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EXEM'I.ARISOi IEREN EN ACTIWIDERZOEK IN NICARAGUA
Ervaringen net een facultair saire11werkingsproject
Marc P. Lanmerink, Managua.
Een werkelijkheid, die je niet onderzoekt
blijft onbekend. Een onbekende werkelijk
heid kun je niet transforreren ..•.• Je
iooet de werkelijkheid kennen, haar anvor
ren, maar je iooet haar ook lief hetben.
Tanas Borge
INIEIDIN3
Deze bijdrage gaat over het facultaire sa.rrem,,,erkingsproject
"Andragogy and Ccmnunity Developnent" in Nicaragua. Het laat zien hoe
vanuit de andragologie aan de Vrije Universiteit vorm is gegeven aan de
agogische beroepspraktijk. Aan de orde karen enkele problerren, en de
bijdragen die zijn geleverd aan de ontwikkeling van een vernieuwende
praktijk van educatie en onderzoek, die ervaringen, leefsituatie en
perspectieven van lerenden centraal stelt en de scheiding tussen onder
zoek en actie opheffen.
Het project is gegroeid uit contacten en ervaringen opgedaan tij
dens een jaar onbetaald verlof (1982/83) in Nicaragua. Ik werkte als
adviseur van de staatssecretaris op de Afdeling Volwasseneneducatie van
het Ministerie van Onderwijs. Cpvallend was de overeenkan.st tussen de
discussies, over de vo.rngeving van het prograrrrna van basisonderwijs
voor volwassenen (Educacion Popular Basica), en de discussies die in
Nederland zijn gevoerd over Negts concept van exerrplarisch leren en
over een politieke vo.rmingstheorie( l). Educaci6n popular en exenpla
risch leren bleken nauw verwant: het zijn twee specifieke organisatie
vorren van anti-autoritair, collectief en op de praktijk gericht leren.
Dit verband rrotiveerde re cm in te gaan op een verzoek tot ondersteu
ning van het universitaire onderwijs in volwasseneneducatie en oi±>ouw
werk in Nicaragua.
BEDOELm::;EN EN ORGANISATORISOiE PERIKEIEN VAN HET fRroECT
"Andragogy and Ccxrmunity Developnent" beoogt in Nicaragua een bij
drage te leveren aan het vorrrgeven van universitair onderwijs en het
beter kwalificeren van docenten en beroepskrachten op het gebied van
volwasseneneducatie, q±Jouwwerk en onderzoek. Eerst is gewerkt op de
Afdeling Pedagogiek van de UNAN, later op de Academie voor Welzijnswerk
(Escuela de Trabajo Social, ETS) van een andere universiteit, de u:::A.
De Nederlandse inbreng is niet 'vervangend zijn' voor locale docenten,
maar we leiden locaal kader op. Jaarlijks is in overleg een activitei
tenplan opgesteld.
Van Nederlandse zijde was er interesse voor onderzoek op het gebied van
volwasseneneducatie en q±Jouwwerk in Nicaragua, en voor het program
neren van universitair onderwijs en onderzoek in de Derde Wereld.
Vanaf 1983 is het project geaccepteerd binnen de Subfaculteit Pe
dagogische en Andragogische Wetenschawen van de Vrije Universiteit.
33

�t enige rroeite is ook de noodzakelijke financiering rond gekregen.
Binnen de vakgroep Andragologie en Sociale Pedagogiek is een ondersteu
ningsgroep opgericht. Paul Kraarer, Jan Nauta en Bram van Noord namen
de zorg op zich voor de wetenschawelijke begeleiding. ze bewezen ook
veel diensten op organisatorisch en financieel terrein.
Vanwege het wederkerig karakter van de sarrenwerking, is rret
Lidwien Vos de Wael en Johan Riwen een lx>ekje voor over volwassenen
educatie in Nicaragua geschreven, en is een werkgroep basiseducatie
opgericht (2).
In februari 1984 startte het project. Het eerste jaar is besteed
aan onderwijs over sarrenlevingsop::,ouw en volwasseneneducatie (Andrago
�). Er is onderwijsmateriaal gedrukt. Ook hield ik workshops en semi
nars op basis van de rrethodologische principes van de "educaci6n popu
lar". In een postdoctorale cursus Andragogia werd een groep docenten en
functionarissen uit de ministeries en massa-organisaties bijgeschoold.
� lcwarn het eerste half jaar veel toezeggingen niet na. Het aan
stellen van docenten en kandidaatsassistenten bleef uit, evenals het
beloofde kantoor voor de projectgoederen en de éiH)aratuur. De goedkeu
ring van een onderzoeksvoorstel kwam maar niet, en het aantrekken van
een tweede Nederlandse deskundige lukte niet. zelfs de ondertekening
van een officH!le sarrenwerkingsovereenkanst waarin rechten en plichten
van de partners werden vastgelegd vond niet plaats.
De Vrije Universiteit stuurde Jan Nauta, an duidelijkheid te krij
gen over de terughoudendheid bij de partner. Wat bleek: rret ingang van
1984 had de Nicaraguaanse Academische Raad een studentenstop ingevoerd
voor de pedagogiek opleiding. Volgens het nieuwe beleid voor het Hoger
Onderwijs zou de huidige pedagogiek opleiding worden afgebouwd. De
opleidingen voor volwasseneneducatie en sarrenlevingsqxx:,uwwerden
ondergebracht bij een nieuwe opleiding welzijnswerk bij de Faculteit
van �swetenschawen van de Centraal Alrerikaanse Universiteit (OC.A),
eveneens in Managua. Kortan, een taakverdelingsoperatie op Nicaragu
aanse leest, waarvan het universitair personeel nauwelijks op de hoogte
werd gesteld.
Afbouw van het project leek onvennijdelijk. De UNAN stelde voor an
het project onder te brengen bij de OCA. In een mum van tijd werd een
sarrenwerkingsovereenkanst opgesteld. In plaats van afbouwbleken er nu
goede roogelijkheden voor het project in de ETS en het Instituut voor
Onderzoek en Sociale Aktie Johannes XXIII.
Vanaf februari 1985 zat ik sarren met twee Nederlandse stagiaires,
voorzien van bureautjes, op de OCA. Ik adviseerde bij de drie onder
wijsprograrrrna's voor de Academie van Welzijnswerk (ETS), en zette een
postdoctorale opleiding "Sociaal wetenschawelijk Onderzoek en volks
participatie" op, die vanaf juli draaide. De ene stagiaire deed een
onderzoek naar de geschiedenis van welzijnswerk in Nicaragua, en zette
sarren met een docent een nieuwe fabriekspraktijkstage voor studenten
welzijnswerk op. De andere stagiaire trainde op basis van een vooron
derzoek de op::x:>uwwerkers van het Instituut Johannes XXIII. Sarren
werkten we aan de opzet en bouwvan een docunentatiecentrumvoor
sociale aktie "Laura Amanda CUadra", dat in 1987 gebruik wordt genanen.
De organisatorische perikelen waren nog niet achter de rug. Nog in
1985 noest besloten worden over overdracht van het project aan Neder
landse zijde vanwege de taakaanpassingsoperatie in Nederland. De Vak
groep Andragologie en Sociale Pedagogiek werd drastisch gereorgani34

seerd, de thuisbasis van mijn functie als coördinator van het project.
Per januari 1986 is het project overgedragen aan het Derde Wereld
Centrum(�) van de Nijmeegse Katholieke Universiteit (KUN)(3).
In 1986 lukte het an met twee andere stagiaires van Nederlandse
universiteiten de organisatie van het documentatiecentrumte consoli
deren, evenals de nieuwe werkwijze in de fabriekspraktijkstages. In de
postdoctorale opleiding begonnen teams van werkers uit verschillenc:IJ
instellingen met actieonderzoek in drie wijken in Managua. Binnen het
reguliere onderwijs van de ETS is met alle derdejaars studenten en twee
docenten een c:arbinatie project van onderwijs, onderzoek en op::x:>uwwerk
uitgevoerd in een klein vissersdorp, Masachapa. Dit project was gericht
op versterking van de organisatie van de bewoners.
Daarna heb ik geen nieuwe activiteiten binnen het project onderno
men. Het jaar 1987 zal gebruikt worden voor de rapportage over het
onderzoekselement naar Nederlandse zijde in de vorm van artikelen en
lx>eken over het project. Daannee wordt een bijdrage geleverd aan de
discussie rond universitair onderwijs in de derde wereld (4).
NICARAGUA: ONDERWIJS IN "CRISIS"
Over de militaire en econanische situatie in Nicaragua is al veel
geschreven (5). De schade en hoge militaire uitgaven vanwege de voort
durende oorlog, de econanische boycot van de Verenigde Staten, de
dalende marktprijzen voor exportprodukten veroorzaken een hoge infla
tie, een reële daling van de salarissen(6l, tekorten van de meeste ba
sisgoederen en een toename van de zwarte handel. De regering wijzigde
haar beleid van een "ontwikkelingsstrategie" in een "overlevingsstrate
gie" (?) • Vooral voor de niet-produktieve sectoren van de econanie
kregen te maken met kortingen op hun begrotingen. In het Hoger Onder
wijs werd het aantal arbeidsplaatsen bevroren. Tegelijk vertrokken
nogal wat mensen vanwege de lage salarissen naar beter betaalde banen
of naar het buitenland. Vacatures konden bijna niet meer vervuld
worden. De achterblijvers werden steeds zwaarder belast. Extra geld
voor voorzieningen was er niet meer bij en studieboeken werden een
zeldzaamheid. Voor studenten is een dagstudie nauwelijks haalbaar, en
zij stawen over naar een avondstudie, zodat overdag kan wo� bijver
diend. Sinds 1985 daalt het aantal mannelijke studenten, vanwege de
nieuw ingevoerde militaire dienstplicht.
Het handhaven van de kwaliteit van het Hoger Onderwijs is rroei
lijk. De vice-president Sergio Ramirez sprak in de inaugurale rede voor
het nieuwe academische jaar 1985 over een crisis in het onderwijs( 8).
Hij zei, dat er steeds minder miàjelen zouden zijn voor de uitvoering
van de transformatie van het onderwijs en voor materiële uitbreiding of
nieuwbouw, maar ook voor personele uitbreidingen hoewel die noodzake
lijk zijn voor het laten draaien van het Hoger Onderwijs op een
minimaal niveau. "In die situatie rroeten we voor alles zien het
onderwijs open te houden, clerrocratisch te houden (...)". Tijdens een
workshop in datzelfde jaar op het Ministerie van Onderwijs, werden de
onderwijsprincipes geëvalueerd. Pater Femando cardenal, Minister van
Onderwijs, concludeerde, dat het onderwijssysteem� zou rroeten
zijn op de uitgangspunten van de "Educaci6n Popular"(9). Hij zei: "
( •..) Ik geloof, dat we opnieuween revolutie rroeten afkondigen op alle
nivo' s van het onderwijs... ".
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sloten daar zoveel rrogelijk op aan. Iets wat ons inziens paste binnen
de beste tradities van de educaci6n popular, die tot dan toe op de
universiteit volledig buiten beschouwing was gebleven.
Aan het eind van de cursus reikte ik een "t-aooria de Curso" uit,
samengesteld op basis van de verschillende colleges, seminars en
workshç,p, zodat de belangrijkste discussies en inhouden vastgelegd
waren(1 7). De participatie en inzet van de deelnerrers aan de cursus was
hoog. Dat het zinvol en roogelijk was de studenten actief te laten
participeren werd ook duidelijk in de eindevaluatie: zij had::len
begrepen had::len wat het belang is van Andragogie als wetenschap en van
volwasseneneducatie in de huidige situatie in Nicaragua en zeiden dat
ze rreer inzicht had::len gekregen in de educatieve progranma's van de
ministeries en massaorganisaties, en de gebruikte rrethoden en technie
ken. Al die progranma's, zo stelden zij, zullen het land helpen
ontwikkelen en zo een bijdrage leveren aan de transformatie van de
werkelijkheid. Als winstpunten van de cursus noem:len zij het leren
beheersen van rrethoden en technieken zowel uit traditionele oriëntaties
als vanuit educaci6n popular, het toepassen van theoretische kennis in
de praktijk en het beschikken over theoretisch en praktisch materiaal.
Verder vonden zij, dat de rrethodiek, die tijdens de cursus werd
toegepast, zeer gevarieerd was, dat de inhoud van wetenschai::pelijk
niveau was en dat de analyses tot reflectie en uiteindelijk tot de
politieke/ideologische ontwikkeling van de deelnerrers had::len geleid.
� deed de suggestie an rreer uren beschikbaar te stellen voor de
cursus.
Gedurende dit hele eerste jaar poogde ik an zoveel roogelijk te
kcmm tot scholing van het docententeam op het gebied van onderwijs�
zet en irethode, toepassing van de educaci6n popular, onderzoek en
sociale projectie gebaseerd op een analyse van de Nicaraguaanse
werkelijkheid. Overigens kwam deze aanpak op de UNAN maar ten dele van
de grond door een beslissing Vq.n de decaan an de onderzoekscarponent op
te schorten, vanwege het chronisch tekort aan docenten.
TWEEDE FASE: TOEPASSIN:; VAN EDOCACICN POPUIAR IN UNIVERSITAIR CNDERWIJS
Bij de start in 1 985 op de 1X'.A ging ik er van uit dat de retho
dologie van de educacion popular heel bruikbaar was in het univer
sitaire onderwijs an de kloof tussen theorie en praktijk minder groot
te maken, an de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, het rende
rent te verhogen, de uitval te verminderen en heel veel slechte
ervaringen uit het verleden te ontkrachten. Bij het veranderen van het
universitair onderwijs gaat het niet alleen an de inhoud van het onder
wijs, maar ook an de rethoden. De ETS leek een goede voedingsl:xx::lem voor
het uitwerken van die rethodologie voor de universiteit. De ETS wil
welzijnswerkers opleiden, die op de behoeften en de eisen van het
revolutionaire proces in kunnen gaan en bijdragen kunnen leveren aan
het proces van sociale anvonning.
De verwachtingen kwarren uit: zie de hierna te bespreken ervaringen.
OPBOOWWERKERS EN REVOI.UrIE
Het Instituut Johannes XXIII vroeg onze steun bij de opzet van
bijscholingsprogranma's voor hun oµx>uwwerkers. Na een vooronderzoek
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spraken wij af an sarren een diagnose van hun op:,ouwwerk te maken, en an
van daar uit de behoefte aan scholing te peilen. Gerard Prinsen, de
Nederlandse stagiaire, en ik coördineerden de workshop. We sneden de
principes van educaci6n popular toe op het werkterrein van oµ:x:,� r
kers. In groepjes werkte ren aan de vragen: "Wat doen we, ret wie doen
we wat en waaran?". In een plenaire discussie werd de hoofdlijn van het
werk vastgelegd. We lieten een voorlichtingsfilm zien, die gemaakt was
door Alliance for Progress over traditioneel op:,ouwwerk, zoals dat ook
was uitgedragen in de periode van Sanoza. In een plenaire discussie
karakteriseerden de op:,ouwwerkers op grond van de gemaakte observaties
de rrethoden van op:,ouwwerk in een traditioneel kader. Daarna lieten we
hen door mid:Jel van een leestekst en een puzzel de rethodologie van
progressief op:,ouwwerk karakteriseren. Op basis van deze confro�t�tie
trokken ze de conclusie, dat de huidige werkzaamheden veel traditionele
elerrenten bevatten en ren definieerde de noodzaak en richting van een
verandering van werkrrethode. In een plenaire discussie stelden we sarren
een scholingsprogranma op, dat het roogelijk zou maken an hun praktijk
te veranderen.
De bijeenkanst van twee dagen blonk uit door de helderheid en openhar
tigheid van de oµ:,ouwwerkers en de dagen werden als een succes be
schouwd. Bij het maken van de Melroria achteraf bleek ons weer eens de
bewustmakende werking van dit soort bijeenkansten in het huidige
Nicaragua.
SOCIAAL CNDERZOEK EN VOIBSPARTICIPATIE
Tussen juli en decenber 1 985 gaf ik een postdoctorale cursus,
sarren ret de Guatamalteekse psycholoog Antonio Mazariegos. Een tweede
fase van deze cursus vond plaats tussen juli 1986 en maart 1987. De
deelnerrers kwarren één dag per week bij elkaar. Aan de cursus naren
vijfentwintig welzijnswerkers en docenten uit in twaalf verschillende
instellingen deel. ze waren door de ETS geselecteerd vanwege hun
direkte werkzaamheden in wijken en buurten en sarmigen vanwege hun
ervaring ret de toepassing van educaci6n popular.
De cursus was opgedeeld in drie fasen. In een diagnosefase bekeken
we door mid:Jel van participatieve technieken wat de opvattingen, de
praktijk en de ervaringen waren van de deelnerrers op het gebied van
onderzoek en wat de noodzaak was van onderzoek binnen de Nicaraguaanse
werkelijkheid ("de praktijk"). In een theoretisch gedeelte stelden we
ret behulp van door de deelnerrers ontworpen analysetechnieken verschil
lende teksten aan de orde, die we van belang achtten voor de scholing
rond sociaal onderzoek en volksparticipatie. Daartoe had ik twee
readers sarengesteld ("de theorie"). In de derde fase ontworpen en
ontwikkelden de deelnerrers een eigen onderzoeksm:x:lel aangepast aan de
Nicaraguaanse anstandigheden. In een korte onderzoeksfase werd dit
uitgeprobeerd ("terug naar een nieuwe praktijk"). In die laatste fase
voerden de deelnerrers een drietal onderzoeksprojectjes uit, te weten
één in de ETS rret de tweedejaarsstudenten naar het functioneren en
verbeteren van studiekringen, een tweede ret de vakbond van technisch
en aàninistratief personeel van de 1X'.A naar de verbetering van de vak
bondsorganisatie en participatie, en een derde ten behoeve van scholing
en vonning van buurtgezondheidswerkers voor diarreebestrijding (nog
altijd de grootste oorzaak van kindersterfte in de Derde Wereld). Vlak
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voor Kerst 1986 evalueerden de deelnarers de verschillende projecten op
hun participatief "gehalte" en resultaten in de praktijk.
Cp basis van een evaluatie van het verloop van de projecten
maakten we aanpassingen in het eigen IOOdel voor participatief-actieon
derzoek. Daarna trad een flexibel scholings!OOdel in werking, terwijl de
dee�eners startten rret een drietal langdurige projecten, waarvan
VOOrJaar 1987 de resultaten kunnen worden geëvalueerd.
De hele cursus door hanteerden we de filosofie en de rrethode van
participatief onderzoek, die we wilden introduceren. Het doel van
participatief onderzoek is cm te kernen tot een socialisatie van onder
zoeks- en kennisve�rvingsprocessen. De basis wordt niet louter als
kennisbron gezien, maar als actieve subjecten en eigenaars van een
schat aan kennis, die in staat zijn an hun eigen werkelijk.heid te
veranderen. Ook hier bleek het roogelijk via de toepassing van de
�thodolog�e van educaci6n popular een coherent, creatief en participa
tief scholingsproces op gang te zetten, rret een dialectische relatie
tussen doelstellingeo, inhouden en rrethoden.
Cp een internationaal congres in Colarbia bleek de presentatie van
de opzet en het verloop van de cursus veel discussie op te roepen onder
de aanwezige onderzoekers(18).
Nog geen 60 kilorreter van Managua ligt Masachapa. Het begon errree
dat de coördinator van de bewonersorganisatie (Canite de Defensa
Sandinista, CDS) van Masachapa aan mij vroeg over hoe in het vissers
dorp een proces van geireenschapsvorming op gang gebracht kon worden.
Hij was de zeer geziene dorpsarts. De CDS had te kanpen rret een zeer
geringe participatie van de bevolking in de taken, die werden uitge
voerd. De problenen waren legio, variërend van slecht drinkwater
tekort aan latrines, veel kindersterfte door diarree, alcoholi�'
slech�e huisvesting, nauwelijks onderwijs, analfabetisrre, oftewel
precaire levenscmstandigheden en misére •..
In het docententeam van de ETS ontstond spontaan het idee an vanuit
t� van 'mijn' onderwijsprogramna's voor derdejaars studenten Wel
ziJn�rk, te weten �uwwerk en Sociaal Onderzoek II, een project te
ontwikkelen an theoretische aspecten te verbinden rret de werkelijkheid
van dit vissersdorp. Vanaf die tijd werkten sarren rret het CDS in
�sachapa. De ?ollege-uren gebruikten we voor de voorbereiding, evalua
tie en theoretische reflectie. Binnen de Nicaraguaanse universiteit een
unicum.
In de voorbereiding legden we contact tussen de docenten van de
Academie, het bestuur van de bewonersorganisatie en de CDS in de zOne.
We spraken een werkplan af voor een eerste etai:pe, waarin de ETS de
geireenschapsvorming zou ondersteunen mid:jels een scholing in zes
workshops van een dag én sociaal onderzoek. Sarren rret de docenten
bereid:jen we de eerste workshops voor én een programna voor studenten
over de rrethodologie van educaci6n popular en participatief actieonder
zoek binnen oµ:>ouwwerk.
Begin rrei kwam een lX:A bus rret 28 studenten en drie docenten aan
.u:1 Masachapa an daar het collectieve leerproces te starten. De bevol
king was ee:st teru�oudend en achterdochtig. Vanwaar die grote
belangstelling vanuit de stad? Was dit een nieuwe truc cm jongeren in
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het dorp te werven voor de Militaire Dienstplicht?
De openbare workshops ter versterking van de bewonersorganisatie en het
collectieve onderzoek naar de geschiedenis en dagelijkse werkelijkheid
van Masachapa maakten hen duidelijk, dat het hier an hun directe
eigenbelang ging. Daarna werd massaal deelgencrnen aan de activiteiten.
De studenten kregen na een aarzelend begin steeds meer vertrouwen inf
hun eigen kunnen en ontpopten zich tot ware educadores populares.
Hetzelfde gold voor de docenten. Het werd een groot succes: De bewo
nersorganisatie van Masachapa werd nog in dat jaar uitgeroepen tot
''Vanguardia in de organisatie" in die streek. De studenten kregen voor
hun presentatie van het onderzoeksproject in het zgn. Wetenscha�lijk
Concours de hoogste beoordeling binnen de sociale wetenschai:pen. De
resultaten van deze eerste fase waren verbluffend, zowel de organisatie
van bewoners in Masachapa als de praktische- en intellectuele ontwikke
ling van de studenten. Ook in oµ:>ouwwerk heeft het concept educaci6n
popular zijn waarde.
CCN::r..USIES VAN EEN AGCX;ISOiE OODERNEMIN'.; IN NICARAGUA
In Nederland werd mij eens gevraagd "wat kan je nu rret Andragolo
gie in Nicaragua?" Nu na bijna vijf jaar kan ik daar het volgende over
zeggen.
Het staat voor mij buiten kijf, dat kritische Andragologie vanuit een
geëxpliciteerd waardensysteem, in de Nicaraguaanse kontekst een prima
rol kan vervullen. Irrrrers de ideologie van het (afhankelijke) Noord
Arrerikaanse ontwikkelingsideaal is ten onrechte nog zeer levend in het
jarenlang door die ideologie verduisterde Nicaragua. Daar heeft zeven
jaar revolutie nog maar net enige verandering in gebracht.
zo zijn er, ongewild, vele tegenstellingen tussen de doelstellingen die
rrensen voorstaan en de rrethoden die ze in de praktijk hanteren, zowel
bij universitair docenten, bij professionele welzijnswerkers, arrbtena
ren, als ook bij leiders van bewonersorganisaties.
Die contradicties blootleggen en analyseren, zowel in theoretische
concepties, maar vooral in praktische toepassingen is van belang en
daar is ook behoefte aan.
Andragologie kan daar, vanuit een handelingstheorie die emancipatie tot
brandpunt heeft, een rol in vervullen, rret narre an de doelstellingen
van een participatieve deroocratie werkelijk.heid te maken, op alle ni
veau's.
Voor zover het mijn bijdrage betrof het volgende.
De globale oriëntatie, zo je wilt "sociologische verbeeldingskracht"
die ik in de loop der jaren heb opgebouwd o.a. door het onderwijzen van
"Agogisch Handelen", de vele discussies over politieke vorming, de
ideologiekritiek en handelingsonderzoek, hel::ben mij veel geholpen in de
Nicaraguaanse situatie. Het ging nooit an klakkeloos overplaatsen van
"Europese" oriëntaties naar Nicaragua, maar juist cm het aansluiten bij
de hier opgedane ervaringen. Daarbij werd via een inductief proces
duidelijk, dat de o.a. in Nicaragua uitgewerkte en aan exenplarisch
leren verwante rrethodologische oriëntatie van educaci6n popular een
waardevolle en krachtige strategie was. Deze zowel als de oriëntatie
van participatief actieonderzoek was congruent rret het Nicaraguaanse
project en maakte het roogelijk an tot een praxis te kanen van zoals
Paul Kraemer dat noemt: "Praxis als veranderend, verbeterend, vernieu43

wend handelen is reflectie in actie, actie in reflectie(l9)".
Dat het rrogelijk was een bescheiden bijdrage te leveren aan een
vernieuwende onderwijs- en onderzoekspraktijk had vooral te maken met
het feit dat in Nicaragua het bevorderen van collektieve, anti-autori
taire en op de praktijk gerichte leerprocessen geen subversieve
activiteit wordt gevonden, maar ingeschreven staat in een algereen
regeringsbeleid. Ook al wordt dat niet door iedereen gedeeld of
nageleefd.
In de afgelopen jaren ben ik van solidair toeschouwer tot deelnener
geworden. Ik heb mijn steentje bijgedragen en me, in toch een veel
kortere tijd dan verwacht, overbodig kunnen maken op de Academie van
Wel �ijnswerk. De s�udenten en docenten gaan nu zelf door en ik blijf
benieuwd waar ze uitkaren met deze hachelijke, maar mijns inziens zeer
waardevolle agogische onderneming in Nicaragua.
Tot slot: mijn dank gaat uit naar Paul Kraaier, die tijdens de hele rit
een betrouwbare en solidaire supervisor bleef. Hij heeft me menig keer
m:>eten ondersteunen bij het oplossen van "clavos" (noerren ze dat niet
troubleshooter?). Bram van Noord loste vele financiële perikelen op en
Jan Nauta was onvervangbaar in de beginperiode van het project. Ook ben
ik de Vrije Universiteit dankbaar voor de mogelijkheid, die ze mij
geboden heeft an deze wat mij betreft onvergetelijke ervaring op te
doen.

NOTEN

1) Bedoeld worden discussies van medewerkers en studenten van de toen
malige vakgroep Andragologie en Sociale Pedagogiek (ASP) van de W,
sedert 1974. Deze werden gevoerd in onder andere de Themagroep Poli
tieke Vonning en de Landelijke Scholingsgroep Welzijnswerk (LSW) via
studiedagen, scholingen, het maken van vertalingen, het schrijven van
boeken etc •.van verschillende teksten uit "Politieke vonning als '
strategisch concept ", Nijroogen, 1981, maakte ik Spaanse vertalingen,
die zowel in Nicaragua als in t-'éxico bruikbaar bleken.
2) Dit boekje is gebaseerd op M.P. I..arnrerink "Het volk als eigen
leermeester - over de achtergronden en principes van basiseducatie in
Nicaragua", Amsterdam, interne publicatie VU 1983. Het boekje zelf
heet:
Lidwien Vos de Wael, Marc I..arnrerink en Johan Rii:pen "Potloden als
geweren - Over volksonderwijs in Nicaragua", Amsterdam, 1984. Het is in
het Spaans vertaald, met een inleiding van carlos Tamez L., staats
secretaris van Ministerie van Onderwijs en heet "Lapices, herramientos
de lucha", 1987. Qn uitwisseling van ervaringen mogelijk te maken werd
een groep opgericht van vonningswerkers, universitair docenten en
studenten over het onderwerp (post)alfabetisering in Nederland en
Nicaragua. Dit "LSW-overleg alfabetiseringswerk" kwam begin 1984
bijeen. Bij de vervolgbijeenkansten van deze groep raakte de uitwisse
ling met Nicaragua op de achtergrond.
3) M:!t Gerrit Huizer als supervisor, die het project na 1987 zal
voortzetten.

4) Zie verder: de jaarverslagen van het project. Op het Derde Wereld
Centrum in Nijroogen zijn de spaanstalige produkten ter inzage, zoals
merroria's, congresbijdragen, artikelen, readers en onderwijsteksten.

5) Voor een goed overzicht van de actuele situatie en problemen van
Nicaragua na zeven jaar revolutie: "Nicaragua: de erfenis van Sandino
een balans van zeven jaar revolutie", Stichting Derde Wereld Publika
ties, Nijroogen, 1986.

6) Qn een idee te geven van de geldinflatie: in februari 1984 was de
verhouding dollar-cordoba (US$-c$) 1:28, eind 1986 was dat 1:2100. Dit
is de parallelkoers. Op de zwarte markt is de cordoba nog veel minder
waard.
Over de salarissen: een universitair docent verdient in 1984 c$ 5800 en
eind 1986 c$ 65000 d.w.z. een reële daling van US$207 naar US$ 31.
7) Zie: Geske Dijkstra en Arie Laenen "zes jaar Sandinistische ekono
mische politiek" in: "Nicaragua: de erfenis van Sandino" op cit.
8) Sergio Ramirez M:!rcado "Lucharoos para vencer: una educaci6n en
energencia", Lecci6n inagural del Ano Académico 1985, OIBS, Managua,
1985.

9) Een helder boekje over de methodologische principes van educaci6n
44

45

popular in Nicaragua is van Oscar Jarra "FJ::lucaci6n popular: la di.Iren
si6n educativa de la acci6n politica", Costa Rica, 1981. Zie ook mijn
bijdrage aan de bundel "Ontdekkingsreis in het agogisch labyrint",
Am.sterdam, 1984 onder de titel "Alfabetisering en wederopbouw in
Nicaragua".
10) Het openbaar vervoer is o.a. door de boycot van de Verenigde Staten
heel slecht geworden. Veel bussen staan stil door gebrek aan onderde
len, de nog rijdende worden veel te zwaar beladen en slijten daardoor
snel.
11) Lidwien Vos de Wael, Marc I..armerink, Johan Ri:i:pen "Potloden als
geweren - over volksonderwijs in Nicaragua", Amsterdam, 1984, pag.96.
12) In: "Naar een nieuwe revolutie in het onderwijs" gaan we verder op
de Nationale Alfabetiseringscanpagne in. Zie ook mijn bijdrage in de
bundel "Ontdekkingsreis in het agogisch labyrint", Amsterdam, 1984.
13) Ezequil Ander-Egg "�thodologia y pràctica del desarrollo de la
comnunidad", unteurop, Madrid, 1980. De tiende uitgave van de steeds
weer bijgewerkte eerste versie van 196 3.

14) Adriana Puiggr6s heeft een uitstekend boek geschreven, waarin zij
de ideologische functie van door Alliance for Progress gesteunde
oµ:>ouwwerkprojecten analyseert, zoals die op grote schaal plaatsvinden
sedert de jaren '50 in het gehele I.atijnsamerikaanse Continent. Titel:
"Inperialismo y FJ::lucaci6n en Amèrica I.atina", M:!xico, 1980.

1 5) Wij maakten� reader cm het gebrek aan literatuur op te vangen.
De colleges worden in 1987 bewerkt tot een boekje over opbouwwerk in
een revolutionaire situatie ("Desarrollo canunal en un contexto revolu
cionario") i.s.m Gerard Prinsen en docenten en studenten van de ETS.

16 ) Vgl. het artikel "Bijdragen voor een kritische analyse van de
I.atijnsamerikaanse Andragogie" (vert. spaans), 1984.

17) ''Mem::>ria del curso de postgrado Andragogia", Managua, 1984.

18) Zie "FJ::lucaci6n popular caoo roothodologia en la formaci6n de
trabajadores sociales - una experiencia en Nicaragua", Managua, 1986.
19) Zie Paul Kraeroor en W.F. van Stegeren "Handelen als andragogische
aktiviteit", interne p..iblicatie W.
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