veel landen niet wezenlijk veranderd.

577.

Wright Mills, 1963: 11

578.

Gesprekken met zowel docenten en studenten van de Academie voor Welzijnswerk in Managua, en bewoners en leiders uit Masachapa in juli
1992.

579.

Hall, 1991: 9

580.

Fals Borda, Rahman, 1991: 16

581.

Een citaat van Alexander März, die geboren was met een hazelip: "Wanneer er een familiefeest was, bijvoorbeeld een verjaardag, en er werden
gasten verwacht, zei de moeder tegen mij: Ik geloof dat je al die mensen liever niet ziet, het windt je toch maar op. Onder het mom van bezorgdheid werd
mij het bevel gegeven te verdwijnen, omdat men zich voor mij schaamde". Uit: Kipphardt, 1978: 23. Zie ten aanzien van maatschappelijk sterkte-zwakte:
Groffen e.a., 1974: 21.
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582.

Hall, 1991: 7.

583.

Pen, 1967

584.

Bernal, 1969: 803-977

585.

Horowitz, 1968: 14

586.

Johnson, 1961

587.

Madge, 1963

588.

In deze tweede editie beschreef Whyte (1955) in een appendix zijn onderzoeksprocedures en gaf achtergrond informatie over afkomst en
studie.

589.

Zie de hoofdstukken 1 en 5 waar zijn visies aan de orde komen.

590.

Althusser, "Contradiction and overdetermination", New Left Review, no.41: 11-35

591.

Zie ook: Holzkampgroep, 1979: hfst.2

592.

Zie verwijzingen in eerdere hoofdstukken 1 en 3

593.

Ik herinner me in dit verband nog goed het programma "Inleiding in het organisatiedenken" en de periode van praktisch werk met verslag.
Aan de hand van de 'action frame of reference' van Silverman (1970: 126-147) analyseerden een groep de ENKA bezettingen. Een andere groep
analyseerde de 'Dennendalaffaire'.
'The action frame of reference' was me later behulpzaam bij het onderzoek in de baksteenindustrie (zie hoofdstuk 3).
Verder: Clark, 1972: 22-25

594.

Om een aantal voorbeelden te noemen van literatuur in dit kader:
Buitelaar, Sierksma, 1972; Weick, 1969; Groffen, 1970; Groffen e.a., 1976; Lievegoed, 1972; Naschold, 1972; en Alinsky, 1971.

595.

De meest prominente auteurs uit deze 'school' en hun literatuur worden genoemd in hoofdstuk 5

596.

Bennis, Benne, Chin, 1969: 2

597.

Hornstein a.o., 1971: 2-7

598.

Crawfoot, Chesler, 1974: 278-303

599.

De praktijkman in het professioneel-technische perspectief was een speciaal getrainde deskundige die politiek neutraal zou zijn. Gezien vanuit
het politieke perspectief was de praktijkman deskundig op een bepaald terrein, die in het werk openlijk koos voor een bepaalde politieke opstelling.
Technische advisering was in die visie een politieke daad. Vanuit het perspectief van de tegencultuur zag de praktijkman eruit als iemand die verandering bewerkstelligde door in het persoonlijke leven een nieuwe levensstijl te realiseren. Zo iemand legde de nadruk op nieuwe waarden, fysieke
gezondheid, geestelijke en psychische ontwikkeling. Zie: Crawfoot en Chesler, 1974: 301

600.

Goede analyse van de geschiedenis van de organisatiepsychologie in Baritz (1960) met de sprekende titel: The servants of power - a history
of the use of social science in american industry.

601.

Coenen, 1989: 7.

224

602.

Deze opvatting was ook weergegeven door Van Schilfgaarde (1970).

603.

Wright Mills, 1959: 195-196
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Summary
Participatory action research with small rice-farmers, brick-makers and fisherfolk; Experiences from Latin America and The Netherlands
The term action research was created by Lewin in the early Forties. He stressed the importance
of relationships between research, training and action in the solution of social problems, in the
identification of needs for change and in the working out of improved knowledge, technology
and patterns of action in meeting these needs.
Although, in the early Seventies the interest from social science practitioners in The Netherlands
for participatory research and action research was increasing, theoretical knowledge and
practical experiences were relatively limited. In The Netherlands at that time it was still not very
clear how to devise strategies in which research and action were closely linked or what methods
and techniques could be used.
This book is the result of fieldwork and of reflection on efforts to use a participatory action
research approach in the field, whilst developing a training methodology for practitioners and
suitable research methods for different situations. Over the past eighteen years (1974-1992) this
book has grown as a result of experiences with research and training in six different situations in
diverse fields of human activities in Latin America and The Netherlands. In most cases the
major aim was to empower the oppressed and to improve their organisations. These oppressed
ranged from small rice-farmers, brick-makers, and dwellers in marginalized urban
neighbourhoods to environmental grass-roots groups and small fisher-folk in a Nicaraguan
village. In other cases the major aim was related to ways of facilitating learning, the devising of
new methodologies for research, adult education and community development, and the training
of those involved in enhancing local initiatives. In all situations the position of the facilitator was
crucial in order to make participation more authentic. It was not only the outcome, i.e. improved
knowledge, which was important, but also the process through which knowledge was gained
which served to enhance the grip of local people on their own surroundings.
This book aims at systematizing these experiences in order to find strategies and methodologies
which are both interdisciplinary and participatory, and which are able to empower the social
competence of people, diminish their social dependency and increase their autonomy. By the
same token this book aims to make a case for participatory action research as a powerful strategy
to advance local practice and at the same time contribute to social science.
This book stands in a tradition of systematizing action research in which the evolution and
learning process of the scientist himself in different projects and programmes leads, through
analysis, to the improvement of strategies. This learning process can be depicted in the form of a
spiral. Rethinking the past experiences leads to theoretical reformulation, that in turn leads to
improved practice.
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The introductory chapter opens by describing briefly what is participatory action research
(PAR). Building on a variety of approaches an attempt is made to distil the essential
characteristics of PAR. The simplest description is that PAR is a way of doing research in which
all those involved contribute both to the creative thinking that goes into the undertaking and to
the action which is the subject of the research. PAR aims at finding solutions to concrete
problems and conflicts. The distinction between researcher and the objects of research
diminishes. Dialogue between researchers and grass roots people is an important feature.
Research is seen as a learning process, learning from experiences of social action.
This chapter also explains the systematisation of experiences related to the development of a
participatory action approach. The remainder of the book deals with the main features of
developing PAR and a subsequent training approach, working the eight case studies. Each of the
cases has its own particularities and its own pace, depending on the specific conditions in which
it unfolds, and the techniques used, but also on the growing understanding of how to go about
PAR. A common feature in all cases is that of working openly, directly and collaboratively with
the primary actors.
In chapter two, research in a small rice-farmers cooperative is described. The factors influencing
mobilization and cooperation between small farmers in a newly established cooperative are
analysed. Dependency patterns of small rice-farmers in the broader society were recognised, but
social conflicts and underlying social contradictions within the cooperative were also
discovered. It became clear that the better-off members tended to benefit more from the
organization, whilst the inequalities of wealth, power and status limited any effective social
change favouring the majority, the small peasants.
Elements that can improve solidarity between the members are examined and strategies
discussed to strengthen the cooperative organization. The importance was observed of training
peasants, which enables them to acquire sufficient knowledge and understanding of local
problems and enhance their participation in decision-making within the cooperative. Further the
task of the project coordinator was redefined after questioning the top-down extension approach.
It became clear that a different attitude was necessary in order to know what could be done for
the small farmers. Interest in a participatory strategy and farmers' participation was aroused
which was applied in later years.
In chapter three action, research in industry is modelled. This project was formulated in order to
improve the quality of working conditions, and the human aspects of work and management
policies in the Dutch brick industry. Using participant observation, a thorough analysis was
made of shop-level conditions in some fifteen different factories. Sub-standard conditions
became manifest in some of them as well as the human, technical and economic mistakes
managers can make by not taking workers into account, when seeking higher outputs in the
brick-making process. Problems on the shop floor and those affecting the labour contract and
managerial prerogatives were also considered.
Some relatively progressive managers from various factories were identified who had already
experienced in practice that a higher quality of workers' participation was essential for proper
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functioning of their factory. An action profile was developed in dialogue with them for
humanising both the working conditions and management. Their experiences in workers
participation were revealed in a mutual-learning inquiry. Their information and ideas, gathered
during years of experience in the effective integration of the shop floor into the total production
organization, were utilized to design a profile of an effective management style. Practitioners
became participants in the research process and the subsequent training process.
When the most outspoken owners of the brickworks were informed about these preliminary
results they decided to halt the research process. They could not accept the chance of creating
unprecedented situations with which they were not prepared to cope. This unexpected
termination of the project made clear the risks and disadvantages of action research organized
from above.
Chapter four elaborates on the development of participatory-research-serving-action programme
jointly with a 'Volkshogeschool' (Adult education college) and a grass-roots organization for
environmental protection in Waterland. Strengthening the action organization strategy was
preceded by a process of awareness-raising through a series of social inquiries by members of
the organization themselves, ranging from historical investigations to large-scale group dialogue
on the strategy to be followed. The study shows how participatory action research can
successfully bring about awareness and change by actively involving people in generating selfknowledge about their own history and conditions for action. This process demonstrates the
need for the leaders of this local organization to share their acquired expertise with the rank and
file, and to remain responsive to the feelings and needs of the farmers and common people,
whom they are supposed to represent. During this process the role of the researcher was clearly
changing to that of a convener, a colleague, a catalyst and sometimes of a consultant, who
brought in new ideas or experiences unknown to the grass-roots organisation.
In chapter five, a period of theorising and teaching on the Methodology of Adult Education,
Community Development and Social Work is systematically examined as an example of
research-after-action. This work took place at the sub faculty of Science of Adult Education
('Andragologie') and Pedagogy of the Free University in Amsterdam. It focused on the
development of critical approaches based on a dialectical relation between analysis and strategy
with different theoretical perspectives being examined. An assessment is given of the state of
theoretical and methodological debates in critical approaches to andragogic action at the end of
Seventies in the Netherlands. The stages in the author's own theorising process are clarified, and
new paradigms are elaborated for social practice in the above-mentioned fields. It is apparent
that knowledge and knowledge acquisition are dynamic developments, which are never finalised
nor definitive.
Training students thus became a dynamic and creative educational process, not only leading to
knowing more, but also building up the critical consciousness of future professionals, examining
their values and attitudes.
Chapter six outlines the basic ideas underlying a department's research programme "Community
action and urban social movements", which was aimed basically at developing an approach for
supporting local initiatives in neighbourhoods of Amsterdam. Attention is given to national and
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international political implications of community development as it is used among the
underprivileged by governments and international bodies both in the Netherlands and in the
Third World. The concept of urban social movement is explored and popular education
approaches to learning are examined, as well as other approaches that can strengthen the ability
of social movements to promote from below the changes needed for building a more democratic
urban environment. Collective experiences of urban social movements and their strengths and
weaknesses are central to the analysis. Strategies for support could draw on this analysis, as was
experienced also by the environmental action organisation in Waterland (chapter 4).
Chapter seven analyses the experience of consultancy with the Vice-Ministry of Adult
Education in Nicaragua. Adult and popular education has played an important role in the
Nicaraguan educational transformation since 1979. Before 1979, education was characterised by
a neglect of the development of workers and peasants. Somoza stated clearly in an interview: "I
don't want educated people, I want oxen." After 1979 the country was converted into one big
social experiment embodying a new conception of education. Principles like 'people educating
the people', flexibility, action-reflection-action, dialogue, consciousness raising, rescuing
cultural heritage, and integration of theory and practice characterized this new conception. This
practice of 'educación popular' could be identified in the Nicaraguan National Literacy Crusade
and the subsequent programs of adult education.
Changes also took place in formal education, which nevertheless consolidated itself largely in
terms of the traditional school system. From 1985 on, a critical discussion emerged about
popular educational principles, which, rather than being a renovating influence on formal
education, themselves became more and more institutionalised.
Chapter eight outlines the implementation of some of the 'educación popular' principles in the
university cooperation project, "Andragogy and Community Development". This project was
designed to support the redefinition and restructuring of the functions of the School for Social
Work at the (catholic) Central American University (UCA) in Nicaragua as a centre for
teaching, research and the promotion of social change. The project aims principally to help in
improving the quality of teaching and research work in the areas of Adult Education,
Community Development and Social Research. This support programme is being developed on
the basis of an inter-university cooperation with the Free University of Amsterdam (up to 1985),
and the Catholic University of Nijmegen (from 1986 onwards).
In this chapter, the experiences of developing a postgraduate course for professional social
workers entitled "Social research and popular participation" are analysed. The theoretical and
methodological framework of the course is outlined: initial diagnosis, theorization, and its
practical application. The aims and results of this professional training and the main techniques
used during the process are also explained.
In Nicaragua, a need was felt for a particular type of research: Research as a process of getting to
know and interpret social reality, with the aim of gathering sufficient knowledge to allow for the
reproduction, transformation and induction of new processes in society. The professionals
trained should be able to turn research into an educative experience for people at the grass roots
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as they jointly search for creative solutions.
An important requirement for such a professional training is a methodological approach to
training and professional development, which is both sufficiently flexible and compatible with
the task of such a researcher. The methodological approach was based on the principles of
'educación popular'. Experiences were seen as an important source of learning. The knowledge
and experiences of the participants, as well as their working contexts, were taken as the starting
point for a process of exchange, analysis and systematisation. Students were guided during the
course in a gradual process towards the design of an approach to social research and popular
participation tuned to Nicaraguan conditions. After this first part of the course, students
experimented with this approach over a six-month period in different field projects under
various conditions. Results were examined in order to come to a final formulation of the
research approach. Still lacking skills were trained in order to make implementation by the
social workers feasible.
Chapter eight assesses further experiences in a fishing village on the Pacific Coast of Nicaragua
with this combined approach of popular education and participatory action research. A
significant result of the researchers' style of functioning in this project was the effective
participation of villagers in their own development endeavours.
The last chapter (nine) presents some concluding reflections on the implications of the case
studies and on author's own learning experiences in order to improve both research and practice.
It describes how participatory action research and popular education became a philosophy and a
means of working with people to promote people's empowerment towards changing their
immediate environment on their own behalf. It describes some of the successes and failures
towards making such a combined research and training fruitful. Research throughout the case
studies presented was not a neutral, value-free activity, but an active, questioning process
leading to improvements for the researched as well as to new scientific insights.
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