Verantwoording

Het volksonderwijs in Nicaragua is uniek te noemen,
qua opzet, methode en inhoud. Het heeft een eigen
nicaraguaans gezicht, hoewel uiteraard ook gebruik is
g�maakt van e�varingen in andere landen (m.n. La
t1jns- Amerikaanse landen).
J� kan zeggen dat in Nic�ragua dankzij de revolutie
d1t progra11111a van volksonderwijs mogelijk is gewor
den. Maar daarnaast k�n o.a. dankzij het volksonder
w�js de �evo�ut�e verder gestalte krijgen.
D1t boekJe w1l 1n het bijzonder informatie ge en over
het volksonderwijs en inzicht bieden in de ve e
aspekten 1� van belang zijn om het onderwijs goed te
laten funkt1oneren. Het gaat er daarbij niet om
�lleen maar jubelend de goede punten te vermelden. Er
1s gestreefd naar het schetsen van een evenwichtig
beeld van de realiteit.
We h�pen dat dit_boekje bijdraagt aan een groter
begr1p voor de n1caraguaanse situatie en dat het de
solidariteit met dit land helpt verhogen.
�erd�r v�rwachten we dat dit nicaraguaanse voorbeeld
1nsp1rat1e geeft aan die mensen, die in Nederland met
volwassenedukatie bezig zijn.
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Inleiding
In 1983 ben ik in Nicaragua geweest. Ik heb in dit
land korte tijd koffie geplukt en verder werkte ik
als vrijwilligster in het volksonderwijs. Mijn taak
bestond o.m. uit het begeleiden van de volksleraren,
de zgn. maestros populares en het mede-verzorgen van
de scholingen die ze kregen.
Nicaragua is een land in opbouw, een land waar de
revolutie nog steeds gaande is. Want na de val van
Somoza is het "echte werk" pas begonnen. Nicaragua
was in 1979 immers bankroet. Het land lag letterlijk
in puin. Een groot deel van het gestudeerde kader had
het land verlaten. Meer dan de helft van de bevolking
was analfabeet. Gezondheidszorg was voor de meeste
mensen onbereikbaar en onbetaalbaar.
4 Jaar later ziet Nicaragua er heel anders uit. Ik
was getroffen door wat in zo'n korte tijd bereikt is
in de gezondheidszorg, het onderwijs en de landbouw.
Het viel me op dat veel mensen lid zijn van een
sandinistische organisatie en zich inzetten voor de
opbouw van hun land. Ik heb gezien dat geprobeerd
wordt een gemengde ekonomie te handhaven en een plu
ralistische politiek te voeren. Er zijn politieke
partijen en vakbonden van verschillende signatuur.
Maar duidelijk is wel dat de sandinistische organi
saties de grootste zijn.
Het is niet mijn bedoeling een grondig beeld te geven
van de aktuele situatie in het land. Hiervoor verwijs
ik naar materiaal van de Stichting Nicaragua Komitee
Nederland. Ik volsta in deze inleiding met het
schetsen van enkele punten.
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van het.land een maand lang zonder waspoeder zit en
daarna 1neens een gigantische voorraad heeft.
Er wordt een fell: ideologische strijd gevoerd. De
top va�_de kathol1eke kerk speelt daarin een grote
rol. Z1� doet reg:lmatig aanvallen op de vermeende
a �he�_st1sche houd1ng van de regering van het Sandi
n1stische Fro�� voor de Nationale Bevrijding (FSLN).
Daarentegen_ziJ�_er ook aktieve kerkelijke basis
gemeent:n die b1Jv.
meedoen met het binnenhalen van'
de koffie-oogst.
Het is �uid:lijk dat er in Nicaragua niet alleen
r:volut1onairen _w?nen. Er �s e:n heel kleine groep
die tegen de h�id1ge regering is. Er is een grotere
g�oep f!!E!nsen die het allemaal niet zo goed weet en
z��h l1ev:r ver van alle politiek houdt. Zij hebben
b1Jv. moeite met de distributie van basisprodukten en
met de_dienstplic�t. Maar het grootste deel van de
bevolking sympathiseert met de huidige regering. Zij
praten over de vele wezenlijke verbeteringen van hun
leven?�stan�ighed:n sinds 1979. Velen zijn aktief in
een wiJkkomitee, 1n de vigilancia (burgerwacht) of in
de gezondheidskampagnes. Dit gebeurt met veel inzet
Voor veel Nicaraguanen is het begrip vrije tijd iet�
onbekends. Alle energie gaat naar het werk het
volgen van onderwijs of een kursus of het �eedoen aan
een andere aktiviteit.
REPUBLICA DE NICARAGUA

Het dagelijks leven in Nicaragua wordt o.m. bepaald
door de kontinue (dreiging van) aanvallen van kontra
revolutionaire troepen, die hun steun krijgen vanuit
de Verenigde Staten. De gevolgen hiervan zijn ook in
de rustiger gebieden zichtbaar, in de muurkranten, de
vele openluchtbijeenkomsten, op radio en televisie
enz.. Nicaragua wordt door de V.S. geboykot waar dat
maar mogelijk is. Zij hebben een belangrijke stem bij
het bepalen van dé koffie- en katoenprijzen en zijn
nog steeds belangrijke importeurs van Nicaraguaanse
produkten. Er is een enorm tekort aan deviezen,
waardoor import van goederen en grondstoffen uit het
buitenland beperkt wordt. Een aantal basisprodukten
zijn in de distributie genomen om een eerlijker
verdeling over het hele land te kunnen garanderen. Zo
hebben grote groepen op het platteland nu pas kennis
gemaakt met suiker. Een effektieve distrib,utie wordt
bemoeilijkt door transportproblemen en benzinetekor
ten. Het kan gebeuren dat een stadje in het noorden

5

6

Dit boekje gaat over het volksonderwijs, zoals dat
door het vice-ministerie van volksonderwijs (VIMEDA)
georganiseerd wordt. Scholingsaktiviteiten van andere
ministeries worden buiten beschouwing gelaten.
Na de val van Somoza is de nieuwe regering meteen
gestart met de opzet van een nieuw onderwijssysteem,
dat aansloot bij de behoeften en situatie van de
bevolking én dat aansloot bij de algemene noodzaak
van een geschoold kader. Het nieuwe onderwijssysteem
moest voor iedereen bereikbaar en gratis zijn.
Hierover gaat hoofdstuk 1.
De eerste grote krachtsinspanning was de opzet van de
nationale alfabetisatiekampasne in 1980. In een half
jaar tijd werd het analfabetisme teruggedrongen van
50,35% tot 12,96%. Aan deze kampagne deden ongeveer
200.000 vrijwilligers mee, m.n. scholieren en studen
ten. Dit wordt in hoofdstuk 2. beschreven. Een
eenmalige alfabetisatiekampagne is niet voldoende om
de bevo 1 ki ng bl.ijvend a 1 fabeet te houden. Het is
belangrijk om door te gaan met àlgemene ontwikkeling,
met leren over de geschi"edenis, over geografie, maar
ook over hygiëne en landbouwtechnieken. Er is een
systeem van volksonderwijs ontwikkeld, waarbij mensen
in kleine onderwijskollektieven verder kunnen leren
op hun eigen niveau. Ze krijgen daarbij de steun van
de volksleraren, de zgn. maestros. De opzet van het
progranma van volksonderwijs wordt in hoofdstuk 3.
uiteengezet.
De methode waarlangs gewerkt wordt, is Nicaraguaans
te noemen. Ideeën van o.m. de braziliaanse onder
wijspedagoog Paulo Freire zijn gebruikt, maar het
uitgangspunt bij de methode is de situatie van de
Nicaraguanen op dit moment.
Het lesmateriaal is niet neutraal, voor zover dat al
zou kunnen. De inhoud van de lessen gaat altijd over
onderwerpen die voor de mensen herkenbaar en van
belang zijn. D.m.v. de lesinhoud wordt informatie
gegeven over bv. de geschiedenis van de strijd tegen
Somoza, over het FSLN. Maar ook over de gezondheids
kampagnes, over landbouwtechnieken. De deelnemers
worden gestimuleerd om hierover· na te denken en zich
een mening te vormen.
Over methode en inhoud gaat hoofdstuk 4.
De maestros vormen de belangrijkste peiler waar het
onderwijs op rust. Zij hebben vaak zelf nauwelijks
onderwijs gehad en zijn w.b. niveau soms maar iets
verder dan de mensen die zij lesgeven. Zij worden in
hun werk gesteund door begeleiders, de técnico's.
Over de scholing van deze maestros en técnico's gaat
hoofdstuk 5.
In het 6e hoofdstuk worden de verschillende onder
delen nog.eens kort samengevat. Er wordt bel:eken wat
dit progranma voor Nicaragua betekent (voor zover wij

da�r met nederlandse ogen iets van kunnen zegge
n'
enige bescheidenheid is wel gepast!).
Verde� worden vragen opgeworpen naar de betek
enis van
h�t n,�araguaanse progranma voor de neder
lands
e
s1tuat1e.
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1 EEN NIEUWE ONDERWIJS
POLITIEK

In dit hoofdstuk wor dt beschreven wat in Nicaragua
voor en na 1979 op het gebied van onderwijs is_ ge
beurd. Na de overwinning zagen de nieuwe regering en
het FSLN het realiseren van een totaal nieuwe o�
derwijspraktijk als één van hun eerste taken. Dit
leidde tot een hausse van aktiviteiten op dit geb�:d ·
Tevens werd d oor het nieuwe Ministerie van On derwiJs
(MED) een landelijke diskussie over het nieuwe on
derwijs opgezet. De resultaten van deze diskussie
zijn in dit hoofdstuk opgenomen.
Tenslotte wor dt een aantal voorwaar den genoemd waar
onder het nieuwe onderwijs wordt opgebouwd.
Situatie voor 1979

De onderwijssituatie voor 1979 was erbarmelijk. Er
was nauwelijks kleuteronderwijs. Sl:c�ts 5% �an de
kleuters 1 kinderen uit de hoogste milieus, gingen
naar een kleuterklas. Ongeveer de helft van de ki��
deren tussen de 7 en 12 jaar stond ingeschreven biJ
het basisonderwijs. En een groot deel maakte de
school niet af.
Ook het middelbaar en hoger on derwijs was maar voor
een zeer kleine groep toegankelijk. Onde�i�� op het
gebied van landbouw, diergeneeskunde, mediciJnen, pe
dagogiek wer d op heel beperkte schaal gegeven. En d� t
terwijl geschoold kader op die gebieden zo hard no dig
was.
De scholingsgraad was dan ook bijzonder laag. Op het
platteland ontbrak zelfs vaak de mogelijkheid om naar
school te gaan, b.v. omdat er geen scholen waren of
omd at de kin deren op het lan d moesten werken. Meer
d an 50% van de Nicaraguanen was analfabee t .

werd opgezet en uitgevoerd (zie hoofdstuk
2) en
verv?�gens werd een uitgebreid syst
eem van volkson
derwiJs opgezet.
Als we naar de huidige situatie kijken
zien we dat er
-s�eeds meer gratis kinderdagverblij
ven
kome
voor
in
d
� ere�_van 3_maanden tot 6 jaar. Kleutersnvana
f 4
Jaar �riJgen hier een voorbereiding op
het basison
.
derwiJs.
In de afgelopen 5 jaar is een enor hoev
eelheid les
en scholingsmateriaal geproduceerd met.b.
v. het basis
en volk�o�derwijs. Er wordt veel aandacht
besteed aan
de opleiding van on derwijzer
s voor het basisonderwijs
en de maestros (vo�ksleraren) van het
volksonderwijs.
Ouders worden gestimuleerd om
kin deren naar
school te sturen en zelf ook tehungaan
leren.
. t voor
De leer�lich
kinderen zal hoogstwaarschijnlijk
worden ingevoerd op het moment dat er in
het hele
land vol doende ��holen en onderwi
jzer
s
zijn
het volkson�:rwiJs dat door het Vice-min . Naast
isterie van
Volks?nderwiJs (VIMEDA) wórdt uitg
evoe
,r
d, zijn er
scholin�en en cursussen, die door andere
ministeries
georganiseerd worden.

Gemeente esquipulas - san dionisio
(streek van Matagalpa).
april '?9
maart '83

15 leraren lagere school
in de dorpskernen
10 leraren lagere school
op het platteland
geen kieuterschool
geen volksondel'l,)ijs
4 leraren middelbaar
onderwijs

34 leraioen, dorpskern
42 leraren, platteland
90 leerlingen kleuteronderwi1s
1400 leerlingen volksonderwijsu
12 Ze:,ar�n middelbaar onderw
ijs
200 koord�natoren volksondel'l,)ijs
30 promotores volksonderwijs

Initiatieven na de overwinning
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Meteen na de revolutie hebben de nieuwe regering (de
JGRN) en het FSLN ini tiatieven genomen om deze onder
wijssituatie ra dikaal te veranderen. Een aantal van
deze initiatieven wordt hier genoemd:
de vele scholen die door Somoza verwoest waren werden
weer opgebouw d en overal in het lan d verrezen nieuwe
gebouwen.
Een groot scheepse nationale alfabet isatiekampagne
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De leuzen "hêêl Nicaragua leert" en "het volk onder
wijst het volk" zijn zeker tere�ht te noelllf:�·
Er is in Nicaragua een totaal nieuw onderwiJssysteem
in opbouw. Er wordt gepr?bee�� een f�e�ibel _syst�em
te realiseren dat aansluit biJ de huidige situati�
en
behoeften van de bevolking, bij haar kultuur ên biJ_
de behoeften van het land. Dit nieuwe systeem wordt
opgebouwd in nauwe samenspraak met de zgn. �ass�
organisaties. Dit zijn sandinisti�che organi�aties
van vrouwen boeren, arbeiders, kinderen en Jongeren.
Zij deden �e aan de Nationale Raadpleging (Consulta
National) die vanaf begin 1981 gehouden werd. Onge
veer 50.000 mensen waren bij deze diskussie betrok
ken. Mensen vanuit alle sektoren en niveaus. Op 1
maart 1983 werd door het MED het resultaat van deze
dis�ussie gepubliceerd onder de titel
"Uit�an�spunten en doeleinden van het nieuwe onder
wijs . en deel hiervan wordt �ieronder weergegeven.
Vooraf een opmerking: tegen sorrmige formuleringen
kijken wij vanuit Nederland misschien raar aan of we
vinden ze zelfs bezwaarlijk. Beoordeling en waarde
ring moeten echter gebeuren vanuit een inzicht in de
Nicaraguaanse geschiedenis, haar kultuur en verhou
dingen. En niet in de eerste plaats. met Nederl�nd�e
ogen. Zo wordt bijv. een term als dienstbaarheid � n
Nicaragua anders uitgelegd dan �n Nederland. Ove� i:
gens houdt deze opmerking niet in dat er gee�_kritiek
op het Nicaraguaanse programma en haar praktiJk
gegeven mag worden.

Uitgangspunten van het nieuwe onderwijs
Er worden 12 uitgangspunten genoemd voor het nieuwe
onderwijssysteem. Bij lezing hierva� komt naar_vor�n
hoe sterk de politieke wil van de nieuwe re��r,ng 1s
om een goed onderwijssysteem op poten te kr1Jge�:
Daarbij wordt uitgegaan van het recht op onderw1Js
van iedere Nicaraguaan(se) ên van de belangen van het
land bij geschoold kader.
1. Onderwijs is een fundamenteel en onvervreemdbaar
recht van iedere Nicaraguaan. Het volgen van
onderwijs zal verplicht worden gesteld w.b: het
kleuter- en basisonderwijs. Deze verplichting
zal la.ngzamerhand worden ingevoerd al naar ge
lang de onderwijsfaciliteiten die de overheid
kan bieden.
2. Onderwijs in Nicaragua zal dienen om de grote
ekonomische en sociale problemen te helpen op
lossen en moet een direkte verbinding hebben
met het leven en de geschiedenis van ons volk.
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3. Onderwijs is taak en verantwoordelijk van de
overheid. Onderwijs, door de overheid opgezet,
is gratis, openbaar en gemengd. De overheid
dient onderwijs te plannen, te begeleiden en te
evalueren. Zij moet het onderwijsproces op alle
mogelijke manieren bevorderen. De overheid moet
de betrokkenheid van het gezin, de gemeenschap
en de massa-organisaties bij het onderwijs be
vorderen.
4. Produktieve en scheppende arbeid zijn vormende
elementen en maken volwaardig deel uit van het
leerplan. Er moet samenspel zijn tussen theol·ie
en praktijk en er moet een kombinatie zijn van
hoofd- en handarbeid.
5. Onderwijs moet een uniek en permanent proces
zijn, waarbij de persoonlijkheid ontwikkeld
wordt.
6. Het nieuwe onderwijs bestaat uit verschillende
onderdelen. De nieuwe plannen die ontwikkeld
worden, moeten leiden tot een samenhangend ge
heel met gemeenschappelijke doeleinden. er moeten
horizontale en vertikale verbindingen zijn tus
sen alle onderwijsniveaus en -vormen, die een
soepele doorstroming mogelijk maken.
7. Korrmunikatiemiddelen zijn belangrijke onderdelen
van het onderwijsproces. Daarom·moet de overheid
het gebruik van deze middelen t.b.v. het natio
nale ontwikkelingsproces mogelijk maken.
8. Het nieuwe onderwijs heeft een taak in de be
roepsvorming. Binnen het onderwijssysteem moet
de noodzakelijke arbeidskracht gevormd worden.
De verantwoordelijkheid van de beroepsvorming
rust op de gehele maatschappij en in het bij
zonder op-de revolutionaire staat, de onderwijs
gemeenschap en de p, roduktiesektor.
9. Er wordt eeri speciaal belang toegekend aan de
onderzoekstaat van de onderwijsinstituten, maar
het onderwijs mag zich echter niet bepe�ken.tot
het onderwijzen van wetenschappen en technieken,
het moet ook bijdragen aan de oplossing van de
wetenschappelijk-sociale problemen.
10. Alle pogingen van de onderwijsgemeens.chap en de
massa-organisaties om .het onderwijsproces te ver
beteren, zullen gestimuleerd worden.
11. Ouders hebben de vrijheid hun kinderen naar die
scholen te sturen die zij het meest passend vin
den voor hun kinderen.
12. Gelden bestemd voor het onderwijs, worden be
schouwd als sociale investering. Daarom moeten de
overheid en de gemeenschap s�men prioriteit geven
aan de financiering van het onderwijssysteem. De
benodigde instrumenten, waaronder juridische,
zullen worden ontwikkeld om daadwerkelijke deel11

De nieuwe mens

name van het bedrijfsleven te garanderen bij de
financiering en bij de opbouw van een permanent
onderwijs voor de arb_eidende bevolking.

Tijdens de strijd tegen Somoza werd al veel gefiloso
feerd over het Nicaragua van na de overwinning. De
guerillastrijders van toen wilden een Nicaragua met
radikaal andere verhoudingen. Bij dit nieuwe
Nicaragua dacht men ook aan een nieuw type Nicara
guaan, die alle waarden in zich had verzameld, die
tijdens de strijd ontwikkeld waren en die ook voor de
opbouw van het land nodig zouden zijn.
Dit leidde tot de gedachte van "de Nieuwe Mens".
Na de overwinning realiseerden de JGRN en het FSLN
zich dat het onderwijs een belangrijke rol moest gaan
spelen bij de vorming van deze Nieuwe Mens. Tijdens
de Nationale Raadpleging werd dan ook gediskussieerd
over wat iedereen zich voorstelde bij deze Nieuwe
Mens. In "Uitgangspunten en doeleinden van het nieuwe
onderwijs" staat het resultaat van deze diskussie.
De volgende eigenschappen op politiek terrein worden
genoemd:
vaderlandslievend, revolutionair, solidair en ver
bonden met de belangen van de arbeiders en boeren en
met het volk in het algemeen, anti-imperialistisch,
internationalistisch, wars van iedere vorm van uit
buiting, racisme, diskriminatie en ónderdrukking.
Stimulator van de eenheid van het volk en de ver
schillende bevolkingsgroepen daarin. Vöör de natio
nale onafhankelijkheid, voor sociale vooruitgang,
rechtvaardigheid, vrijheid, vrede in de regio en in
de hele wereld.
Vervolgens wordt een aantal eigenschappen op sociaal
gebied genoemd:
verantwoordelijk, gedisciplineerd, kreatief, kunnen
samenwerken, aktief, van hoge principes, met het
vermogen kritisch en zelf-kritisch te zijn met een
wetenschappelijke visie op de wereld en de maat
schappij; iemand die esthetische en kunstzinnige
uitingen waardeert, die de arbeid van de intellek
tueel waardeert, doordringen is van het belang van
behoud, verdediging en verbetering van de levens
voorwaarden (de kwaliteit van het leven).
Iemand die waardig, menselijk, vrij, eerlijk, be
trouwbaar, rechtschapen, broederlijk, dienstbaar,
objektief is. Iemand die begrijpt dat het individuele
belang moet samenvallen met het sociale en nationale
belang, die bereid is zich offers te getroosten om
vaderland en revolutie te verdedigen.
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Tot zover dit dokument "Uitgangspunten en doeleinden
van het nieuwe onderwijs".
..
.
.
Een beoordeling hiervan op theoretisch niveau liJkt
niet zo zinnig. In de volgende hoofdstukken zullen we
zien hoe deze punten op het gebied van het volks
onderwijs uitgewerkt worden.

Voorwaarden waaronder gewerkt wordt

Tot zover een beschrijving van wat men van het nieuwe
onderwijs verwacht. Maar er zijn natuurlijk veel
faktoren die een rol spelen bij de realisering van
het programma. Een belangrijk deel wordt in de
volgende hoofdstukken besproken. Dit zijn faktoren
die direkt met het onderwijs zelf te maken hebben. Jn
dit hoofdstuk worden vaak algemenere voorwaarden
genoemd, die van invloed zijn.
Financiën.
Nicaragua staat er financieel zeer slecht voor. Een
groot deel van de begroting moet worden besteed aan
de verdediging van het land en het herstellen van de
door kontra-troepen aangerichte schade. (Deze schade
bedroeg in 1983 $ 130.000.000). Veel gelden gaan naar
projekten die rechtstreeks produktieverhogend werken.
Dit heeft natuurlijk invloed op de onderwijsbegro
ting. In de praktijk betekent dit m.n. een groot
tekort aan materialen, zoals papier.
Infrastruktuur_en_klimaat.
De infrastruktuur wordt verbeterd, maar er ziJn nog
veel problemen. Sommige gebieden zijn gedurende de
regentijd nauwelijks te bereiken (of alleen te voet
of te paard). Het tekort aan benzine en transport
middelen beperkt de mobiliteit. Hierdoor worden bijv.
begeleidingsbezoeken aan maestros bemoeilijkt en komt
lesmateriaal te laat aan. Ni�t overal is al radiokom
munikatie.
Meertaligheid.

het is plicht van de mens om dáár te zijn waar hij
het meest nodig is.

In Nicaragua worden meerder talen gesproke�. Spaans
is de belangrijkste taal. Maar er zijn ook grote
groepen die miskito, sumu, rama of engels spreken.
Deze groepen hebben een heel andere kulturele achter
grond en hebben een speciale positie in het revolu
tionaire proces.
Er zijn onderwijsprogramma's in hun eigen taal, maar
die schijnen niet overal soepel te verlopen. In dit
·boekje wordt hierop niet verder ingegaan. Helaas was
hierover te weinig materiaal voorhanden.
�gr:���i�0nderwijs neemt een essentiële plaats in bij de op
bouw van het nieuwe Nicaragua. Het land heeft immers
mensen nodig die kunnen lezen en schrijven, die voor15
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lichtings- en diskussiestukken kunnen lezen, enz. Dit
is voorwaarde om de revolutie verder te kunnen
ontwikkelen. Ook de tegenstanders van de revolutie
weten dit maar al te goed. Zij proberen dus van alles
om het huidige onderwijs in een kwaad daglicht te
stellen. De top van de katholieke kerk zegt bijv. dat
er op de scholen atheïsme onderwezen zou worden.
Troepen kontra-revolutionairen zijn nög radikaler.
Zij maken maestros en deelnemers tot doelwit van hun
moordakties. Zij vernietigen onderwijsmateriaal en
steken scholen in brand. Ter illustratie hiervan een
stuk uit het da2boek van een Nederlandse vrouw, die
in maart 1983 d1t soort terreurakties van een groep
kontra's meemaakt.
Donderdag 10 rrriart.
Onwezenlijk is de sfeer. 5 km verderop in de bergen wordt
gevochten tussen het leger en een groep kontra's (600 man?).
Vanochtend zijn 3 mensen van de Veiligheidsdienst doodgescho
ten in het gehucht Castillo, hier vlakbij. En ik zit hier
nu in huis, een paar uur te wachten en niets te doen. Probeer
me te realiseren wat er gebeurt. Dat het echt waar is. Ik
probeer me een voorstelling van te nnken en zit nu te schrij
ven tot het donker wordt. Waarschijnlijk wordt het gevaar
lijker•. Toch maar beginnen bij het begin. Wat is er gebeurd?
Hoe is de situatie exact? Door taalproblemen kom ik soms
moeilijk achter de situatie. Gelukkig nemen Jaime en Elena
(beiden van het volksonderwijs) de tijd om me wat te vertel
len. De situatie is als volgt: Op 17 februari jl. worden
17 jongens van de Juventud (jeugdorganisatie) vermoord bij
de Rio Blanco, dat is 60 km hiervandaan. Sinds vorige week
zijn er geruchten dat er bij doPpen op 30 á 40 km afstand
gevochten wordt. Maandagochtend deze week een oproep van de
onderwijsbegeleiders (de z.g. téänico) om mensen te stimu
leren om bij de volksmilitie te gaan. Maandagavond hoo� ik
dat de Cubanen, die in de buurt lesgeven, allemaal om veilig
heidsredenen in het doPp moeten blijven.
Woensdagochtend blijkt dat ik de dag ervoor beter niet naar
Zapotal, een doPpje hier vlak bij, had kunnen gaan vanwege
de onveiligheid. Dit wisten de mensen hier zelf ook niet
eerder. Er is een groep van 600 contra's in de buurt en er
zijn 14 legerwagens vanuit Matagalpa. De hele milicia
(vrijwillige burgerwacht) van de streek is gemobiliseerd.
De milicia van het doPp nog niet omdat er zoveei mogelijk
doorgewerkt moet worden. Het schijnt dat de contra's de
onderwijsbegeleiders volgen om achter de adressen voor
mogelijke aanslagen te komen. Niemand van de onderwijsbege
leiders gaat op pad. Er wordt nu administratief werk gedaan.
Ik bied aan te helpen waar dat kan en zover ik dat kan.
Nu is het donderdag en vandaag hoorde ik 's ochtends vrij
veel wagens het doPp inkomen en als ik naar het instituut
1 6
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loop zie ik dat het inderdaad het leger is: er blijken nu
mil�ia uit de streek in het dorp te zi.fn. Zi}.moeten uit
zoeken wat er gebeurd is. Of moeten zij het dorp verckdigen?
We besluiten te werken hoewel onze gedachten elders zijn.
Totdat er een wagen bij het instituut komt met het bericht:
drie kamerackn van dB veiligheidsdienst zijn doodgeschoten,
en 5 km verderop wordt gevochten. Het nieuws wordt verschil
lend ontvangen. Sormrigen hebben dikke ogen, en huilen wat.
Anderen lopen verbeten gezichten te ijsberen. Ik sta met
gebalde vuisten. Al snel gaat de bel en het instituut loopt
leeg. Sommigen zijn lacherig, anderen aangedaan. Ik loop met
de golf mensen mee naar buiten en even zit het bij mij ook
heel hoog vol tranen. Van het ene op he.t andere moment zijn
mensenlevens vernietigd.
We lopen naar het komrrr:indogebouw, mannen met geweren, ernsti
ge gezichten.
Rondom net korrmandogebouw wordt druk gedaan, overlegd door
de milicia. Er is een radiopost, de enige verbinding met
Matagalpa. Want de telefoon is afgesneden door dB kontra's.
Maar er komt nauwelijks nieuws. Hoe is het met al onze
kennissen die buiten het dorp werken? Af en toe komt er een
auto langs, maar geen nieuws. Afwachten dus. Vanavond zal
er misschien meer gebeuren. Het leven op straat gaat gewoon
door. N6g lopen mannen geil te doen. Een paar uur later komt
ere.en groep milicianos (vrijwilligers tussen het leger en
burgerwacht in). Het zijn 15 mannen waarvan er maar vie_r of
vijf een geweer hebben, want er zijn t� _weinig wapens �n het
dorp. Om vijf uur luiden de klokken. B�J het komrrr:indogebouw
hangen de viaggen halfstok. Wat gaat er gebeuren? Om zes uur
gaan we met Jaime en Elena naar het k��n��gebouw en het
nieuws is afschuwelijk. Bij dB brug z�Jn V�Jf boeren vermoord,
drie boers en twee anderen. Gewoon. Zomaar. Wat een ontzet
ting voor dB familie. Voor de omgeving. Later horen-� dat
deze boeren waren misleid door dB contra's, omdat z�J _de
zelfde olijfgroene kleding dragen als het leger.
Groepjes mensen lopen om het korrmandogebouw �e_en ·. Er wordt
zachtjes gepraat, met name door de mannen. W�J z�tt�n er
maar wat wij en verstaan niet wat er gezegd wordt.. s Avonds
worden de lichamen van de drie broers het gebouw b�nnenge
bracht ze liggen daar zoals ze gevonckn zijn, maar nu met
oude l�kens over hen heen. Af en toe tilt iemand een punt
op om te kijken.

Ik_�ie de familiel�den alleen zitten, alleen even een handje
kr�Jgen. De opmerk�ng van één van de militairen 'i1aren ze
van jou?' komt rauw over. f1aar toch heeft het vcrbli;i r- O'J de
begraafp�aa1,:;; (e1• 111oet bij aanko1:ist nog een gat gagr·;ve�
worden) �ets van gezamenlijk verdriet beleven.
Ik denk aan hoe on;;e vrienden in Nederland hierop 4ullen
rea�e���-,De opm �rki�� 'Als het gevaarlijk wordt, ga dan
weg k1,LnKt nog Ln m�Jn oren. Maar nu het zover is is
alZes an 1ers. Ik kan niet zomaar weggaan. ' s !-'acht; 1,.,0 »,?t
gepatrouûleerd met of zonder rebPekkige wa;>e:1.•3. Ik û,m . ,:
wend geraakt aan het zien van wapens (dat kan dus) en aa�
's nachts niet buiten komen, ook niet in het dorp. Er ;;,:-'n
r �gelmatig i�ci1enten. f.!aar het Zeven gaat gewoon door. u
N�et werken LS �mmers niet eten!
Toch heeft het optreèen van de contra's de rrewone rranrr van
zaken al flink in de war geschopt. De sa7ivlcn ware� bijv.
net weer open na de vakantie hier en nu zijn ze weer dicht
omdat de onderwijzers bi;i de r,i3·ieia 4i-tten. Lov,3n.;_-ien .nj�
veel mensen te bang om e �n uur naar school te lopen, wat
toch al gauw de afstand LS tussen een boerderijtje en de
school.

•

Vrijdag 11 maart.
vanochtend wordt duidelijk dat de contra's zich in groepen
hebben verspreid'op vijf á tien kilometer afs�and. Leger en
milicia zoeken hen. Weer afwachten dus. De dr�e broers wor
den begraven. Een stille stoet trekt naar bo� en, naar het
kerkhof. Er lopen militairen mee ter bescherm�ng. De moeder,
een kleine vrouw op blote voeten, de vader met een halve
grimas en een halve traa� de verdere familie en het aktieve
deel van het dorp.
1 8
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Zaterdag 12 maart.
Gisteravond weer n iewJs: in het nabijgelegen dorp CastiZZo
zijn zes of zeven mensen vermoord. We zagen een legerwagen
met familieleden van CastiZZo in het dorp aankomen, in de
nacht, boeren , huilende kinderen, wat zakken met spullen .
De 5 campesinos van gistere n kwamen ook uit CastiZZo, in
één klap zo veel mensen dood, te betreuren �n zoveel min der
werkkrachten, ee n fin ancié-Ze klap. Deze doden zijn allen
maestros van CEP's (koZZektieven van voZksonderwijs). Twee
ervan ontmoette ik vorige week. Ik kan niet vatten dat zij ·
n u dood zijn.
Er is een nieuw bataljon aangekomen. De contra's hebben
zich verspreid. Een deel zit in La Danta. Daar wonen m ensen
die ik ken van onze 33-u!'ige reis naar de paus. Ik ben bang
voor hen. Als ik nu naar de bergen kijk, is het niet voor
te stellen wat daar gebeurt. Het ziet er mooi en lie flijk
uit in de hete zon. Ik vraag me af wat we straks weer voor
nieuws horen.
Intussen heb ik we i e en bezigheid gevon den gelukkig. Dat
hangen en afwachten is zo frustrerend. Ik werk in de keuken
om milicia en leger van eten te voorzien. En daar staat dan
•
zo'n rij milicianos voor me. Allemaal krijgen ze gaZZo
pin to en tortilla. Hele jonge jongens, oude mannen. Me t
eindeloos opgelapte kleren en schoe nen anderhalf geweer. De
bergen in. Naar wat? Het is vreselijk.
Zondag 13 maart.
Vandaag weer meer doden. ·zes mensen uit Jigaro, al weer
mensen van CEP's. Er wordt dus inderdaad gericht gemoor'il.
Mense n die aktief zijn in de opbouw van het Zand zijn de
slachtoffers.
De contra's vroegen naar Jaime. Jaime is de begeleider van
de maestros hier. Met hem zou ik deze dagen op stap zijn
gegaan om de CEP's te bezoe�en. Een paar dagen geleden
schreef ik n og hun namen op. Nu zijn 15 van de 24 maestros
dood.
fotoarchief: f/aarheid
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Nicaraguaanse familie
34% van de nicaraguaanse gezinnen zijn onvolledig. Dat wil
zeggen dat de vader ontbreekt. In Managua is zelfs 60%
van de vaders afwezig.
In Managua is het gemiddeld aantal kinderen per vrouw 5.
In andere steden aan de westkust is dit 5 á 6 en aan de
Atlantische kust hebben de vrouwen gemiddeld 6 á 7 kinderen.
De vrouwen
en met een
jaar Zeeft
de vrouwen

DE NATIONALE ALFABE
TISERINGSKAMPAGNE
Dit hoofdstuk gaat over de Cruzada Nacional de
Alfabetizaciön: de nationale alfabetisatiekruistocht,
de CNA (lett.: kruistocht). Deze werd in 1980 ge
houden. De doelstellingen van deze kampagne worden
beschreven. Er wordt verteld hoe de opzet van de
kampagne was, hoe het in de praktijk verliep en wat
de resultaten waren. Tenslotte wordt even ingegaan
op de periode die tussen de CNA en de start van het
vervolg-volksonderwijs (EPB).
Voor dit hoofdstuk werd gebruik gemaakt van de
brochure: "Onderwijs in Nicaragua", uitgegeven door
het Nicaraguakomitee in 1981.

zijn meestal heel jong als ze kinderen krijgen
man gaan Zeven. Van de vrouwen tussen de 14-16
38% samen met een man, al dan niet getrouwd. Van
tussen de 14�19 jaar is dit 73%.

De nrinnen hebben vaak meerdere vrouwen. Zo zie je vaak dat
ze in het gebied waar ze koffie of ·katoen plukken een tweede
of derde vrouw hebben (met kinderen).
In Nicaragua neemt de man de belangrijkste beslissingen rond
bv. opvoeding, aantal kinderen, verhuizen, etc. Dit geldt
ook in situaties waarbij de vader niet bij de betreffende
kinderen woont.
De �acht van de vader is groter in de midden- en hogere
klasse. Di't heeft m.n. economische aahtergronden. In de
"lagere" klasse is het vaak de vrouw die voor haar eigen
onderhoud en dat van de kinderen zorgt. Hiemee wordt de
maaht van de vader wat relatiever.
Vaak behoren ook andere familieleden tot het gezin, zoals
tantes, oma, opa, zusters, etc.
In de marginale wijken van ftfanagua bestaat 65% van de
woningen �Zeahts uit één kamer voor 6 á 7 personen.
Bron: Envió april 1984

CRU.ZADA NACIONAL DE ALFA8ETIZACION
Doelstellingen van de kampagne
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Met deze kampagne wilde men op de eerste plaats
een einde maken aan het sociale probleem van het
analfabetisme: ruim de helft van de bevolking
kende de geschiedenis van het land en de literatuur
niet, had nog nooit een boek of een krant gelezen
en leefde kortom in een beperkte wereld.
Het tweede deel, de bewustwording van het volk, hing
nauw samen met de eerste doelstelling. Alfabetise
ring was ook een politiseringsproces. De bewustwor
ding van de eigen geschiedenis en de greep op de
eigen situatie werden daarmee bedoeld. Tevens zou
het volk beter gaan inzien dat ongeacht de vele wen23

sen, niet alle problemen in één klap zouden kunnen
worden opgelost".
Het leggen van een basis voor het volksonderwijs
was het derde doel. Op den duur zou niemand meer
door ekonöiiifsche of strukturele redenen verhinderd
\�orden om onderwijs te volgen. Er kwam een speciaal
vice-r.1inisterie van onderwijs (VIOEMA) aan volwas
senen om hiervoor zorg te dragen.
Als vierde doel moest de kruistocht tegen het
analîä6ëîfsme impulsen geven aan de massaorganisa
ties (wijkraden, boerenorganisatie, jeugdbeweging,
onderwijsorganisatie, vrouwenbeweging, enz. Door de
kampagne konden deze organisaties groeien en een
kader vormen.
De kampagne moest niet alleen gevolgen hebben voor
hen die leerden lezen en schrijven, maar tevens voor
de jeugd die het platteland opging. Vijf maanden
leefden zij met de boeren samen. De revolutie werd
hierdoor voor velen politieke praktijk: een einde
maken aan de misère, de produktie van het land mee
helpen verhogen en een einde maken aan uitbuiting en
onwetendheid. Voor jongeren werd het een vormende
ervaring die niemand hen meer zou kunnen ontnemen.
Dit was het vijfde doel.
Doel nu111T1er zes betekende·doorbreking van de schei
ding tussen stad en platteland en tussen de bevol
king aan de Stille en de Atlantische Oceaankust.
De alfabetiseringskampagne moest een begin maken
met de vorming van de nationale eenheid. In de toe
komst zou ook de scheiding tussen hoofd- en handar
beid moeten verdwijnen; arbeiders zullen ook moeten
studeren en studenten zullen arbeid moeten verrich
ten.
· Als laatste doel van de kampagne werd de gezond
heidszorg genoemd. De alfabetiseerders kregen een
boekje mee over de gezondheidsszorg, hygiëne, pre
ventie enz. om de tijd tussen arbeid en les te be
steden aan voorlichting en daardoor bij te dragen
aan een betere gezondheidssituatie.
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Jeze 6 doeleinden van de kampagne vormden elk voor
zich en vooral bijeengenomen een enorme opgave.
Echter, al vóór de kampagne van start ging was het
duidelijk dat deze opgave veel meer kanten had en
bij welslagen ook veel meer effekten zou laten zien
dan deze 6 aspekten. In feite ging het om een door
de bevolking zelf te voltrekken sociale en kul�urele
verschuiving die ongekend was naar omvang e� diep
gang. Een verschu� ving die_in elk g�val nooit zonder
een brede instenvning van die bevolking kon plaats
vinden. Het alfabetiseringsprogramma was niet zomaar
een onderdeel van een nationaal programma, maar de
uitdrukking van een nationaal proces van kulturele,
sociale en politieke ontwikkeling.

De opzet

Na de overwinning op Somoza had �en nauwelijks negen
maanden nodig om de goed doordachte en uitstekend
gestruktureerde kampagne op te zetten. In totaal
waren 1,1 miljoen mensen betrokken bij de hele kam
pagne. Bij de werving van de alfabetiseerders
(180.000 vrijwilligers) ging men uit van één alfabe•
tiseerder op vijf analfabeten. Deze vrijwilligers
kwamen vooral uit het basis-, middelbaar- en tech
nisch onderwijs, uit de universiteit en uit het
kader van de massaorganisaties. Zij werden in betrek
kelijk korte tijd geschoold in anderen leren fezen
en schrijven. Dit gebeurde volgens het zgn. verme
nigvuldigingsprincipe. In eerste instantie werden 80
trainers in twee weken opgeleid. Op hun beurt train
den zij 560 personen, die weer een groep van 7000
onder handen namen. Deze laatste groep werd ingezet
bij de massale training van de grote'massa analfa
betiseerders in de eerste weken van maart 1980.
Naast de technische en methodologische scholing was
vooral de politieke scholing van enorm belang. De
gealfabetiseerden zouden een link moeten kunnen leg
gen tussen de kampagne en de wederopbouw van het
land. Een fysieke en praktische tra_ining (kamperen,
radio-kommunikatie, etc.) was noodzakelijk omdat
velen naar de onherbergzame streken zouden trekken.
De verantwoordelijkheid voor de kampagne als geheel
lag bij het Ministerie van Onderwijs, in het bijzon
der bij de Nationale Alfabetiseringskommissie. Deze
werd gevormd uit vertegenwoordigers van alle massa
organisaties, de ministeries en de universiteit.
De totale kosten van de kampagne werden geschat op
ongeveer 75 miljoen gulden. In Nigaragua was geen
geld om deze kampagne te financieren. De financiële
kommissie richtte zich dan ook op het buitenland.
Uit alle hoeken van de wereld kwamen donaties binnen.
In augustus 1980 bedroeg dit een bedrag van
f 17.337.158,-.
Het materiaal
Er werd een alfabetiseringsboekje, met de titel
"el amanecer del pueblo" (de dageraad van het volk)
geschreven, dat als basismateriaal diende. Dit
boekje bevatte 23 thema's, met toepasselijke af
beeldingen, die aanleiding moesten geven tot dis
kussie. De thema's waren een afspiegeling van het
nationale politieke en ekonomische beleid. De
kampagne in Nicaragua had duidelijk tot doel dat de
bevolking zich aktief achter het nationale program
ma voor de opbouw van het land zou stellen.
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aan. Ook waren ze niet goed op de hoogte, waar ze nu
, precies op moesten letten. Hierdoor werd het moei
lijker om bijtijds zaken die fout gingen bij te
stellen. Ondanks de grote publiciteitskampagne die
aan de alfabetisering vooraf ging om de mensen tot
deelname te stimuleren, stuitten de alfabetiseerders
nogal eens op argwaan bij de boeren. Bij een aantal
mensen bleef, ook na de overwinning op Somoza, toch
wantrouwen bestaan ten opzichte van alles wat door '
de regering georganiseerd werd. Na al die jaren van
onderdrukking is het niet verwonderlijk, dat een
dergelijk wantrouwen er ingebakken zit. Bovendien
waren er zelfs plaatsen die zo geïsoleerd lagen,
dat men daar totaal niet op de hoogte was van wat
zich allemaal in het land afspeelde, zelfs niet dat
Somoza verdreven was. Hier kostte het de alfabeti
seerders extra moeite om toegang te krijgen. Om dit
soort moeilijkheden te overwinnen moesten zij de
mensen eerst duidelijk maken, dat de revolutie een
vérbetering zou brengen in hun levensomstandigheden.
Door zelf mee te werken op het land werden vaak de
eerste barrières van wantrouwen doorbroken. Een
ander probleem was dat veel mensen om de een of
andere reden na verloop van tijd stopten met de les
sen. De alfabetisering betekende een extra be1 asting: na een dag werken op het land viel het niet
mee om nog een tijd ingespannen bezig te zijn met
het leren lezen en schrijven. Niet iedereen was vol
doende gemotiveerd om het tot het einde toe vol te
houden. Voor de alfabetiseerders zelf is het ook
niet allemaal vlekkeloos verlopen: vele kregen te
kampen met heimwee. Ze waren niet gewend zo lang
weg te zijn van hun eigen familie en onder primitie
ve omstandigheden te leven. Niet alle alfabetiseer
ders hielden het vol om al die tijd de vereiste dis
cipline op te brengen. De wekelijkse trainingsbij
eenkomsten op de zaterdag, die als inhoudelijke on
dersteuning voor hen georganiseerd waren, werden
niet altijd gevolgd. Of men was niet stipt genoeg
in het doorspelen van de problemen die in hun groep
lagen of in het noteren en bijhouden van de gegevens
over de streek waarin men werkte. Deze gegevens wa
ren van groot belang voor de koördinatie van de kam
pagne, om overzicht te kunnen houden op de vordering
van de alfabetisering, zodat men kon bepalen of b.v.
· ergens extra mensen moesten worden ingezet.

De 23 thema's kunnen in 3 blokken worden onderver
deeld:
1. Historische thema's. Deze dienen er voor om de
geschiedenis van het volksverzet levend te hou
den. Zo heeft het eerste thema betrekking op
Sandino naar wie het FSLN is genoemd, die in de
jaren 30 de leiding had van de guerilla. Een
ander thema gaat over Carlos Fonseca, één van
de oprichters van het FSLN. Daarnaast zijn er
thema's over de bevrijdingsstrijd, die uiteindelijk leidde tot de nederlaag van Somoza, voorts
thema's over de rol van het.FSLN als voorhoede.
2. Sociaal-ekonomische thema's. Deze hebben betrek
.king ·op.het Programma voor de Wederopbouw van de
regering en het FSLN op ekonof!!isch! so�iaal en
politiek terrein, B.v. de nat1onal1sat1e van de
bezittingen �an Somoza, als één van de peilers
van het nieuwe ekonomische beleid.
3. Thema's over de · noodzaak van de verdediging van
de revolutie. In deze thema's krijgen de ver
schille.nde organisaties die de revolutie kunnen
verdedigen de aandacht: de massaorgànisaties,
de wijkkomitees, het volksleger.
De methode die gebruikt wordt komt overeen. met de
methode die nu nog steeds gehanteerd wordt in het
alfabetisatieprogramma. Zie hiervoo.r hoofqstuk 4.
Het verloop van de kampagne

Het is .bijna vanzelfsprekend dat een zo groots op
gezette kampagne, met veel pretenties, in de on
stuimige periode na de bevrijding, niet op alle
punten even soepel is verlopen. Vooral in het be
gfo van de kampagne waren er nogal wat problemen.
Eén van de problemen was b.v. de ontoegankelijkheic
van veel gebieden (oerwoud en bergen), waardoor d2
kommunikatie wel eens te wensen overliet. Het
radioprogramma "Puno en Alto" (vuist omhoog) diende
als inhoudelijke en organisatorische ondersteuning
voor àlfabetiseerders die in afgelegen streken
moesten werken. Niet overal waren echter radio's,
zodat er vaak een gebrek was aan belangrijke in
formatie. De kontakten tussen de verschillende
koördinerende instanties en de massaorganisaties
liepen soms �iet goed. Onduidelijk was vaak welke
organisatie verantwoordelijk was voor bepaalde
taken. Zo kwam het benodigde materiaal als schrif
ten, borden enz. niet altijd of te laat op de
goede plek. De begeleiders die de alfabetiserings
eenheden moesten bezoeken, om bestaande problemen
mee op te lossen en door te spelen naar .hogere ��-
stanties, kondigden hun bezoeken vaak n1et op t1Jd
26
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Wat betekent de canpagne voor de mensen zelf?
1

"De Cruzada betekende een begin van een radikale wijziging
in de veelal autoritaire gezinsverhoudingen. Bijna 200.000
jongeren verlieten toen hun ouderlijk huis om elders in
het land te alfabetiseren. Dit leverde nogal eens proble
men op:de jongeren die mee wilden doen aan de kampagne
tegenover de ouders die bang waren voor de risiko's en
hun kinderen wilden tegenhouden. Na de Cruzada bleven de
jongeren hun ouderlijk huis verlaten om koffie of katoen
te plukke�. om aan de miliciatraining mee te doen of om
zich aan te sluiten bij een reservebataljon.
Zowel de jongeren als hun ouders moesten nu nieuwe manie
ren van met elkaar omgaan leren, gebaseerd op wederzijds
respekt.
uit:Envio, april '84.
"Ik was al 20 jaar huisvrouw en niets meer dan dat. Na de
overwinning hoorde ik anderen praten over hun ervaringen
in allerlei revolutionaire taken. Ik voelde me toen zo
onnuttig. Ik kon alleen praten over de prijs van rijst en
groenten. Ik was niet meer dan "de vrouw van. . • ".
!>fijn man stimuleerde me om aan de Cruzada mee te doen. Dat
werd toen mijn leerschool, net zoals voor veel andere
vrouwen. Nu zag ik pas wat ik waard was. Op deze manier
over.won ik mijn minderwaardigheidsgevoel."
(sekretaresse op een kantoor)
"Mijn man aksepteert het niet dat ik er niet ben als hij
thuiskomt. Hij heeft revolutionaire verhalen, maar thuis
is hij anders. Het eten moet klaarstaan op het moment dat
hij dat wil, het moet warm zijn en ik moet het serveren.
(moeder van 4 kinderen, verantwoordelijk voor de onder
wijskampagne in de wijk.)
Resultaten

Ter afsluitinç van üe alfabetiserin9 1i1oesten de
deelnemers een eindtoets afleggen. De alfabetiseer
ders bereidden hun leerlingen hierop voor, opdat
deze zich niet al te zenuwachtig zouden maken. Wan
neer in een bepaald gebied de meeste mensen deze
toets met sukses hadden afgelegd, kon er een ver
zoek worden ingediend om het gebied officieel "be
vrijd van het analfabetisme" te verklaren. Tegen
'1et einde van de kampagne waren de meeste gebieden
"ingelijfd als bevrijd gebied". Volgens de tellin
cen is het analfabetisme na deze kampagne terugge
drongen van 50,35% tot 12,96%. 406. 056 mensen had
den leren lezen en.schrijven, waardoor Nicaragua
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zich nu kan rekenen tot de weinige Derde Wereldlan
den met een laag analfabetismecijfer. Hierbij moet
natuurlijk venneld worden dat het nivo van de
"neo-alfabete�" ook na deze kampagne nog niet vol
doendè was. Men kan zeggen dat de meesten het lezen
en schrijven beheersten op het nivo van de eerste
/tweede klas van het basisonderwijs in Nederland.
Voor veel jongeren die aan de kampagne hebben deel�
genomen, was dat zo'n belangrijke ervaring, dat hun
leven er blijvend door is beïnvloed. Vooral de jon
geren die niet direkt aan de bevrijdingsstrijd had
den meegedaan werden aktief ingeschakeld bij het
revolutionaire proces. De jongerenorganisatie
(JS 19 J, de Sandinistische Jeugdorganisatie van de
19e juli) is ten gevolge van de kampagne dan ook
zeer sterk gegroeid. Door mee te werken op het
platteland is de motivatie van de studenten, om
naast hun studie ook deel te nemen aan de produk
tie, verhoogd.
Omdat de meeste volwassenen nu het nivo van de
laagste klassen van het basisonderwijs behaald heb
ben, ligt voor hen_�e weg open voor verdere vorming.
Door de kampagne z1Jn ze daarvoor gemotiveerd. Ze
�ebben kunnen zien dat ook voor hen leren mogelijk
1s. De kampagne heeft daarvoor beslist een gunstig
klimaat geschapen.
B�'. angrijk is bovendien dat de ervaringen, die
t�Jdens de kampagne op organisatorisch gebied zijn
opgedaan, overgedragen kunnen worden op andere ter
reinen, zoals de gezondheidszorg, woningbouw enz.
In hoeverre de kampagne heeft bijgedragen tot be
wustwording van de bevolking.... ?
Bewustwording lijkt een ontoereikend begrip om de
politieke leer-effekten, door de kampagne teweegge
bracht, te beschrijven. Tijdens de kampagn.e leer
den de mensen weliswaar lezen en schrijven, maar
deden tegelijk buiten de onderwijsuren nog veel
meer politieke ervaringen op. Ze bouwden óf her
b?uwden een land en een bestaan, onder geheel
n1eu1te verhoudingen. Veel meer politieke terreinen
dan voorheen waren voor hen toegankelijk en beïn
vloedbaar, en daar werd door hen druk gebruik van
. gemaakt op voor hen ook nieuwe manieren. Daarmee
versterkten de kampagne als zodanig en het buiten- ......_
gebeuren elkaar enorm. Voor zover het juist is te
spreken van politieke effekten van de kampagne,
dan gaan deze ook noq verder dan het oolitieke le
ren en ervaren van afzonderlijke personen. Ze strek
ken zich uit tot kulturele vonnen, maatschappelijke
strukturen en verhoudingen en gebundelde vermogens
van een gehele, zij het beslist niet eenstemmige
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bevolking. Het feit dat de bevolk� ng deel , 1eeft
aan de ontwikkeling, wordt door d1e bevol��_ ng ook
zo ervaren en gedragen. Een enorm belang�1�ke voor
waarde voor verduurzaming en voor verded1�1�g tegen
aanvallen van 'buiten', dus een machtspol1t1eke
faktor van groot belang.

Na de alfabetiseringskampagne

Tussen de alfabetisatiekampagne en de start van het
(vervolg-)volksonderwijs lag een periode van een
jaar (augustus '80 tot augustus '81). Deze periode
was o.m. nodig om goed lesmateriaal te maken.
Tijdens dit jaar lagen de onderwijsaktiviteiten
echter allesbehalve stil. Er startten nieuwe alfa
betisatiekursussen voor mensen die buiten de kampag
ne gebleven waren en nu toch wilden leren lezen en
schrijven. Voor de al gealfabetiseerden volgden
aktiviteiten die bedoeld waren om de verworven ken
nis vast te houden (el Sostenimiento), te oefenen
en om de leermotivatie levend te houden.
Deelnemers die wat achter lagen werden bijgewerkt.
De mensen bleven dus regelmatig bij elkaar komen in
de onderwijskollektieven (de CEP's).
Van januari tot augustus '81 was er een vervolgfase
(el seguimiento). Nu werd in de CEP's gewerkt aan
een gerichte voorbereiding op het systematische
onderwijs voor volwassenen. Er werd gezocht naar
mensen die als maestro popular konden werken (zie
hoofdstuk 3). In de CEP's werd gediskussieerd over
politieke teksten. De deelnemers werden gestimuleerd
tot het maken van eigen teksten over hun dagelijks
leven.
"Alfabetisering in brailZe"
De alfabetisering werd ook aan de Nicaraguanen, die blind
zijn, niet onthoudèn.
Het alfabetiseringsboek moest ddarvoor natuurlijk aange
past worden. De boekjes moesten met de hand gemaakt worden
in braille. Ze leken daardoor meer op eem stapel geperfo
reerd& fol<krtjes. Ook de methode zelf, waarbij dE diskus
sie aan dE �and van afbeeldingen centraal stond, moest
aangepast wor<kn. De afbeeldingen konden niet gebruikt
wor<kn. Daarom werd dE inhoud van de zin centraal gesteld
bij de diskussie.. Zo hoefde het niet-kunnen-zien geen be
lemmering te zijn voor de politieke.vorming.
Als de blind& kamera<kn eenmaal de braillemetho<k beheer
sen leren ze met evenveel gemak als degenen die kunnen
zien. In een paar weken waren sorrmigen al bij de vierde
les van het alfabetiseringsboek.
De alfabetisering voor blinden gebeurd& zowel in de reva
lidatiecentra als in dE wijken zelf.

1980, aio de la guara contra d analfabetilino en NicarquL

1980 jaar van de strijd tegen de analfabetiàering
in Nicaraaua
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3 DOELSTELLINGEN,
ORGANISATIE
en OPBOUW

In dit hoofdstuk worden de doelstellingen van het
volksonderwijs genoemd en de opbouw en organisatie
van het progranrna uiteengezet.
Er wordt verteld wie de deelnemers zijn, wie de
maestros en de tecnicos, en wat hun taken zijn.
De rol van het gemeentelijke, regionale en landelijke
onderwijsapparaat wordt geschetst.
Er wordt ingegaan op de relatie met de massa-orga
nisaties. Ter afsluiting volgend wat cijfergegevens
van 1983.

Doelstellingen van het volksonderwijs
De doelstellingen van het volksonderwijs zijn van
pedagogische en politieke.aard:
- Bijdragen aan de totale vorming van de persoon
lijkheid van volwassenen: arbeiders en boeren,
mannen en vrouwen.
Geven van een fundamentele opleiding, die als ba
sis dient voor verdere technische scholing.
Verbreden van de kul�urele en geestelijke horizon
van de volwassenen.
Bijdragen aan het revolutionaire bewustzijn en
verhogen vaD het politieke en ideologische niveau.
- Mogelijk makep van een permanente scholing voor de
oorspronkelijke ongeschoolden.
- Stimuleren van zelfstudie.

intocht van de alfabetiseerd.ei•s in ;_•atrir,al;Ja
foto: Koen i-iessing
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De opbouw
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Vanaf augustus 1981 kunnen de Nicaraguanen aan het
volksonderwijs meedoen. Ze ·hebben 2 mogelijkheden al
naar gelang hun ontwikkeling:
1. De A.P. het alfabetisatieprogramma (alfabetiza
c1ón popular), voor degenen die nog niet gealfa
betiseerd zîjn. Dit programma duurt 1 jaar.
2. De E.P.B., het vervolg-volksonderwijs. Dit pro
gramma bestaat uit 6 niveau's. Het programma van,
ieder niveau afzonderlijk duurt ook 1 jaar. Na
afronding van de 6 niveau's hebben de deelnemers
het kennisniveau van de lagere school bereikt.
Nu in 1984, zitten de meeste deelnemers op-het alfa
betisatie-, het eerste of het tweede niveau.
Het schooljaar loopt van maart t/m november en wordt
dan onderbroken i.v.m. de oogst van koffie. Een pauze
van 3 maanden is echter wel wat lang voor mensen die
elke dag zouden moeten oefenen in lezen en schrijven.
Daarom maakte de VIMEDA het werkboekje "Caminemos".
Tijdens de spaarzame vrije uurtjes (werkdagen van
ongeveer 12 uur) worden de net geleerde vaardigheden
wat bijgehouden door diegenen die dat willen. In
Càminemos staan korte verhaaltjes, raadsels, reken
sommen, informatie over hygiëne, de verdediging,
godsdienst, kultuur e.d.

De makers van Caminemos komen langs op 71e t · seminariur.1
(interne scholin9sweek of -da9en) van técnicos. Ze yao.n met
het nieuwe boekje beginnen en willen weten wat de ervaringen
en kritieken van vorig jaar waren.
De técnicos bli0.;ken tevreden en hebben meer opmer•kingen over
de distributie van het boekje. Het zou beter �ijn de afgele
gen gebieden het eerst te bevoorraden. Enkelen willen dat in
het nieuwe boekje meer ingegaan wordt op wat met de "nieuwe
mens" bedoeld wordt.
Er wordt ook gevraagd of er 2 boekjes kunnen komen voor de
verschillende niveaus. Dat wordt toegezegd. Ik denk dat als
ze een volgende keer hun bezoek even van tevoren aankondigen,
iedereen er alvast wat meer over kan denken. Maar.verder vind
,ik zo'n direkt kontakt met de makers van het materiaal heel
goed.

De organisatie -t-h Op b11-�

Nu zal een beeld gegeven worden van wie de deelnemers
aan het programma zijn, wie de koördinatoren, de
promotoren, técnicos en wat hun taken zijn.
De deelnemers

Het onderwijs vindt plaats in kollektieven, de CEP's .
Een CEP bestaat uit 6-12 personen (kleine CEP's op
het platteland, de grotere in de dorpen). In een CEP
zitten mannen en vrouwen die vaak erg verschillen in
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J::en vro uw van JO kan no g. steeds n1.-et �cht een po tlood han te ·
ren , voor haar heeJ-l't h.
1.-J aparte oefe n1,ngen bedac ht.
Léone l Lo oPt. wat ach te r verge Ze Kefl. met ande re CEP's , maar
"het gaat n1,et om de sne Zhe "d ' . h�t gaat erom dat ze he t ec ht
Zeren!,, Een ke er aaat de Ze : n1.- e door omda t ee n enorme h ooste a
bui ie deree n bele t de straat
e
eer
s ar de regen te rwijl we wer%�n. W� �:�s!�i�:� �!a� van
1aa � omda t het dak steeds verder doorle kt ·
bvera1,� staa n pannetje s.
De f amilie die haar huis voor de _CEP van Leone Z openstelt •
heeft t · b · v · de•1, essen ( e n va n z1,c h ze z-,, ) 1,·zz egaa l eZektricio"!e_ n gaat Le oneZ dat
te it a fgetapt. AZs daa r
robZe
e
"even regele n" bij he t e�e ktr::��e ��
s �e�_r1,Jf. Daar wordt het
.
belang van de CEP in"ae zien en de s1,tua t1,e mag zo blijven .

Boer in Rio San Juan achter z·1,ch een oproep om
a an
de CEP dee Z te nemen '
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�at_moet_de_koördioator_doeo.

- Voorbeeld van kontinuiteit in de CEP z1Jn.
- Dagelijks de aanwezigheid van de leerlingen bijhouden.
- Afwezige leerlingen bezoeken om te kijken waarom
ze niet komen en hen evt. helpen toch door te
gaan met het onderwijs.
- Dagelijks de lessen voorbereiden.
- Wekelijks een schema maken van de te behandelen
stof.
De leerlingen het onderwijsmateriaal geven.
Luisteren naar "puno en alto", radio-onderwijs
voor volwassenen {bijna niemand heeft een radio).
- Deelnemen aan de wekelijkse scholings- en informa
tiebijeenkomsten.
Het enthousiasme onder de leerlingen van de CEP
houden.
- In de CEP richtlijnen geven en ervoor zorgen dat de
leerlingen werken.
De deelname van volwassenen aan de CEP bevorderen
door aktiviteiten in het dorp, het gehucht of de
wijk te organiseren.
De eenheid binnen en buiten de CEP bevorderen.
- Gegevens over het aantal leerlingen e.d. en de
vooruitgang van de leerlingen bijhouden t.b.v. de
statistiek.
- De promotor en de técnico informeren over het funktioneren van de CEP.
Hiervoor ontvangt de koördinator een subsidie van 200
córdobas per maand (f 20,-) en wat levensmiddelen
(poedermelk, olie, blikjes vis).

Gesprek met Claudina, koördinator.
Claudina is 14 jaar, lid van het wijkkomité (organisatie
verantwoordelijk), ze zit in de derde klas van de middel
bare se hooZ.
3 jaar geleden deed ze mee aan de alfabetiseringskanrpagne.
Nu is ze koó'rdinator. Ze doet dit, omdat ze het belangri.fk
v.indt politieke arbeid te verrichten. Bovendien onderste1"nt
ze het programma ook vanuit christelijke motieven. Ze vindt
de programma-onderdelen over de reforma agraria en hygié'ne
erg goed. Aan de hygiëne zou nog wel meer aandacht besteed
mogen worden. Verder vindt ze de thema's qua inhoud uitste-·
kend. CZaudina beheerst de methode helenv.al, het werk gaat
haar goed af, ook omdat het nu al het 2e jaar voor haar is.
Ze vertelt dat met name stap 7 erg moeilijk is voor de
leerlingen. Hier besteedt ze erg veel aandacht aan. Als ik
haar CEP bezoek verbaas ik me over haar bijna profe8sion,·Ze
aanpak. In nove"�er is CZaudina promotor gewo�den. Ze·doet
ook deze taak met veel inzet en zorgvuldigheid. Ik vraag me
af waar ze naast haar school en het helpen van haar moeder
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thuis zoveel tijd en energie vandaan haalt. De subsidie die
ze krijgt gaat naar haar ouders.

\

'

Begeleidingsbezoek van een GEP.
Vandaag ga ik naar Maria-Luissa. Zij is de
koörd
de comarca (gehucht) 'Zapotal. Om haar te bezoe inator in
ken rijd ik
eerst ll;; uur met de meZ.kboer mee. Ik stap
uit bij een
boerderij. Daar word� me het pad gewezen de
bergen in nog
een� ll;; �ur klimmen �n zweten om de boerderij
te bereiken.
��ria-Luisa geeft Zes, in de stal. Er staan
wat banken en er
is zelfs een schoolbord.
We bespreken hoe het met de 2 CEP 's van Maria
gaat. Dit is
h�t eerste bezoek van het jaar. Het is mijn
bedoeling om te
zien ot:_ de CEP'.; goed op gang zijn gekomen
(ma�erie_�e e� andere) vooruXZarden aanwezig en of alle
zijn om te werke
�aria-Luisa is wel tevreden, de opkomst van de leerlingen n.
is goed, de pro�rammering lukt haar wel,
alleen ontbreken
er nog.wat schriften.
Om 2 uur komen de 14 leerlingen van het alfab
etisatienivo
en om 4 uur 6 leerlingen die op het eerste
niveau werken
De CEP's zijn zo vroeg omdat het om 6 uu�
er in deze comarca geen elektriciteit is. donker wordt e�
N��s� de 4 uur lesgeven werkt l1aria-Luisa
op de boerderij.
_
Z:� is 19 Jaar
en ging zelf naar school van
Voordat ze met lesgeven begon volqde ze een 10-13 jaar.
dagen en nu gaat ze lx per week naar de scholkursus van 15
ingsdag.
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jeenkomst
Het is jarmier dat ik dit keer niet de hele iesbi li naar
��
kan bijwonen, want voor donker moet ik mij� wande
en
kr�Jg
te
z�en
ter>ug
Lift
een
en
n
hebbe
beneden germakt
naar Esquipuws.
De volgende keer kan ik beter blijven slapen.
Morgen wacht weer een nieuwe wandeling/bezoek.
técnico VIMEDA

De promotoren

De.koördinator krijgt steun van een promotor en een
team van técnicos.
Een promotor begeleidt 3-8 CEP's in de buurt. Op h�t
platteland is dit "in de buurt" echter een heel ru1m
begrip. De loopafstanden bedragen vaak vele uren. De
promotor:
- bezoekt alle CEP's eenmaal per week;
- geeft de koördinatoren alle beno�igde ma!eriaal ��
ondersteunt op praktisch, method1sch en 1nhoudel1Jk
gebied (in de praktijk is dit vaak een te zware
taak)·
verzo�gt het kontakt tussen de CEP's en de técnicos·
houdt gegevens bij over het aantal leerlingen, de
vooruitgang van de deelnemers enz.;
- luistert naar "puno en alto";
neemt deel aan de (2-)wekelijkse scholings- en informatiebijeenkomsten.
Wat hiervoor gezegd is over de koördinator (leeftijd
en onderwijsniveau) geldt meestal ook voor de promo
tor. Zij/hij zou in principe een hoger scholingsni
veau moeten hebben, maar in de praktijk lukt het vaak
niet om voldoende geschikte mensen te vinden.
De promotor moet meer tijd ter beschikking hebben dan
de koördinator, onder meer vanwege de lange loopaf
standen van huis naar de verschillende_CEP's.
De promotor krijgt 500 cördobas (f 50,-) per maand,
en wat levensmiddelen (olie, poedermelk, blikjes
vis).
De koördinatoren en promotoren vormen samen de spil
van het volksonderwijs. Zij zijn de zgn. maestros, de
volksleraren. Ze worden ondersteund en geschoold door
een team van gemeentelijke técnicos.
Deze ondersteuning is zowel individueel als in
groepsverband.
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I

�tirvoor f,.. f1J. pfr.,o,:h
EZiodoro Reyes regionale técnicio in Matagalpa zegt tijdens
een interview het volgende:
/ f3t).Otl'<. (M).JA �t;J�
Wil je in je artikel de roi van de rmest�goed benadr>ukken?
De rmestro is een kameraa van het vo , zijn kulturele
niveau is vaak erg Laag. Vele zijn et gealfabetiseerd.
Sorrmige konden 3 á 4 jaar gelede nog niet lezen en schrijven. De rmestro heeft een eno
wil om zijn eigen Zeven en
dat van anderen te ve:rande
Hij is dag in dag uit bez· zichzelf te scholen en te vormen.
De maestro is een kame d die met inzet van zijn eigen
Zeven (letterlijk vZe s) het werk doet. Zo'n enorme inzet
zullen mensen uit n kapitalistisch Zand nooit kunnen
begrijpen.
Wij hebben voo deze maestro een enorme bewonder1:ng. Zij zijn
degenen die t direkte uitvoerende werk doen. Zij zijn de
basis. De ken van de rmestros zijn er uitgebreid, want
naast he lesgeven zelf moeten zij zich voorbereiden en
schoZe. Vaak zijn zij lid van het wijkkomité van de burger
wac , veel mensen zien hen als vertrouwenspersoon. Zij zijn
leidende figuren in hun dorp.
Puno en alto

Puno en Alto (vuist omhoog) is een dagelijks radio
prograrmia dat dient ter ondersteuning van de maestro.
In de prograrmia's komt de politiek·e, militaire en
ekonomische situatie van dat moment aan de orde. Soms
worden hier regionale korrespondenten bij ingescha
keld. Er worden methodische tips gegeven en onder
wijsproblemen besproken.
Brieven van maestros en dee 1 nemers v1orden voorcie 1 ezen
Verder is er wat volksmuziek.
Het is niet duidelijk welke funktie de radio heeft.
Veel maestros hebben geen radio of hebben naast alle
andere bezighouden geen energie meer om ook hiernaar
te luisteren. Veel zal ook afhangen van de mate
waarin de técnicos hen stimuleren om te luisteren.
Gemeente

Een "gemeente" kan een stad z1Jn, maar in de meeste
gevallen is dit een dorp met daaromheen gehuchten,
die over een groot gebied verspreid liggen.
In de gemeente werken een aantal pedagogische en
administratieve técnicos. Zij zijn officieel in
dienst van de VIMEOÄ en ontvangen loon.
Wat doen de gemeentelijke técnicos?
- Ze bezoeken de CEP's in het gebied, geven metho
dische en inhoudelijke steun door middel van in
dividuele gesprekken.
- Ze werven nieuwe maestros en organiseren weke
lijkse scholingen voor alle maestros.
- Ze onderhouden kontakt met de massa-organisaties
en andere instellingen op gemeentelijk niveau.
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- Ze zorgen ervoor dat alle CEP's het benodigde
materiaal hebben.
- Ze verwerken alle statistische gegevens van de
CEP's.

Het onderwijsniveau van de técnicos is hoger dan dat
van de maestros. De meeste técnicos hebben het voort
gezet onderwijs doorlopen of zijn daar nog via
avondstudie mee bezig. Een minderheid heeft enkele
jaren universiteit gehad (van vöör 1979). De kennis
en de kracht van de técnicos is met name gebaseerd op
ervaring in het onderwijsprogranma of in massa
organisaties. De técnicos krijgen ondersteuning en
scholing van een team van regionale técnicos.

De técnicos zijn overbelast. In theorie hebben ze een werk
week van 6 dagen, van 8-18 uur (1� uur pauze). In de prak
tijk komen er heel wat avonden bij. Veel CEP's werken van
18-20 uur en een aantal vergaderingen zijn 's avonds. Maar
dat is nog niet alles. De técnicos zijn veelal leidende
figuren in een dorp. Ze zijn lid van andere organisaties bv.
jeugd- of vrouwenorganisaties of het FSLN. Zij zijn aanwezig
bij veel openbare bijeenkomsten en evenementen. Vaak volgen
ze nog miliciatraining er tussendoor en doen mee aan de
vigilancia (� avond/nacht per week). Het zijn vaak de aktie
ve mensen die técnico worden en zij stellen aan zichzelf
hoge eisen. Anderzijds wordt er ook veel van hen verwacht.
Dit betekent dat het werk permanent onder druk staat. Er
wordt keihard gewerkt, maar ze komen nooit klaar. Er zou wat
reé'ler gekeken kunnen worden naar wat men wel en niet kan
verwachten van de técnicos. De deelname aan vergaderingen
zou meer verdeeld kunnen worden, één tecnico kan de anderen
vertegenwoordigen en niet alZe vergaderingen lijken me
relevant voor de técnicos.
Wel moet gezegd worden dat nederlandse maatstaven hier
absoluut niet op gaan. De energie van veel Nicaraguanen is
werkelijk onbegrensd.

Tijdens een scholingsdag voor maestros nnakt NoëZ (tecnico
in het dorp Esquipulas) de positie van de tecniao duidelijk.
"Veel técn��os hebben zelf ook m:zar een paar jaar onderwijs
�evo �gd. W�J moeten zelf regelnntig scholingen volgen om
Jull�� goed_te kunnen ondersteunen. Niennnd van ons heeft
ervar�ngen �n het volksonderwijs, wnt 4 jaar geleden ws
deze vorm van onderwijs er nog niet. Ook voor ons zijn het
progx:cz� en de met�o � nieuw. Daarom vinden wij het fijn
als Jull�e ons bekr�t�seren als je vindt dat we een fout
nnken. Het is belangrijk dat jullie je opmerkingen ' kritieken en tips over het programnv. geven.
Daarmee wordt het onderwijs verbeterd en versterken we de
revolutie."

Regijo
Het regionale team van técnicos:
- vormt de schakel tussen het gemeentelijk en het
landelijk niveau. Dit team verzorgt de informatie
over en weer:
landelijke richtlijnen en informatie worden door
gegeven aan het gemeentelijk niveau. Ervaringen
en problemen vanuit de basis worden doorgegeven
aan het landelijk niveau;
- organiseert regionale scholingen voor alle gè
meentelijke técnicos;
- brengt maandelijks een werkbezoek aan het totale
gemee�telij�e team. A�1� voorkomende pedagogische,
organisatorische, administratieve problemen wor
de besproken en er wordt naar oplossing daarvan
gezocht;
- houdt kontakt met de massa-organisaties en andere
instellingen op regionaal niveau;
- verzamelt en verwerkt alle statistische gegevens
voor de regio.
De r�gi?nale técnicos hebben in het algemeen een uni
v��sitaire st �die g�volgd (van vöör 1979), maar er
ziJn oo� té �n,cos die vanuit de praktijk, bv. de
alfabetisatiekam��gne, tot voldoende kennis van zaken
kwamen. De leef!iJd van de técnicos is vrij laag. Het
overgrote.�eel is ?nder de 30 jaar. (De meeste
técnicos zijn zelfs onder de 25 jaar.)
gemeent �liJke
H�t regionale team ontvangt steun van het landelijk
niveau.
Rijk
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f,fural. in r.1anagua, foto, Jan Willem v.d.Jlaad

Vanuit het landelijke team
- worde� meth?dische, inhoudelijke, pedagogische en
organisatorische steun gegeven aan het .regionale
team, o.a. via scholingen;
/
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- wordt onderzoek gedaan ter ondersteuning van de
planning en progralllllering van het onderwijs;
- wordt het prograllllla verder ontwikkeld. Het tekst
materiaal voor de CEP's wordt gemaakt en de me
thode wordt verder uitgewerkt;
- wordt het materiaal voor de scholingen gemaakt;
wordt de administratieve en statistische kant van
het prograllllla gekoördineerd;
- worden technische kursussen georganiseerd voor de
regionale en gemeentelijke niveaus;
wordt bijgedragen aan de opzet van een nieuwe uni
versitaire studierichting ten behoeve van het
volksonderwijs;
- wordt samengewerkt met de massa-organisaties.
De landelijke staf gaat regelmatig "het land in" om
de door hen ontwikkelde progralTllla's in de praktijk te
bekijken en te praten met alle betrokkenen over hun
ervaringen.
In Nederland worden we doodgegooid met statistieken, prog
noses., enz. We hebben daar de bureaus en dê infrastruktuur
voor. Bijna niemand merkt iets en floep, daar komt weer
wat uit een komputer.
Ook in Nicaragua wordt veel waarde gehecht aan cijfers. Het
is belangrijk om aktuele gegevens te hebben over b.v. de
CEP: aantal leerlingen, mannen-vrouwen, leeftijd, op welk
niveau ze zitten, enz.
Maar in dit land zijn geen organisati�- of efficiencybureaus
en ontbreekt alle infrastruktuur. Alle cijfers moeten door
duurzaam handwerk verkregen worden. Ik krijg er grijze haren
van. De mensen hier zijn natuurlijk niet gewend om op
efficié"nte rrrinier aUe gegevens bij elkaar te brengen en
vervolgens tot handzame staatjes te verwerken.
Een verzoek om gegevens van onze gemeente wordt vergezeld
van 10 verschillende formulieren waarin alles telkens op
andere wijze gerangschikt moet worden. Dagenlange arbeid
zonder rekenrrrichientje, waarbij het nut me soms ontgaat als
ik het vergelijk met het andere werk dat blijft liggen.
Maar ik zie" er ook wel het goede van in (soms). Ik denk b.v.
aan tellingen per gemeente om een beeld te krijgen van het
onderwijsniveau en de onderwijsgeschiedenis van alle volwas
senen. Zulke gegevens zijn belangrijk om je beleid op te
bow,Jen. Aan deze onderzoeken werken b.v. de vakbonden van
boeren en landarbeiders mee.
Hun betrokkenheid bij het onderwijs wordt hiermee nog meer
verhoogd.

Massaorganisaties

In het nieuwe Nicaragua ziJn de massa-organisaties
enorm belangrijk. Een hoog percentage Nicaraguanen is
lid van één of meer van de Sandinistische orga44

nisaties.
Zo is er o.a. een landarbeidersbond (ATC), een
boer�nbond (UN�G), een vrouwenorganisatie (AMNLAE),
een Jeugdbeweging (JS19J) en zijn er de vele wijkkomitees (COS-en).
De massa-organisaties vormen samen met het FSLN de
ruggegraat van de revolutie: zij ondersteunen de
politieke prograllllla's.van de regering. Daarnaast zijn
het deze organisaties die weten wat er onder de
bevolking leeft. Voor de Sandinisten zijn deze
massa-or�ani�aties onderdeel van het proces van
demokratisering van de maatschappij.
Wat betekenen deze organisaties voor het volksonder
wijs?
De grote alfabetisatiekampagne kon alleen slagen met
b��ulp van deze massa-organisaties. Zij gaven hulp
biJ de �ooronderzoeken, bij de scholing van de
alfabeti �eerders, de publiciteit, steun op het gebied
va� kleding, voedsel, transport, zorg vooi de veilig
heid van de alfabetiseerders.
Op dit moment helpen de organisaties bij de werving
van ma�stros en deeln�mers. Als er bijv. een bijeen
komst in een comarca is, gaat vaak iemand van de ATC
of UNAG mee, om vanuit hun achtergrond het belang van
onderwijs en vorming te benadrukken.
Zij hebben zelf natuurlijk ook baat bij geschoold
kader.
V��af �980 wordt het volksonderwijs als verantwoorde
liJ�heid beschouwd van de VIMEOA, de massa-organisa
saties en de ANOEN, de beroepsorganisatie voor onder
wijzers.
Dit houdt in dat op alle niveaus regelmatig 2-maande
l��ks overleg is over alle aspekten van het onder
wiJs: doelen, opzet, lesinhouden, organisatie, wil
vorming enz.
Dit overleg vindt landelijk plaats in de CONEOAO, de
overleggroep voor het volksonderwijs. Op regionaal· en
stede�ijk niveau zijn overleggroepen met vertegen
woordigers van dezelfde organisaties.
Deze adviesgroeeen speelden een centrale rol in de
grootscheepse diskussie, de nationale raadpleging
over h�t volksonderwijs. (zie hoofdstuk 1)
De adviesgroepen symboliseren de verbinding van het
V?'. ksonderwijs met de Nicaraguaanse maatschapp,ij.
TiJdens hun vergaderingen wordt over het algemeen
goed gediskussieerd en het programma wordt
' er inderdaad door ondersteund.
Daarnaast zie je echter ook dat de deelnemende mensen
en hun organisaties zulke overvolle takenpakketten
hebben, dat praktische steun soms moeilijk te geven
is.
Op landelijk niveau is er samenwerking tussen de
VIMEOA, de massa-organisaties en andere ministeries
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m.b.t. andere revolutionaire progranma's: het voed
selprogranma, de gezondheidskampagne, het onderwijs
progranma van het ministerie van de landbouw.
Vertegenwoordigers van de VIMEDA zitten ook in de
adviesgroep voor de gezondheidszorg.

Het "con sejo consulta tivo" (adviesgroep voor het ondeM.Jijs
in het do_ry).

De opkomst is goed van daag. Ik zie vertegen woordigers van het
gezondheidscentPUm, de UNAG, de CDS-en , de ouderkomitees,
de bibliotheek, de juventud en de dorpsjunta (bestuur).
We beginn en om 6 uur. Iedereen heeft al een dag werken a chter
de rug, m::zar dat is geen beletsel om tot ha lf 9 door te
vergaderen. Het eten komt daa rna wel. Dit soort werkdagen
gaan mijn energie soms te boven, m::zar het wordt een goede
ve rgadering.
Eerst wat inforrrr:itie over de school en de CEP's, de vaka nties
en z.
Daarna het dokumen t va n de MED "Uitgangspun ten en doelen van
het nieuwe on deM.Jijs". Dit dokwnent is het resultaat van
2 jaar overleg van allerlei organ isaties en groepen op lan delijk niveau. We 'werken in groepjes. Om de beurt leest
iem::znd een pa ragraaf en daar wordt dan korrrne ntaar op gegeven.
De inhoud is vrij algemeen , het gaa t tenslotte om de grote
lijn en van het onderwerp. Tijdens het gespre k wordt gep raat
over hoe iedereen de in vullin g ziet. Wa t beteken t de "n ieuwe
mens" nu pr ecies, waarom moet iedereen aktief deeln emen aan
het onde!'Wijs, welke kulturele wa.arden vin den we belan grijk,
wat houdt kritiek en zelf-kritiek in ?
Veel vragen . Er wordt serieus gediskussieerd. Het ondeM.Jijs
n iveau van de deel nemers is heel verschillen d. Toch heeft
iedereen natuurlijk een men in g hierover en die wordt graa g
geventileerd. Er wordt a fgesproken dat iedereen binn en de
eigen organ isatie het dokument za l gaan bespreken .
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4 DE PROGRAMMA'S:
JNHOUD en METHODE
Dit hoofdstuk gaat over inhoud en methode van het
volksonderwijs.
Hierbij wordt weer onderscheid gemaakt tussen:
- het alfabetisatieprogra11111a (AP) en
- het vervolg-onderwijs (EPB).

:tl
i.::
tl

,.__,

.,..,
.,..,
Il)

tl,--,
,.__,
i::i.. "

.,..,

Il)
,-t:'.

g,

48

De methode van het AP gaat uit van 12 stappen. Deze
worden uitgelegd. Erwordt een voorbeeld gegeven van
een les en verteld hoe een aantal stappen in de
praktijk werken.
De methode van het EPB gaat uit van dezelfde grond
principes, maar hier zijn de 12 stappen teruggebrac�s
tot 3 stappen. Het leerproces van de deelnemers aan
het EPB is minder een stap-voor-stap gebeuren dan bij
het AP. Ze kennen immers al een aantal basisvaardig
heden op het gebied van rekenen en taal •
In dit deel wordt verteld hoe de VIMEDA tot de keuze
van lesonderwerpen komt. De methodische opzet van het
AP (3 stappen) wordt uiteengezet. Hierna volgen
enkele voorbeelden van lessen. Er worden wat algemene
opmerkingen gemaakt over (het gebruik van) lesmate
riaal.
Tot slot een ko11111entaar waarbij wordt ingegaan op de
politieke inhoud van het progra11111a.
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Doden:
- Begrijpen IJat het beLang van aPbeid is,
zoweL voor het LeuensondePlzoud uan het
uoLk ais voor de ekonomie van het Land.
Leren lezen en schrijven van àe letterg1�eep
BA met al haai• kornbinaties in 1,)()01-den en
zinnen. De groep Z.ettergrepen die we be
lzande Zen zijn:
BA/ BAL/BAR/BAS/ BAN/SLA/ BRA
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,

'° :::,
"'

War er Lett�rlijk in het boek staat
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Wat er in de CEP gebeurt

ffi

Waarom

De doe Zen van de nieuwe Les woPden met
de deeLnemers besproken.

Interesse wekken voor het onderuerp.

De LeerUngen praten over 1Jat ze op de
foto's zien, de koö�dinator etel.t vra
gen om het gesprek te stimuLeren:
- IJat doen deze mensen?
- 1Jaarom bedden ze 2 soorten arbeid

Het sLeuteLooord "Trabajo� is een woord
uit de dageUjkse omgeving van de deeL
nemer.
Het woord heeft direkt te maken met hun
eigen kultu.ur, hun eigen geschiedenis en
huidige situatie.

stap 1 observeren en bekorrr11enta1�iiir-e,1
Een foto van een boer rr.e t :! koeien die een
pLoeg heöben en
een foto van een vrouw in een fabriek voor
tèxtieLstoffen.
HierondeP staat de tekst: "tmbajo"

uit?

- 1Jat voor werk doen ;,,ij?
De koördinator Let er op àat iedePeen
rr.eedoet
stap 2 Lezen van een :in
Met onze nijver-e arbeid verstevigen r.:ij de
revolutie

....

U1

De deelnemers gaan deae ain Zeren le
zen. Er oordt gepraat over àe beteke
nis van de ain:
- k>at is nijvere arbeid?
- waarom is dat ao belangrijk?
Het gesprek wordt samengevat.

Het gaat erom, dat een deeLnemer niet
aUeen in Lettergrepen of l,)()Orden Leert
maar aZtijd het ooord in haar betekenis
ziet.
Deze zin moet bij de deelnemer nog meer
interesse oproepen voor dit onderwerp.
Bovendien is het· een oefening, want in
de zin staan al eerder geLeerde Zetter
grepen.

->

%
t,

,,

U1
1\)

stap J lezen van het woord
Het uoc>rd �'Oràt op het bord gescàe
ven, àe àee lnemers l6�en het om de
beurt.

trobajo

Tei•ug naar het sie�te/,uoord. De deeZ
neners ontdekken een 11ieu1.Je lette1-a1•ee:--.
·
·
De anderen aijn al behandeld.

stap 4 leaen van de lettergrepen
De niew.1e lettergl'eep wordt geleeJ'à, de
Het woord uo,•dt in lettergrepen op
al bekende lettergrepen worden herhaald.
het bo,'<i geschr•even,
De lettergrepen wo,'<ien geteld.
Het woord wordt door iedereen zó ge
eaen dat na elke lettergreep even een
pauze is.

tra ba jo

stap 5 lezen van nieuwe lettergrepen
De deelnemers leaen eerst geaamenlijk AZZe belangrijke lettergrepen worden nu
getoond en bestudeerd.
en daarna om de beurt de vsrschiZZen
Voo!'bereiding op stap 7.
de lettergrepen. De koördinator helpt
aZZeen a Zs dat nodig ia, ien van de
dee Znemers komt voor het bord en
geeft het verschil tuBSQn de kleine
letters en de hoofdletters aan. Ge
bruik van •ca!'tel silábico• (een soort
affic:he-boek mat Zette!'grepen).

ua bo bu be bi
Ba Be> Bu Be B-i

stap 6 Zeaen

El
banano
(banaan)

E]
basta
(genoeg)

B
G
balde
(errrne!')

G
barco
(boot)

De leerlingen Zeaen aZZemaaZ een let
tergreep (in hokje) met het bijbeho
rende woo,'<i, De koêirdinator kijkt of
iedereen de betekenis van de woorden
begrijpt en Zegt die zonodig uit,
Aan de hand van de carte 1 silábico
worden alle mogelijke lettergrepen
die bij ba horen bestudeerd.

De lettergrepen woI'<ien nu bestudeerd in
aZZe kombinaties: direkt (ba), aange
vuld (bal) en als dat kan in omgekeerde
volgorde (bijv. niet sa, maar as), Oefe
nen van het maken van verschillende kom
binaties van lettergrepen met aZZe klin
kers: basis voor het Z.eren van nieuwe
?JOorden

EJ 8 B
banco
(bank)

tabla
(plan!<)

sobra
(afval)

stap 7 woorden maken met aUe bekende Zettergrepen

U1

c.>

E:erst wo,•den op>1ieuw alle bekende let In deze stap wordt de veruorven kennis
tergrepen (vanaf les 1 dus) genoemd,
van de vorige stappen toegepast. De ze
Met gebruik van de carte I silábico,
stap is uiterst wezenlijk en er moet àan
De deeZnemers bedenken :;eZf woorden en ook alle tijd VOO>' genomen worden.
sch,•ijven die in h�n schrift, De
koördinator Zet er op, dat de woorden
goed gesahr-even wo1--den en vraagt een
dceZnemer een gemaakt woord op het
bord te schrijven en dit te lezen, Aan
de anderen wordt gevraagd of dit goed
iB en dit eventueel te korrige1•en
(dit herhaalt zich enkele keren), dan
schrijft de koördinator nog een aantal
mogelijke woor>den op die iedePeen
hardop leest barPio (wijk), boca
(mond), bar,>icada (ba1>ikade) ..::-,•,;,
(boek)

UI
�

stap 8 Lezen en schrijven
bebida (drank), jabon (aeep), sabado (zater
dag), Monimbo (l,)ijk in Masaya), paLabra
(l,)Oord), septiembre (september) liberacidn
(bevrijding), trabajo (arbeid)

Hardop Lezen van de l,)Oorden eerst ge
aamenlijk en daarna om de beurt;
iedereen schrijft de woorden in haar/
aijn schrift.

Een oefening om beter te Leren schrijven
(in dit geval overschrijven J en tegel ijker
tijd de l,)OOrdenschat uit te breiden.

De interpunktie l,)Ordt uitgeLegd.
2 Deelnemers voeren de dia Loog op,
daarna nog 2 deelnemers. /la afLoop
aeven de anderen hier konmentaar op.
Er l,)Ordt gelet op de juiste intonatie.

Van het l,)OOrd l,)Orot l,)eer teruggegrepen naa�
de hele zin.

De deelnemers moeten eerst alles goed
bekijken en daarna· de bijbehorende
teksten leaen. Dan volgt een gesprek
over de aroeeldingen. Indien nodig,
helpt de koördinator met vragen ad. 1
wt hebben boeren en arbeiders gemeen?
ad. 2 wt doen deze organisaties?
ad. 3 l,}Qarom is het belangrijk een
krant te leaen? ad. 4 l,}Qar kunnen l,)B
dit soort borden vinden?

Alle verkregen kennis l,)Ordt bij elkaar ge
bracht: observenn, analyseren, lesen. De
verbinding met het dagelijks leven l,)Ordt
gelegd.

stap 9 lezen van een diaLoog
3 foto 's die teaamen de vo Lgende diaLoog op

ieveren:
1. Ik ben moe. Het is niet nodig de heLe dag
te l,)erken en daarna te studeren.
2. Dat valt toch l,)el mee. De Lessen geven ook
l,}Qt ontspanning en het is goed om te leren
3. Bovendien, denk eens aan de koördinator
ook hij l,)erkt de hele dag en hij is altijd
vrolijk
stap 10 lezen en bekorrrnentariëren
1. Een foto van een muur met de leus "Leve
de eenheid tussen arbeiders en boeren•.
2. 3 Emblemen: van de EIIABUS (nationale bus
maatschappij), de EIIABAS (nationaal be
drijf voor basis levensmiddelen) en het
INSSBI (ministerie van sociaal l,)Blzijn).
3. Foto va,r de 3 Landelijke kranten:
Barricada, Nuevo Dia rio en Prensa
4. Een bord van een bushalte en een vuilnis
vat,

1
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stap 11 een dik
tee maken
"De macht van
het volk zelf
nie t, die verd"
bediskussie-,,,
hand" (Sandino) dig je met de wapens in je
de

stap 12 lezen
en overschrijv
en
"Laten we eff
icië'rit zijn in
ons tJerk".

Cl!
Cl!

De deelnemers
In eerste ins schrijven het diktee op.
bij elkaar of tantie kontroleren zij
schrijft de koóhet goed gedaàn is, dan
bord en volgt 'rdinator de zin op het
de uiteindeli
tie.
jke korrek

De zin l,)01vJt
l,}(}rdt o ve,• de hardop gelezen en er
gepr.,at, De oinbetekenis van de zin
l,}(}rdt overges
F:ventuee l wor
chreven.
Vel gesch,•evendt de ::in op een groot
en
opg
eha
nge
ook andere men
sen dit kunnenn-:odat
Zeten.

Dit ia Wee11 een
verdere toepa
dee Znemers mo
ssing. De
eten een juiste
ven op 'basis van
zin schrij
�t zij horen
zegge,,.

Nog meer toepas
Daarbij wordt sen van het geleerde.
ken, Deze •in de inhoud van de zin bespr-o

buiten de CEPnen (vaak leuze n) worden
uok
versp,•eid,

Over_deze_stappen.
In de praktijk blijken de stappen 1, 2, 10 en 7
regelmatig problemen op te leveren.
Stap 1, 2 en 10.
Bij deze stappen gaat het om de diskussie, het ge
sprek binnen de CEP. De deelnemers aan de CEP hebben
niet altijd interesse in dit deel van de les. Vaak
willen ze gewoon leren lezen en schrijven en verder
niets. Ze vinden het voldoende om een paar woorden
over het onderwerp te wisselen. Tot een echt gesprek
komt het dan niet. Deze 3 stappen veronderstellen
soms ook een inzicht in de (recente) geschiedenis.
Maar deelnemers aan het volksonderwijs zijn soms 11,
12 jaar. In die situatie is zo'n gesprek moeilijker,
dan wanneer de deelnemers bijv. allemaal aktief zijn
in een wijkkomitee. Het voeren van een gesprek
tijdens de CEP is ook minder spontaan dan een praatje
thuis of op het werk. Veel mensen hebben (nog) niet
de gewoonte om op gestruktureerdere manier over een
onderwerp te praten. Vaak wordt het giechelen en met
de voeten schuifelen. Een ander aspekt is, dat in
deze stappen de Sandinistische politiek vaak naar
voren komt. Er zullen ook mensen zijn die geen zin
hebben om daarover te praten.
Hiertegenover staan echter ook andere ervaringen,
waarbij deze stappen wel aanleiding zijn tot leuke
gesprekken en flitsende diskussies. Het zal duidelijk
zijn dat veel dingen hierbij een rol spelen: wie is
de koördinator, wie zijn de deelnemers, leeftijd,
politiek bewustzijn, ervaring, de strijd, sfeer in de
CEP enz.

�Deze stap is moeilijk om een andere reden. Hierbij

moeten de deelnemers nieuwe woorden maken met de al
behandelde lettergrepen. Deze stap veronderstelt een
"taalkreativiteit" van de deelnemers. Ze moeten van
abstrakte, op zich niets zeggende lettergrepen die ze
soms al weken terug leerden een nieuwe woord maken.
Deze cartel silábico zou hierbij een hulpmiddel
kunnen zijn, maar wordt niet altijd goed gebruikt.
Deze stap vraagt veel tijd en energie van deelnemers
en koördinator. De VIMEDA onderkent de problemen rond
deze zo essentiële stap en heeft daarom in 1983
voorgest�ld stap 5 iets uit te breiden. Daarmee wordt
al wat voorbereidend werk voor stap 7 gedaan. De
resultaten van deze verandering zijn nog niet bekend.

De eePste les
van he t. al abe
tLs
Pevo uci n
. atie Po r>amma
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Sleutelwoorden.

Het EPB

Even herhalen:
Het EPö gaat uit van dezelfde grondprincipes als het
AP. Het aantal stappen is teruggebracht v�n 12 naar
3. De aandacht van de deelnemers gaat nu 1n verhou
ding meer naar de onderwijsinhouden. Zij kunnen hun
taal- en rekenvaardigheden steeds meer als middel
gaan g�bruiken om zich verder te ontwikkelen.
Onderwerpkeuze

De VIMEDA ging zoeken naar sleutelonderwerpen/woor
den. Hierbij maakte ze gebruik van een matrix, die
ervoor zorgt dat de geselekteerde onderwerpen in
relatie staan met de dagelijkse werkelijkheid van de
deelnemers en met de belangen van de Sandinistische
revolutie.
Vervolgens werd.onderzoek verric�t- per sleutelwoord.
Aan dit onderzoek werd door alle onderwijs meege
werkt, evenals door massa-organisaties e.a. ministe
ries. De deelonderwerpen werden vastgesteld evenals
hun onderlinge reJati�. Dit werd in het materiaal ook
uitgewerkt ( rod·e lijn}. De volgorde van de te behan
delen onderwerpen werd vastgesteld. Deze volgorde
moest zodanig zijn, dat dit leidde tot een logische
en systematische opbouw va� denkprocessen en denk
beelden.
De inhoud werd zodanig gepresenteerd dat gewerkt werd
van konkreet naar abstrakt, van simpel naar gekompli
ceerd, van algemeen naar specifiek, van dichtbij naar
veraf.

Een lesonderwerp is nooit "zomaar een onderwerp". Bij
de keuze van sleutelwoorden gaat de VIMEDA van 2
dingen uit:
- het woord/onderwerp moet een direkte relatie hebben
met het dagelijks leven van de volwassene, met ar
beid, gezin, school, buurt, massa-orgpnisatie enz.
Het onderwerp moet herkenbaar zijn;
- het onderwerp moet van belang zijn voor de Sandi
nistische revolutie bijv. op het terrein liggen van
ekonomie, politiek, ideologie, kultuur.
Het dagelijks leven van de volwassene bestaat uit
meer dan de optelsom van afzonderlijke deeltjes. Alle
verschillende aspekten van het leven hebben onder
linge relaties en beïnvloeden elkaar.
We kijken bijv. naar het sleutelwoord "gezondheid".
Dit komt o.a. op het 3e niveau aan de orde. Er worden
5 lessen aan besteed:
veiligheid op het werk, arbeidsongevallen.
hoe lossen we gezondheidsvraagstukken op?
oorzaken en symptomen van ziekten.
vaccinaties: waarom, wanneer en hoe te gebruiken?
Les 20 welke voedingsstoffen hebben we nodig?

Les
Les
Les
Les

16
17
18
19

Dit zijn 5 verschillende inhouden die gecentreerd
staan rond één sleutelwoord: gezondheid. De deel
nemers aan het programma zijn ongeveer 2 weken met
deze lessen bezig.

MATRIX
Strategie van de Sandinistische Revoluti�.
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Onderwerpen 2e niveau.
o.a.:

\ sleutelwoord:

aardrijkskund

\ sleut�lwoord.
ener i.e

(les 1
(

(les
(les
(les
(les

2
3

4
5

verschillende gebieden in
Nicaragua
oostkust
centraal gebied
westkust
klimaat

(les 16 energie in ons leven
(les 17 spaarzaam gebruik van
energie
(
(les 18 het belang van energie
(les 19 efficiê'ntie
(les 20 energiebronnen

Naast deze lesinhouden komt tijdens het 2e niveau o.a. aan
de orde:
- introduktie;
- onderwerp en gezegde herkennen;
- mannelijke en vrouwelijke zelfstandige naamwoorden;
- enkelvoud en meervoud bij zelfstandige naamwoorden;
- bepaalde en onbepaalde lidwoorden, mannelijk en vrouwelijk.
Onderwerp Je niveau.
o.a.:
sleutelwoord:
water

(les 11 water in het Zeven van mens, plant
en dier
(les 12 we hebben schoon water nodig
(Zes 13 water in de natuur
(Zes 14 rijkdom en nut van ons water
(Zes 15 behoud en bescherming van onze
waterbronnen
(

.

(

Naast deze lesinhoud komt op het Je niveau o.a. aan de
orde:
- het juiste gebruik van accenten in de schrijftaal;
- het oefenen van schrijfletters (tot dan toe alleen blokletters);
- het alfabet (i.v.m. woordenboeken);
- bevestigende en ontkennent:'e zinnen;
- verklein- en vergrootwoorden;
- mannelijke en vrouwelijke bijvoeglijke naamwoorden;
- aanwijzende voornaamwoorden;
- een brief schrijven;
- tegenwoordige tijd, verleden tijd, toekomende tijd.
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In de praktijk stuit de VIMEDA natuurlijk wel op
p�obl�men. Soms past een �nderdeel van een onderwerp
n1et 1n het betreffende n1veau, bijv. omdat het op
dat moment nog te ingewikkeld is. Er zijn dan eerst
andere kennis en vaardigheden nodig. Zo'deelonderwerp
schuift dan op naar een ander niveau. Daarmee ver
dwijnt echter soms de samenhang met de andere deel
onderwerpen.
Het materiaal wordt in heel Nicaragua gebruikt, een
land met een sterke scheiding tussen stad en plat
teland. Dat levert tegenstrijdigheden op bij de her
kenbaarheid van onderwerpen:
- een foto van een grote 19 juli-demonstratie in
Managua is voor veel mensen in de campo iets van
een andere planeet;
de verbouw van soja zal iemand uit de stad niet
elke dag tegenkomen.
De inhoud van de lessen is met name op de landbouw
gericht. Logisch in zo'n agrarisch land.
Ondanks bovenstaande opmerking kan je stellen, dat de
onderwijsinhoud heel dicht bij de mensen staat. Er
worden herkenbare situaties en problemen behandeld.
Het taalgebruik is eenvoudig. Het is de taal van de
bevolking zelf. Vaak is het zo dat-de deelnemers
direkt het belang van de aangeboden stof zien. Ze
kunnen de verkregen kennis direkt gebruiken.
Een ander punt is dat de sleutelwoorden moeten bij
dragen tot de totale ontwikkeling van de bevolking.
Maar wie weet welke kennis en instrumenten de be
volking allemaal nodig heeft voor haar ontwikkeling?
En wat is het juiste moment voor welke specifieke
kennis?
Vaak geeft de konjunkturele situatie de doorslag bij
het maken van een (deel-)onderwerpkeuze. Bijv. de
ekonomische noodzaak van het verbouwen van bepaalde
produkten op korte termijn. Deze direkte noodzaak kan
tegenover het belang van bijv. kultuuronderwerpen
staan. Deze keuze is verdedigbaar vanuit de realiteit
van het land, maar het staat de opbouw van een
evenwichtige en totale ontwikkeling in de weg.

1
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· het l e t/m 4e niveau aan de orde komen.
On derwe rpe n d.�e �n
(totaal 80 le ssen)
19 x
13 x
17 x
? x
? x
6 x
5 x
3 x
2 x
1 x

landbouw
produktie, e konomie, industrie e .d.
natuurkunde, e nergie, water e.d.
gezondhe id
aardrijkskunde
geschie denis
Midden-Ame rika (verschiHe nde aspe kte n)
kuUuur
onderwerp
defensie

nie t !o _duidelijk,
N.B. Bij sommige ?,e sse n is het onderscheidboerenve�
d er (ge n
valle
e
g
n
ee
van
e
afi
bijv. een biogr
schie denis-landbouw).

Methodische opzet

Volwassenen die aan het alfabetisatieprogranrna mee
deden, kunnen lezen en schrijven. Deze vaardigheden
staan echter niet op een hoog niveau. De deelnemers
kunnen nog niet zelfstandig stukken doornemen. Zij
kunnen nog niet soepel met geschreven en te schrijven
taal omgaan. Hiervoor is meer oefening nodig.
Als volwassenen na het alfabetisatieprogranrna afhaken
is de kans groot dat zijn weer terugvallen in anal
fabetisme. Daarom wordt iedereen gestimuleerd ook aan
het le niveau mee te doen. Dit niveau is bedoeld om:
1. De lees- en schrijfvaardigheid vast te houden
en uit te breiden.
2. Bij te dragen aan een verdere politieke, ideo
logische 'en kulturele vorming van de deelnemers.
De thema's van het le niveau zijn dan ook alge
meen vormend. Pas later in het le niveau zijn de
thema's meer op een onderwerp gericht, bijv.
primaire landbouwbeginselen.
3. Een studiehouding, leergierigheid bij de deelne
mers ontwikkelen. Deelnemers die het le niveau
gedaan hebben, hebben een dusdanige basis dat
zij verder kunnen studeren: in het volksonder
wijs, in onderwijs- en vormingsprogramma's van
andere aard, d.m.v. zelfstudie.
Het le niveau bestaat uit 4 stappen:
1. Observeren en bekonrnentariëren.
2. Analyseren van de werkelijkheid.
3. Lezen en bekommentariëren (taaloefeningen).
4. Veranderen van de werkelijkheid.
Vanaf het 2e niveau is dit teruggebracht tot 3
stappen. Daartoe zijn stap 1 en 2 samengevoegd. Er
wordt vanuit gegaan dat de deelnemers inmiddels zo
bedreven zijn in de manier van werken, dat het
onderscheid tussen stap 1 en 2 te kunstmatfg wordt.
Vanaf het 2e niveau zijn de thema's ook steeds meer
rond één onderwerp gecentreerd. In het agrarische
Nicaragua neemt de landbouw ook een belangrijke
plaats in het onderwijs in. Maar ook zijn er lessen
klusters rond gezondheidszorg, natuurwetenschap,
geografie etc.
De inhoud wordt komplexer naar mate de deelnemer zich
ook meer kennis en vaardigheden toeëigent.
De 2 uur lestijd per dag is vanaf het le niveau
verdeeld in 80 minuten taal en 40 minuten rekenen.
Het· zal nu wel duidelijk zijn dat dit nooit puur
rekenles en puur taalles is.
Taal en rekenen worden gezien als instrument ' als
middel om andere kennis te verkrijgen.
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over
Via taal en rekenen l eren de deelnemers ook
rie,
indust
ouw,
landb
is,
ieden
gesch
aardrijkskunde,
tdurend
gezondheid, enz. Tijdens de l es gaat het voor
om 2 dingen:
veel �ersch� l - de deelnemer krijgt informatie over
disk��sie
d.m.
lende onderwerpen, verwerkt deze �n,v.besch
riJven,
rver
obse
leert
ij
Zij/h
en gesprek.
toeen
ren
alise
gener
analyseren, interpreteren,
passen;
en rekenen om- de deelnemer leert beter met taalntech
ni�che zaken.
reke
en
taal
t
leer
ij
Zij/h
gaan.
ieerder en
gevar
s
steed
ijk
mogel
Hierdoor wordt het
ingewikkelder stof aan te bieden.

je-pr�ktjik,
De methode yan de EP�= praktjjk-theorgaat
uit van het
en
en
stapp
3
uit
at
besta
de
metho
De
principe:
praktijk (stap 1), theorie (stap 2), praktijk (stap
3). Gedurende deze 3 stappen worden vaardigheden
geleerd en denkbeelden gevormd en getoetst.
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Praktijk, stap 1. Bij het vormen van denkb�e l den gaan
we allereerst uit van zintuiglijke waarneming, van
observeren en beschrijven. Dit gebeurt aan de hand
van een kode (sleutelwoord) die direkt te maken heeft
met de interesse en praktijk van de dee l nemers. Het
leerproces, stap 1, start dus vanuit de_�raktijk.
Observeren betekent hier: van al l es bekiJken van
dichtbij naar veraf, van makkelijk naar moeilijk, van
konkreet naar abstrakt, van beschrijvend naar analy
serend, van observerend naar interpreterend.

Theorie, stap ·2. Door goed te observeren, ontdekt de
deelnemer dat bijv. hygiëne met gezondheid samen
hangt. Zo'n ontdekking komt niet uit de lucht vallen,
maar is gebaseerd op vele losstaande ideeën, die de
deelnemer al heeft. Zij/hij kan vaak deze verschil
lende ideeën nog niet verwoorden, laat staan in hun
samenhang zien. Het voorbeeld hygiëne-gezondheid is
vrij simpel. In het onderwijs gaat het echter ook om
het aantonen van ingewikkeldere relaties, waarbij
meer deelonderwerpen en ontwikkelingen met elkaar in
verband worden gebracht, bijv. deviezen. Bij dit
onderwerp komen o.m. het geldcircuit, gebruik van
geld en de internationale markt aan de orde.
De hoeveelheid deelaspekten rond een onderwerp hoeven
op zich het vormen van denkbeelden niet te bemoei
lijken. Het vormen van denkbeelden wordt wel moei
lijker naarmate de deelaspekten verder van de dage
lijkse praktijk van de deelnemers staan. Weer het
voorbeeld van de deviezen: hierbij moet de nabije
werkelijkheid geïntegreerd worden met de (intel"-),na
tionale realiteit. Dit gebeurt via leestekste1.
De lesvaardigheid is dus erg belangrijk. ueze moet
groter zijn naarmate de onderwerpen ingewikkelder
worden. Een beginnende lezer(es) zal anders alle aan
dacht nodig hebben voor het technisch lezen, het ont
cijferen van de letters en geen aandacht hebben voor
de inhoud. Daarom is in stap 2 dus veel aandacht voor
het verder on�wikkelen van lees- en schrijfvermogen,
van taalvaardigheden.
Praktijk, stap 3. De deelnemer heeft nu de vaardig
heden vergroot en zich een denkbeeld gevormd rond het
betreffende onderwerp.De juistheid van dit denkbeeld moet getoetst worden
in de praktijk, taal (en rekenen) zijn instrumenten
om te toetsen. De praktijk is het kriterium of het
denkbeeld klopt.
Hiermee is de cirkel dus rond. We zijn terug bij de
praktijk, maar de inzichten waarmee de deelnemer nû
naar de praktijk kijkt, zijn niet de oude inzichten '
het is een nieuw en rijker inzicht.
Deze praktijk-theorie-praktijkopzet leidt tot een
kollektie'. �eerproces. De deelnemers krijgen een
bredere visie op de werkelijkheid. Een visie die een
individuele en gefragmenteerde kijk op de werkelijk
heid overstijgt.
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Wat er in de CEP gebeurt

Waarom

Een foto van een boerenhuisje, omringd
door bananenbomen.
Een tekening van een vrouw die in keuken
bananen pelt.

De deelnemers praten n.a.v. een aantal vragen
bijv.:
- wat zien we op de foto en op het plaatje?
- op welke manieren kunnen we de bananen gebruiken?
- waarom kreeg ons volk nooit zelf de winsten
van de bananenproduktie?

De tekening en de foto vormen samen de kode,
het sleutelwoord.
Het onderwerp, hier de bananenkultuur, wordt
gefntroduceerd. Er wordt bekeken hoe dit
onderwerpen in het dagelijks leven staat,
welke belangen een rol spelen, wat de his
torische kontekst is. Verleden (Somoza-tijd}
en heden worden met elkaar gekonfronteerd.
Dit proces heet dekodifikatie.

stap 2 Het interpreteren van de werkelijk
heid d.m.v. die tekst

De tekst wordt door de koördinator voorgele
Deze stap is het centrale deel van de metho
zen, moeilijke woorden worden verduidelijkt.
de.
Daarna lezen de deelnemers om· de beurt een
De tekst geeft veel informatie over het on
stukje voor. Dan volgen de oefeningen.
derwerp en plaatst het in het licht van de
Oefening 1. Mondeling beantwoorden van vragen
Sandinistische revolutie. Vervolgens worden
n.a.v. de tekst.
de oefeningen gedaan, die alle relatie hou
,
Oefening 2. Een soort kruiswoordpuzzel waarin den met het onderwerp.
de te plaatsen woorden met de tekst verband
D.m.v. de oefeningen wordt de lees- en
hebben.
schrijfvaardigheid verder ontwikkeld. Er
Oefening 3. Iedereen schrijft een stukje over worden steeds meer aspekten van taal behan
het belang van de bananenkultuur in Nicaragua. deld: herkennen van zelfstandige naa....oorden
Daarna worden op het bord de belangrijkste
ontleden. Hiermee krijgt de deelnemer steeds
punten opgeschreven.
meer technieken aangereikt oma,lf moeilijke
Oefening 4. Overschrijven van een zin "de eer· teksten te kunnen lezen en te kunnen "spelen
ste bananenplantages in Nicaragua werden door met taal 11•
de Engelsen en de Yankees geëxploiteerd aan dE
Atlantische kust."
Oefening 5. Het verschil tussen mannelijke en
vrouwelijke zelfstandige naa....oorden wordt
uitgelegd, de verschillende uitgangen van de
ze woorden (o of a) en bijbehorende lidwoor
den (el of la).
Vervolgens een lijst met zelfstandige naam
woorden. De deelnemers moeten achter elk woord
mannelijk of vrouwelijk invullen.
Oefening 6. Zelfstandige naa....oorden rang
schikken naar geslacht.

Wat er in het boek staat
stap 1 Het b.ekijken en analyseren van de
werkelijkheid

"Wat weten we van de bananen?"

Deze tekst is een gesprek tussen 2 mensen.
Het gaat over het belang van dit produkt
voor het Nicaraguaanse voedselpakket, de
verbouwmethode, de verschillende typen
bananen en hun bereidingswijze, het ekono
mische belang. de export, de bananenplan
tages vroeger en nu.
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In deze methode wordt voortdurend de verbinding ge
legd tussen de CEP en de dagelijkse werkelijkheid.
De�e werkelijkheid wordt geobserveerd, geanalyseerd,
geinterpreteerd. Daarna wordt geprobeerd de werke
lijkheid een beetje te veranderen, uitgaande vàn de
ideologie en de strategische principes van de San
dinistische revolutie.
Stap 3 is de uitwerking van het idee dat kennis en
inzicht in de werkelijkheid onvermijdelijk leiden tot
ak!ie ter verandering, verbetering van die werkelijk
heid. In haar algemeenheid is dit natuurlijk een
�uiste opvatting. Maar de manier waarop deze gedachte
in stap 3 vorm krijgt, voldoet niet. Het is een te
mechanische opvatting van hoe veranderingen tot stand
komen. W�zenlijke veranderingen van een samenleving
worden niet van de ene dag op de andere bereikt. Dat
geldt voor de "grote" veranderingen, maar ook voor de
kleinere veranderingen (de bananentuin).
Door de koördinatoren en de deelnemers werd stap 3
terecht bekritiseerd.
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Over de stap "het veranderen van de werke Zijkheid".
(3e methodische stap in de E.P.B.)
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Deze stap was nogal ambitieus. Het veranderen van_de werke
lijkheid is immers een heel proces en niet iets van een mo
ment. De leerlingen en maestros vertelden ons dat deze stap
in de huidige vorm niet uitvoernaar is. Daarom krijgt deze
stap in het nieuwe materiaal (5e niveau) een andere invul
ling.
De stap gaat nu bestaan uit het nog meer vergroten van de
kennis over het betreffende onderwerp. In het mater•iaal c.1at
we al hebben (le en 4e niveau), zitten we nog met de oude
manier. We kunnen het materiaal immers niet één, twee drie
veranderen, dat is veel te duur. Maar je ziet dat uiteinde
lijk de maestros en deelnemers de inhoud kunnen veranderen.
Er zitten wel meer fouten in. En niet om ons goed te praten,
maar voor ons was en is de alfabetisatie een experiment,
we kunnen niet gebruik maken van eerdere eigen ervaringen .
f-le zijn gedwongen veel te experimenter•en en weten inderdaad
niet altijd wat het beste is."
Eliodoro Reyes,
regionale técnico te Mataqalpa.
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Hoe het bij s tap 3

toe kan gaan :

De Zes gaat over he t centr aal berggebied en wat daar ver
bouwd kan worden.
De CEP st aat in dit gebied.
Er ontstaat een fe lle diskussie o ver de aan leg van moest u:
nen in de buurt, een pro jekt wa t o.m. door de A}-1NLAE ge sh
muZe erd wordt. EzequieZ betwijfelt of de ge zaa�de groenten
wel kunnen groe ien in dit klimaat en vindt het maar verlo
ren ener gie. Augusto is een fer vent voor stan der van de moestuin en voert stee ds n ieuwe argumenten aan.
ze be slui ten met de veran twoordelijke voor de � u�n te �aa�
prat en om meer informatie te kr ijgen van _ de ze desku�d�ge ·
Ik zie Pablo en Maria overle ggen of ze _n �et een st ukJe van
hun t uin kunnen re server en voor to maat Jes.
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Voorbeeld va n

een

Zee stekst _van het_3e_n iveau:_a_ezondhe id

is een wapen van _het _voZk_(Zes_l?).

Zondag be zoekt Carlos zijn vriend Luis.
C - Hallo Luis, hoe gaat het ermee?
L - Goed Car lo s, en m et jou ?
C - Gaat wel, wat ben je aa n het doen?
L - We l, ik ben dit boek aan het le zen. He t trok m�Jn aan 
dacht, o mdat het gaat o ver de gezondhe id in Nicar agua.
C - 0 ja, vertel n u een s wat er in staat?·
L - Nou, er staat erg vee l in . Sorrvnige din gen weten we,
bijv. dat de gezon dhe idspro ble men va n on s volks e en
er fen is van het Somozisme zijn en dat de r evolutie zich
in spant om door midde l van ge zondheidskampagnes deze
problemen op te lo ssen .
C - Dat weet ik. Maar dat doet me eraan de nken dat er vroe
ger ook gezon dheidsprograrrvna's waren .
L - Ja, maar de be doelingen van die prograrrvna's waren hee l
anders dan de bedoe lingen nu. Denk er maa r aan dat ze
vroe ger alleen prograrrvna's maakten o m ge ld te kunnen
Zenen van an der e Za nden . En als dat ge ld dan kwam, pikte
Somoza met zijn vriendj es dat in voo r zichzelf.
C - Ze lieten ons geloven dat zie kte iet s ge woons was waar
niets tegen te doen vie l. Nu wet en w e dat er altijd een
re den is, waa ro m we zie k worden .
L - Vroeger wilden ze nooit geld aan o ns b esteden J Daarom
spanden ze zich nooit in voor kampagne s in het hele Za nd
o m ziekt e te voo rkomen.
C - Maar de re volutie bie dt ons wel goede prograrrvna's waar
door, aZr, ie dereen mee werkt, Nicaragua een gezond volk
zal zijn.
(D e ze prograrrvna's zijn o.a.
- de oorlog te ge n de malaria;
- vaccinaties te gen hondsdo lheid;
- het bouw en van w.c. 's;
- het aa nleggen van belan gr ijke vaccin atie voo rraade n voor
ki nderen en vo lwassenen ;
- vo orlichtingspraa tjes voor zwan gere vrouwen vanaf het be
gin van de zwa n gerschap tot na de bevalling.)
L - Je ziet dat deze prograrrvna's voo rn amelijk ger icht zijn
o p vro uwen , kin deren en arbe id er s.
C - Ja, maar de regering kan op haar e entje de programma's
n iet realiser en . Ge zo ndheidszorg is een recht en wij
zijn daar sam en veran twoo rdelijk voor.
L - Daarom moeten we on s alle maal organise ren en meew erken ,
bijv. bia de wijkkomitees (CDS-en ), de vrouweno rgan i
satie s, de jeugdbewegin g (JS19J) enz.
C - Ze g Luis, ik von d het e en fijn gesprek, maa r ik zou o ok
graag het boek lezen. Mag ik het Zenen ?
L - Natuurlijk! Neem maar m ee, maar zorg er go ed voor .

71

Het materiaal

H et lesmateriaal voor het taalprog ramma bestaat uit :
- een teks tboek voor de deelnemer;
- een boek met oe feningen en opdrachten voor de deelnemer;
- een handboek voor de koo..rd., nator.

· h niet e dukatief. H et
Onderwij smater ., aa� .,s op z�c
alleen dankzij het fe it
hee ft ge �n �du � at��v� �a!;
r�;lijk edukatief is hangt
e
dat he t es a� ·
af v an de man i er waarop het gebruikt w ordt. H et moet
·
gebr uikt w orden bi� nen een °nd r w · P � het moet
: ��� ;�� \jetoets t
assen in een vorm1ngspro gramm.
�orden aan de praktijk van �e deel e mer�
Onderwijsmateri aa� _ moet ge���� w���� n : � een
w:� is�� a� bel angr,��/�!�m� l o d koörd i nator .
eriaal tot l even brengt
Z1J/� 1 J ,sd _deg�n�it moeten at
alen w at erin zit.
h
�:a �;�lj n �:ariteiten bepalen de mate waarin het ma 
teriaa l ook vruchten afwe rpt.
Onderwijs moet aan verschei d n� �e:��:;�� rn �o�!�
a e
ei nd en voldoen. Daa �om �o { e. · e
werkwijz e ook gevar,eer � J n. B innen een les moe ten
verschillende vormen aan bod komen.
I n het volksonderwijs z ou men o. m. kunne � geb rul" k en
. n f to ' s geschreven teksten ,
- i�������� gedÎchte�, sl ogans , radioprogramma 's;
_ sociodrama ' s;
.
- kommunik ati e- en be wustz1.J nsspe 1 en .

I n het hu � dige �� te .1aal �· t zeker variatie in werk
�
o � en verschill ende tech nievormen , bi nnen e en e
ken gebrui kt. Maar he�� el zo dat deze technie ken
iedere les weer op deze �}d:. manier terugkome n (s tap
rake van herhadu
2, tekst + oe feningen )t Er
l ing van werkv?rmen wa op ��ch �o��delen kan hebben:
� deelnemers van wat de bP.
snelle h:rkenn,ng do
�� � met d e manie r va n werken.
doe li ng 1s, vertrouw e ,
h l" o p den duur
maar de deelnemers kunn e
�e
s aai en té bek end gaan v1\�: ' ::;r �o��\ e mi nder tot
krea � ief werken koment
O ok , n di_t g eval hang het van de koördinator a f in
. ui t alle werkvormen ge
hoeverre het vol�: P�� f ,. ��
trokken word �. Z 1 J/�1 J m t zich de v erschillen de
werkvormen e,�:n ma en H et beg el e i den van kommu ni
kati espelen b1J v. vra ag.t .zeker een bepaalde vaar dig
hei d.
I n een volge nd hoo fdstuk komt de scholi ng van de
koördin ator aa n de orde.

0n,·<J!:fv_i_js is k�
Cf!.·

Het volksondePWijs wordt vol
deelnemers zelf betalen nie ledig betaald uit donaties. De
ts en krijgen boekjes, sch
en potlood. Dit betekent
rift
echter zeker niet dat all
e mate
riaal ruim voorhanden is.
Er wordt gewerkt met precie
gepaste hoeveelheden. Elk
gummetje wordt geteld. En s af
is er even iets niet aanwez
soms
schrift helemaal gebruiken ig. Je moet de blaadjes van je
,
zijden. Dit tekort aan mat van boven tot onder en aan beide
eriaal (door tekorten aan
maar ook bijv. door papier
geld,
sch
konsekwenties, bijvoorbeeld aarste) heeft inhoudelijke
- bij het alfabetisatieprogr:
amna hoort het "cartel
(afficheboek met
.lettergrepen). De bedoelingsilábico"
dit afficheboek was oorspr
van
onk
van een lettergreep het bet elijk dat na bestudering
ref
fen
de affiche in de klas
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Door dit naast elkaar ophangn steeds voor iedereen te zien.
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r, Het boek moet heel blijve
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Volkskultuur.
Meer dan 50% van de Latijn
s-Amerikaanse liedjes gaa
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stellen op heel eigen wij g van het volk. Deze liedjes
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dige, sirrrpe Z.e taal, zonder de kaak. Dit gebeurt in eenvou
zonder de verhullende taa de bombarie van de wetenschappers
l
Deze duizenden liedjes hor van de overheersers.
naar op feestjes en bijeenen we dagelijks. We luisteren er
Wij onderwijsmensen moeten komsten. We zingen ze mee.
hier een gevoelig oor voo
r ont
wikkelen. Deze liedjes bre
nge
n veel kennis, feiten en
beurtenissen naar boven.
ge
Dit
zou
je systematisch moeten gaa
verwerken tot één geheel,
n
niet alleen de bomen maar tot een grondthema. Dan worden
ook
het
hele bos zichtbaar.
wordt het relatieve belang
van alle aspekten apart èn Dan
zamen duidelijk.
te
(Colombiaan David Sandrez
Juliao)
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Ik vind dat het gezien de situatie va n het land
noodzakelijk is om juist deze inhoud aan te bieden.
De b evolking heeft immers 10-tallen jaren onder to
taal a ndere verhoudingen een totaal andere ideologie
geleefd. De revolutie kan zich niet ontwikkelen als
de b evolking nog vanuit de oude patrone n denkt en
handelt. De oude ideologie moet worden losgelat en. De
mensen moeten ken nis maken met nieuwe perspektieven,
gedac�ten en verhoud1_ ngen. Naast veranderin g van de
omge v1ng van de produktieverhoudingen moet oök in de
mensen z elf wat verande ren. Zoiets gebeurt niet
automatisch; daar is onderwijs één middel voor. Via
· h�t onderwijs komen de mensen dingen over hun situa
t1e, hun land te weten die ze nooit eerder hoorden
die totaal nieuw zijn, die de be staande p roblemen '
verklare n. De bevolking raakt geïnformeerd. Dat is in
het bela ng van de revolutie. Alleen sam en met geïn
formee rde, betrokken me nsen kunnen bijv. de lan dbouw
programma's slagen. Maa r geï nformee rdheid is daar 
naast natuurlijk ook belangr ijk voo r de men sen zelf.
De men sen krijgen i nzicht in hun situatie waardoor
ze mee r in staat zullen raken hu n eigen z�ken ter
hand te nemen.
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lndoktrinatie.
De lesinhoud gaat over de dagelijkse werkelijkheid
van de mensen en probeert deze te verklaren.
De lesinhoud gaat over de geschiedenis van de revo
lutie, over het FSLN, over de huidige revolutionaire
prograrrma's. Tegenstanders van de revolutie zien deze
vorm van onderwijs natuurlijk niet zitten. Onderwijs
dat de bevolking bewust maakt, vragen doet stellen,
is niet in hun belang.
Zij roepen dan ook om het hardst dat er sprake is van
indoktrinatie, dat er atheïsme onderwezen zou worden,
dat er geen vrijheid van onderwijs zou zijn, enz.
"Zij" zijn de woordvoerders van de officiële kerk,
van de oppositiepartijen.
Zij bestrijden het huidige onde�ijs en vanuit hun
standpunt bekeken terecht: voor hen is dit onderwijs
een gevaar. Hoe ontwikkelder.de bevolking, hoe minder
kans zij hebben hun politiek te realiseren.
En wat is indoktrinatie? Bij indoktrinatie gaat het
om beïnvloeding van mensen tegen hun eigen belangen
in, zonder de mensen zelf te laten denken en diskus
siëren, zonder de ervaringen van de mensen zelf
serieus te nemen, zonder de mensen in hun waarde te
laten. Bij indoktrinatie wordt niet naar de bevol
king, niet naar de massa-organisaties geluisterd.
In Nicaragua is het tegenovergestelde aan de gang. De
bevolking wordt serieus genomen en is uitgangspunt.
Natuurlijk is er wel sprake van beïnvloeding. Maar
dat is beïnvloeding in een richting die via een
openbare, grootscheepse en langdurige diskussie en
strijd vastgesteld is. Hierbij waren vertegenwoordi_gers van bijna alle maatschappelijke groeperingen en
van alle niveaus aanwezig. Er zijn zelfs mensen die
zeggen dat in Nicaragua het materiaal door de be
volking zelf gemaakt.wordt. Daarmee bedoelen ze dat
·de samenstellers van het materiaal zich niet boven de
bevolking plaatsen en proberen uit te gaan van de
ervaringen van de bevolking. Zij doen zelf eok mee
aan koffie- en katoen-oogst e.d.
In het buitenland wordt de vermeende introduktie aa ngegre
p en als ddn van de mani eren om Nicaragua internationaal in
een kwaad daglicht te stellen en te isoler en.
Indoktri natie is hier een gel egen heidsargume nt: In 1980
kre eg Nicaragua de UNESCO-prijs voor haar alfabetisatiepr o
grarrona.
De inhoud van de lesstof was toen eigenZijk "vergaander ",
d.w.z . nog meer ui tge sp roke n Sa ndinistis ch.De toon van n u
is wat gematigder.
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SCHOLING

5

Scholingsbehoeften

De maestro po pular is de belangrijkste peiler waar
het v olksonderwijs o p rust. De maestro heeft een
eno rme inzet en betrokkenheid. De maestro staat dicht
bij de deelnemers, is één van hen. Daarom kan zij/hij
zo succesvol werken. Dit is al een keer beschreven,
maar moet toch nog -eens benadrukt w orden. Een ander
aspekt van de maestr o is echter dat zij/hij meestal
nauwelijks scholing heeft gehad en soms zelfs zelf
net gealfabetiseerd is. De maestr os zijn onervaren
voo r de taak die ze op zich hebben genomen. Daarom
besteedt de VIMEDA ook veel aandacht aan de scholing
van de maestros.
Scholingsbehoeften_van_de_técnicos.
De scholingsbehoeften van de técnicos liggen o p het
zelfde vlak als van de maestros. Hun onderwijsniveau
is oo k niet zo hoog. Wél hoger dan dat van de
maestros. Maar aan de técnicos worden oo k andere
eisen gesteld, o .a. dat zij hun kennis en inzichten
weer kunnen ov erdragen op de maestros.
Zij moeten een diepgaander inzicht en kennis hebben
en een gr otere vaardigheid in het gebruiken van
verschillende technieken en werkv ormen.
De
op
1.
2.
3.
4.

Esteli, volksonde1'1Ji,is, foto BeJ>tien van Manen
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en
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Er worden voorbeelden gege ven
materiaal:
van de begeleiders tij- r
Er wordt ,nge�aan op de rovlolge
n wat opmerkingen ove
dens de scholing. Daarnaeen kort kommentaar.
de schol_i ngsmethode en

maestr os en técnicos hebben behoefte aan scholing
meerdere terreinen:
Op inhoudelijk gebied.
Op methodisch en didaktisch gebied.
Op praktisch gebied.
Op p olitiek gebied.

l._Op_inhoudelijk_gebie d.
Scholing in geschiedenis, aardrijkskunde, natuurkun
de, taal- en rekenvaardigheden. De algemene ontwikke
ling van de maestr os w ordt hiermee ve rhoog9, waardoor
zij in de CEP ook beter met de lesstof uit de voeten
kunnen.
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de
ze zich leren inleven in dezelfde fout, wat bepaalt
waarom maakt iemand steeds verlopen leerprocessen?
iemands leermotivatie, hoevoelen op methodisch en
Maestros die zich onzeker snel in een autoritaire
didaktisch gebied vervallen t zich kreatief �Pte
houding. Zij zijn niet in staaode op een mechanische
stellen. Ze gebruiken de meth een diskussie in de CEP
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3._oe.�raktisch_gebied.
HierbiJ gaat het om het leren van vaardigheden die
nodig zij� �m ied:re dag soepel te laten verlopen,
zoals_administr��ieve, plannings- en organisatorische
vaardigh:�en. TiJd:n� de scholingsdagen wordt bijv.
gezamenliJk de administratie van de deelnemers
geoefend.

��-�e_e�litt��-q��i��rnzicht kriJgen in o.m. de aktuele

situatie van het
land, �e revolutionaire progra111T1a's, de sociaal
ekonomische problemen waar Nicaragua mee kampt en de
oorzaken daarva�: Inzicht krijgen in het belang van
h:t volksonderwiJs m.n. wat betreft de vorming van de
Nieuwe Mens.
Hier wordt aandacht aan besteed door iedere bijeen
komst kort de aktualiteit aan de orde te stellen.

•

•

Opzet scholingsprogramma

Maestros volgen vóór het school
jaar begint een
vervolgens volgen ze het hele
jaar door

15-daagse kursus
1 scholingsdag p/w,

Deze scholingen worden ver
gemeentelijke
zorgd door
técnicos
Deze técnicos kregen dezelfde
scholing in de vorm van se
minars van de
regionale técnicos
De regionale técnicos nemen
het scholings-progralllTla en
landelijke VIMEDA
-materiaal door met de
staf.
In 1983 lag de nadruk bij de scholingen op het ver
groten van_ kennis over aardrijkskunde, geschiedenis,
natuurkennis, taal en rekenen. Bovendien werd er
steeds meer aandacht besteed aan het juiste gebruiken
van d� methodische stappen.
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wen hier op h et seminar iwn hebben �oor e lke dag van de week
met mijn ene
�ndere ½leren bij zich. Daar loop &k tussen
oroek U&t het rijke west en.

Werkwijze

i

De scholingsb ijeen komsten he b_� en meestal een hee l
r 1 onv erwa ch te situaties
uitgewerk t progra11ma
wordt flexi bel gereag e:�� · � e progra11ma en de be 
�aan b eschreven en zijn
doe ling van i eder onde d 1
v? or iede reen inzichte �i �: �� t wo ��t _allereerst ter
d1sk ussie gesteld en eve �tu· e iew1Jz1 gd . Op het
�
ein de van iedere da g wordt e ke en of m en aan alle
punten is toe ge ko men.
Op s cholingsbijeen komsten ko mt een aa ntal momenten
steeds terug :
ingen van het v olk slied en het lied van het

�;�N�
- de "S andinistische minuut " aan het be g1n van de
d ag. Dan wordt er ko rt op de a ktuele situatie van
het land ingegaan ·
.
- spelletjes tussendoor ter on tspann ing, ter onder steuning van de r ps�'.ee �, ter verduidelijking
1n zo uden wij veel v orv an be paalde les�t�:
mingstechnieken herk�nn��:'
- evaluatie aan het eind: v�n_de dag. Evaluatie van
lessto f, deelname ' be le1d in , opzet, enz.
g

g

.
Er wordt gedu rende de d g e�r�,k ge maa kt van veel
verschillende werkvorme � . -�e eren w ordt zo een
a fw isse le nd ge beuren
De verschillend e werkv ormen 1. t�-e in de . opb ouw van
�
�
d� da g ve rw er kt en vaa k oo k _n e mater i aa l zelf:
d1s kussie , experi menten; ��� 1od a ma, pantomime. De
�
0 0 vaak geoe fend door
nieuw verworven.kennis 0
het geven van een zo �e �:a md� mode�les. Een -maestro
a ere o serv eren e n gev en
gee f t een mode lles e
ko11mentaar na afl oop · Een �eerzame en humorist ische
bezigheid .
Meestal s ta rt met plenai r �� h t �� g�a11ma even door
te nemen. Verde r wordt hco za: e1 1 J� 1n g roe pen ge we rkt, di e 1 of 2x per · d_a g verslag doen. De deel
nemers van een groe z n verantwoorde lijk voor el-kaars l eerpro ces . Z� h �� pen en be kritiser en elkaar .
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Methode
Als je de scholingsmethode bekijkt, vallen een paar
punten op:
1. Bij deze methode leren de deelnemers al doende.
Ze leren door middel van het zelf onderzoeken, be
diskussiëren, oefenen (simulatiespelen).
Mondelinge informatie, zoals praatjes of colleges,
wordt in principe niet gegeven.
2. De deelnemer krijgt instrumenten, een leerboek+
materiaal, in handen waarmee zij/hij zelf aan de
slag gaat, zelf gaat leren. Dit leerproces is geen
individuele zaak. Er wordt altijd in groepen ge
werkt.
3. De methode stimuleert het kreatieve vermogen van
de deelnemers. Het welslagen van de dag hangt van
henzelf af. De stof die ze krijgen aangereikt,
gaat pas leven als zij er zelf wat mee gaan doen.
4. Er wordt vanuit gegaan dat de deelnemers al een
schat aan kennis en ervari,ng hebben. Deze kennis
en ervaring is in zekere mate gesystematiseerd.
Dit vormt de basis van het leerproces.
5. Het praktijk-theorie-praktijkprincipe (Hoofdstuk
4) wordt ook bij de scholing gebruikt.

Rol van de begeleiding
Scholin9_van_de_gemeentelijke_técnicos.
Dit doen de regionale técnicos. Zij stellen aan het
begin van de scholing de leerroute die ze gemaakt
hebben ter diskussie. Verder grijpen ze alleen in als
daarom gevraagd wordt of als een groep helemaal op de
verkeerde weg zit. Daarbij geven ze geen oplossingen,
maar proberen ze de ontstane situatie te verduide
lijken. Door deze opstelling staat de regionale
técnico op de achtergrond. Bij plenaire bijeenkomsten
en evaluaties zijn ze gesprek�leider. Verder zitten
ze bij de groepjes, doen soms mee aan de diskussie,
maar spelen geen hoofdrol. Je ziet dat de deelnemers
hierdoor zelfstandig hun gang gaan en soms om gericht
advies vragen. De deelnemers (gemeentelijke técnicos)
leren zo van en via elkaar.
Scholing van maestros.
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Deze scholing wordt door de gemeentelijke técnicös
georganiseerd. Zij hebben een uitgewerkt programma
wat ze de maestros aanbieden.
De maestros zijn meestal nog niet in staat om op
zelfstandige wijze met de scholingsstof aan het werk
te gaan. Zij doen een duidelijk beroep op de begelei
ding van de técnico,s in de vorm van informatie, tips
en stap-voor-stap-uitleg.

'otoarchief: Waarhe
id
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Versla van een scholin
2-5-1983.
motoren

(

< hulptekens uit het han
dbo
geven wat haar/zijn rol opek van de maestro, die aanda t moment moet zijn

Aanwezig 11 vrouwen/meisjes en 3 mannen/jongens.
Aktualiteit. Jaime (técnico) is aan de beurt om iets hier
over te zeggen. Hij vertelt over de moord op 15 jongeren
bij het noordelijke grensdo-rp Wiwil{. Hij vraagt iedereen
de kranten goed te lezen en naar de radioberichten te luis
teren om op de hoogte te blijven van wat.er gebeurt.
De CEP's. Er is een grote achterstand opgelopen vanwege de
contra-aanvallen in de buurt en de moord op en intimidatie
van maestros en deelnemers. Bij rekenen, zitten de meeste
CEP's pas op les 5 i.p.v. les 15. Men besluit hard door te
werken om de achterstand op z'n minst iets te verkleinen.
De CEP's worden nu weer goed bezocht. Slechts een paar
deelnemers lijken geen zin meer te hebben. Zij worden be
zocht om te kijken wat er aan de hand is.
Veel deelnemers hebben nog steeds moeite met netjes schrij
ven. Daar zal extra aandacht aan besteed worden.
De 4 CEP's die in de stad gehouden worden, moeten soms
plaatsmaken voor vergaderingen van massa-organisaties. De
maestros zijn het daar niet mee eens. De CEP's moeten voor
rang hebben. Dit zal met de organisaties besproken worden
(in de adviesgroep). Niet alle maestros beschikken over vol
doende werkboeken. Daar wordt volgende week voor gezorgd.
Moàelles. Isabel geeft een model-taalles uit het le niveau.
Een aantal koó"rdinatoren spee·lt voor deelnemer. De rest
observeert. Na afloop bespreekt men wat Isabel achtereen
volgens deed. Elke handeling wordt genoemd. Vervolgens geven
de maestros hun opmerkingen en suggesties:
- tijdens de diskussie over de tekst moet de koördinator
meer reageren op de antwoorden van de deelnemers. Daardoor
wordt het gesprek gestimuleerd;
� bij aanvang van een les kort verwijzen naar wat er de
vorige les gedaan is, vervolgens de bedoelingen van de
·komende les goed uitleggen;
- proberen zo weinig mogelijk uit he·t handboek voor te lezen. Bij een goede voorbereiding is dat niet nodig.
Na deze modelles wordt nog eens herhaald welke methodolo
ç;ische stappen er in het taalprogramma zitten en wat de
bedoeling daárvan is.
Niet alle maestros beheersen deze stappen.
Kritiek/zelfkritiek.
Een paar koördinatoren zijn nog steeds niet door een técnico
bezocht. De técnicos leggen uit hoe dit komt, maar geven
t_oe dat dit toch een slechte zaak is. Er worden afspraken
gemaakt.
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deelnemers doen individueel
oefeningen

groepsaktiviteit
maestro nodig is waarbij steun van de

______

.__

groepsaktiviteit
zelfstandig doen die de deelne mers

Kommentaar
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Eigenlijk nJn el'. geen goede boekenwinkels in Nicaragua. De
weinige winkels hebben wandenvol boeken an Lenin. Deze
boeken worden _door de Sovjet Unie gr is geleverd. Het is
dan ook normaal om in een overvol?, bus een arbeider of
beambte met een boek van deze
sische grootheid te zien.
Gelezen wordt hij zeker.
Verder is er in de winkels at Nicaraguaans werk, relatief
veel poé'zie (Ruben Dario en verhalen vanuit de revolutie.
Er zijn nauwelijks of een boeken van grote Latijns-Amerikaanse of Europese
rijvers te vinden. Dit komt onder meer
door het tekort a deviezen. Importeren van boeken blijkt
veel te kosten.

De Nicarag. anse uitgeverij "Nueva N · aragua" probeert dit
op te vangen door goedkope uitgave op de markt te brengen.
Daarbij ligt de nadruk nog wel o de eigen kultuur. Maar
langzamerhand wordt de keus d wat groter.
Probeer je eens voor te ste . en, dat je zelf zo weinig
(gevarieerde) literatuur nt lezen.
Hetzelfde probleem geld voor de studieboeken. Er zijn
nauwelijks bibliothe n, met een uitgebreide keus uit di
verse stromingen ui de hele wereld. Er worden syllabi ge
maakt. De boek n ie er zijn mag je meestal niet mee naar
t
huis nemen.
Mij werd een par keer gevraagd,of ik geen.materiaal had
over pedago;Jf:e en over onderwijservaringen en -theorieé·n in
andere /den.

n
. ke vorminn,� ' .foto Bertien van rtane
, · t �e
Léon, kursus po&�
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NABESCHOUWINGEN
In de voorgaande hoofdstukken z1Jn verschillende as
pekten van het volksonderwijs bekeken. Zij zijn be
keken met westerse ogen, hoewel er veel ruimte is
gelaten voor het Nicaraguaanse materiaal zelf. We
moeten vanuit Nederland een grote bescheidenheid in
acht nemen als we het nieuwe Nicaraguaanse onderwijs
systeem gaan beoordelen. Nederlandse _maatstaven kun
nen niet zomaar gebruikt worden. Daarom zal in dit
hoofdstuk eerst worden ingegaan op datgene wat opvalt
als je als Nederlandse door Nicaragua loopt. Daarna
zal iets gezegd worden over de betekenis van het
volksonderwi ·s voor de Nicara uaanse bevolkin en de
oe ouw van et an . 1er lJ wor en en e e punten ter
d1skussie betrokken.
westerse ogen
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In Nicaragua heb ik (Lidwien) veel gedacht over de
betekenis van kollektivisme. Ik denk bijv. aan de
sterke geloofsbeleving, de vele processies, het ge
bruik van leuzen, de gigantische demonstraties, het
zingen van strijd- en volksliedjes.
Hieruit spreekt vaak een gezamenlijkheid die we in
Nederland zouden wantrouwen. Samen in iets opgaan,
wordt in Nederland vaak verbonden met verliés van
individualiteit. Daar zijn we soms terecht bang voor.
In Nicaragua zocht ik naar de betekenis van de vele
uitingen van kollektief gedrag: moet je dit zien als
kuddegeest of zijn er juist veel positieve kanten van
te noemen?
Het resultaat hiervan is niet eenduidig. Ik zal
daarom 3 beelden schetsen.
Ik zag mensen die enthousiast meededen aan demonstra
ties, om de beurt leuzen roepend. Een spontaan ge
heel, ondanks de unifonne b�itenkant. Het roepen van
leuzen was soms zelfs een spel en iets waar iedereen
energie vandaan haalde.
Het was onderdeel van wat de "Sandinistische mystiek"
genoemd wordt. Sandinistische mystiek is een begrip
voor iets wat zich niet laat beschrijven, maar wat
als gevoel naar boven komt bij gezamenlijke vreµgde-,
verdriet- en verzetsmomenten.
Een ander beeld kreeg ik van de processies die er zo
vaak zijn. Veel mensen doen hieraan mee, ongeacht
politieke voorkeur. Waarschijnlijk ontlenen ze hier
aan een gevoel van kracht of rust. In mijn ugen
ontbrak bij processies echter de direkte verbinding
met de dagelijkse strijd om het b�staan. Dit hoeft

Fccat van de H . Je
Pon�mo, foto BePtie
n van Manen
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D e zeggenschap over de school _1.s een zaak van overl eg
tu ss en de pl aats elijke be o k1 n g, de daartoe ook be
h orend e leerkrac hten de �e �en van de massa -organi
saties en de onderwi! sambt enaren : Z odoend e blijft e r
een voor ons ongeken� e vo � van i ntegratie v an
bel eid, voorbereidi ng �� � 1 lvoering ��staan.
Binnen de school tensl t s �� uwel1Jks tegenspraa k
t � ssen het doe l van het ond er w � Js ( toe gankelijk en
niet-verdelend ond e rwi"Js voor i e� ereen ; opbouw van
het land) en de inhoud res ie�tievelijk methoden .
��
Ook hier dus een versc l me esteuropese landen.
e
b
esc
hrijv
e
n
h
i
er
tr
ukt rele aspekten. De pra ktijk
s
�
is veel grilliger en alles�ehalve perf ek t.

I n Nica ragua v ormt het onde rwi..
Js �och de m otor van a e
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H
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J�=���k_
ve le plaatsen waar de
". i ng zic h een b eter be 
staan toeëigent en waar bi �edr age n wordt aan een
�
tota le verandering van de ic araguaanse sa menl ev ing
s ind s S omoza. Het succe va h: t vo lk sonder wij s in de
�
komen de jaren han gt af!
e interne ont wikkelingen
in Ni caragua, maar no v!;1 m�er van de militaire en
e � onomische pressie w�ar het � nd _ ond er staat.
Nicaragua zal de steu n va� solidaire landen zeker
nodig blijven hou den om
� or te k unnen gaan op haar
�
eigen Nicarag uaanse eg na r een ande re same nle vi ng.
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1. Men kan een verklaring zoeken in de traditio
nele onderwijskundige hoek en als doors la gge
vende faktoren noemen :
- de strikte curriculum-opbouw van de programma's,
- de sterke nadruk op klassika le overdracht,
- de leerkracht-gecentreerde overdrachtsvorm,
- de motivatie, ijver en discipli ne van de deèlnemers,
- het centraa l ontwikkelde les materiaal,
- de nadruk op de scholi ng van de maestros.
2. Een andere verkl a ring is mogelijk vanuit de on
derwijspolitieke linkerhoek, door te wijzen op
het revolutionaire élan en karakter van het on
derwijs ; op het S andinisme, kollektief overge
dragen via het lesmateriaal en de meestal revo
lutionaire gezindheid van de m aes tros; op de
politieke kwaliteit van leidin g.geven aan dit
onderwijsprogra11111a ; op de rol van de massa-orga 
nisaties hierbij.

Beide s oorten verkla ringen geven belan grijke faktoren

aan, maar leggen ons inziens het zwaartepunt ver

e JuZio,
EmbZeem van de sandinistische jeugdbeweging: JS19d
Studie, Verdediging, Produktie
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keerd. Beiden lijken voor al uit te gaan van onderwijs
als vorm van overdracht van inhouden, kenn is e n
vaa rdigheden. Daarbij komen kwestie s al s zeggens cha p
over de school en over het onderwijs op de 2e plaats.
Nauwkeuriger bekeken is voor de pra ktijk in Nica ra gua
toeëigening een betere term dan "overdracht". Het
lijkt alsnog een heel volk zich in ijltempo vermogen
toeëigent die het tot du sver onthouden werden. I n
hetzelfde proces eigent het volk zich de scholen en
het onderwijs toe.
I n Europese landen, inklu sief Nederland, lijkt het
meestal dat een school zich de leerlingen toeëigent,
zo niet aan zich onderwerpt. I n Nicar agua is het om
gekeerde aan de hand, de school i s hun school. Of de
leerkrachten beter of slech ter zijn:-Ket materiaal
meer of minder toereikend, men doet het er mee. Of er
nu meer of minder Sandini sme in de teksten zit en of
de stappen nu meer of minder zijn uitgewerkt.
Onze vr aa gstelling ver schuift daa rmee naar het waarom
van deze massale toeëigeni ng van onderwijs. Naar wij
menen in de eerste plaats doordat dit onderwijs niet
verdeelt, maar verenigt. Voor het eerst is onderwi}s
geen schaars artikel meer, maar een massa-artikel. De
scheidi ng tus sen mense n mét en zo nder onderwijs is
voor een belangrijk deel verdwenen. Dit onderwijs is
geen kl asse-onderwijs meer voor een bevoorrechte
bovenlaag. I nhoud, doel en organi satie van het nieuwe
onderwijs geven dat aan. Er wordt in Nicaragua ge
probeerd letterlijk "volksonderwijs" te kreëren,
waa rbij de men sen zo min mogelijk verdeeld worden
naar kl as se, sociale laag, kultuur, inkomen, beroep
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niet zo slecht te ziJn af en toe. Maar het komt in
een ander licht te staan als je weet dat de top v an
de katholieke kerk zich regelmatig tegen de rev olu
tionaire programma's richt en de gelov igheid van de
mensen misbruikt voor haar eigen politieke doel
einden.
Tenslotte een er varing in een progressieve v olkskerk
in Managua. Hier was het samen zingen en elkaars
handen vasthouden een uiting van vertrouwen in
elkaar. Het had iets v an een krachtsexplosie. De
gelov igen volgden een mis waaraan ze zelf aktief mee
konden doen. Aan de muur waren schilderingen v an het
lev en van Christus en v an de guerillastrijd. De
v erhoudingen waaronder het "samen geloven" plaats
v ond, waren hier weer totaal anders als bij de
processies. Hier bleef ik de indiv iduele_Nicarag�anen
zien, die meededen aan een gebeuren waarin
de pries
ter náást i.p. v. bo v en hen stond.
Kollekti visme en ge voel v oor mystiek zijn belangrijke
aspekten v an de Nicaraguaanse kultuur en heeft in de
praktijk zowel bev rijdende als repressie ve aspekten.
In het onderwijs wordt op deze gev oelen ingespeeld,
bij v. door het zingen van het v olkslied en door
iedere CEP de naam te gev en v an een gevallen Sandi
nist. Te vens wordt geprobeerd het ge voel voor kollek
tivisme te verstev igen via de lesinhouden.
Ik heb in Nicaragua moeten leren om steeds ·weer op
nieuw te kijken naar wat ik zag. Een eerste oordeel
o ver geloofsbele ving of gebruik v an leuzen moest �k
meestal herzien. Ik kon het later beter plaatsen in
een totaal v an kultuuruitingen, in het licht v an de
(recente) Nicaraguaanse geschiedenis en de huidige
opbouwperiode. Het was een terug-naar-af-proces,
waarbij ik steeds meer zag wat de ge volgen v oor de
indiv iduele Nicaraguaan(se) zijn van:
- v an eeuwenlange uitbuitings verhoudingen,
onvoldoende en niet-gev arieerd v oedsel,
- een slechte lichamelijke kon�itie v anaf jonge
leeftijd,
- afwezigheid van onderwijs, een uiterst lage scho
lingsgraad,
- onwetendheid over wat zich achter de v olgende
heuvel afspeelt, enz.
Hiermee heeft Nicaragua nog iedere dag te maken. Veel
Nicaraguanen kampen met een slecht konsentratie v er
mogen en zijn snel vennoeid. Ze z�jn ni�� gewen� om
een eigen mening te ge ven en te diskussieren, niet
gewend dat er geen baas is. De hiërarchische patronen
zijn voor velen toch het vertrouwdst.
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Betekenis van het volksonderwijs
punten ter· diskussie

B?ven�enoemde faktoren spelen een rol
in alle re volu
tionaire �r?gr nrna's en zeker in
de onderwijs- en
kursus��tiv itei�ten. Andere (buitentoren die het
onderwiJs van nu s!�rk bepalen, zijn)fak
in hoofdstuk 1
_ anci
al genoemd (fin
en, meertaligheid, agressie,
e.d.).
,
Ondanks al deze punten is het huidige volksonder
wijs
een enonn succes te noemen. Je moet natuurlijk geen
�eder�andse.�wa�iteitsmaatstav en gaan hanteren. Maar
in 5 Jaar tiJd is de scholingsgraad van deelnemers
en
mae�tr?s sterk verh ogd. Het progranrna
draagt bij aan
.
?
d�_indi viduel
� ontwikkeling en het politieke bewust
ziJn v an de Nicaraguanen. Het is een onsch
e
faktor in de opbouw van het land en grijptatbar
in
op
het
totale maatschappelijke le ven.
Bij mij (Lidwien), als waarneemster v an buitenaf
wekte �e Ni�ar�gua nse onderwijspraktijk afwis
selend
�
v e�b zing, irritatie, ontroeri
ng en
�
ag (geen
heilig ontzag!) op. Het enthousiasmeontz
de inzet van
alle be!rokkenen �s ongekend groot enenvoor
mensen is het moeilijk te begrijpen dat ditwesterse
gepaard gaat met de inzet van eigen le ven. zelfs
Regionale técnico tijdens een interview,
Tijdens de aanvallen van de contra's
l� _zones blijven bezoeken. De contra'szijn wij técnicos al
l:Jk dat we �e bang zouden zijn, maar hoopte� waarschiJn
ze krijgen hun
.
n-iet. We _ b�-iJ
en �oorgaan met ons werk. Ieder van einszin
�
�at de r-is-iko s z-ijn. Vaak hebben we wel een geweer bijweet
ons
-in d� auto. We moeten ons tenslotte kunn
en verdedigen. Ik
zal Je vertelen ove F n tasma. Na d
� moord op 43 burgers
op 18 okt ober van d-i�� J�aar (1983), -is
ons regionale·team
�r hee� gegaan. Het -is belangrijk juist op die ogenblikken
Je gez-icht te laten zien. We wilden pr
oberen de mensen een
h�rt onde� de rie m te steken, hen te steu
nen na de overval
d-ie rondu-i t beestachtig was. We waren
daar van 24 oktober
t�� 5 nove ber en hebben
veel met onze
�
l-iJke técn-icos gepraa t. Veel maestros maestros en plaatse
hebben besloten
�e gaan m�� hun �erk. �nderen durven dat (nog) niet. door
Er
-is veel t-iJd nod-ig om Je agnst kwij t
e raken, de comarcas
weer te durven bezoeken. De risiko'st zijn
niet te ontken
ne n.
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Vreemde woorden en afkortingen

foto Bertien van Manen
Aan de grens met Honduras,
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campo

platteland

cartel silábico

soort afficheboek met letter
grepen

comarca

klein gehucht

koördinator

iemand die les geeft' in een
onderwijskollektief

het Frente

het FSLN

maestros {populares)

volksleraren, naam voor koör
dinatoren en prorootoren te
samen

massa-organisaties

Sandinistische volksorgani
saties, zie*

promotor

begeleider van de koördina
toren

técnico

begeleider van de maestros

seminarium

interne scholingsweek of
-dagen

machete

lang groot kapmes

milicia

vrijwilligersleger

vigilancia

vrijwillige burgerwacht in
�iiken, bij bedrijven, enz.

A!1NLAE*

.
vrouwenorganisatie
Asociación de f'lujeres r1ic.<1ra
guënses "Luis/\ Amanda Espinozo"

/\NOEN

beroepsorganisatie voor onder
wijzers Asociación Nacional
de Educadores Nicuaguënses

MIS *

kinderorganisatie
Asociación de Ninos Sandinis
tas

AP

Alfabetisatiepro�ra11111a
Alfabetización Popular

ATC *

landarbeidersbond Asociación
de Trabajadores del Campo
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CNA
CDS *

CEP

klas van het volksonderwijs
Colectivo de Educación
Popular

CONEDAD

adviesorgaan voor het volkson
derwijs. Consejo de Educación
de Adultos

CST *

vakcentrale
Central Sandinista de
Trabajadores

EPB

vervolg-volksonderwijs (na de
1e alfabetisatie)
Educación Popular Básica

EPS

leger
Ejército Popular Sandinista

FETSALUO

beroepsorganisatie van gezond
heidswerkers.
Federación de Trabajadores de
Salud

FSLN

Sandinistisch Front voor de
Nationale Bevrijding
Frente Sandinista de Libera
ción Nacional

,lGRN

3-hoofdige regeringsleiding
Junta de Gobierno de Recon
strucción Nacional

JS-19 de Julio *

jeugdbeweging
Juventud Sandinista 19 de Julio

MED

Ministerie van onderwijs
Ministerio de Educación

UNAG *

Vakbond van boeren
Union Nacionàl de Agricultores
y Ganaderos

Vice ministerie van volksonder
wijs
Vice Ministerio de Educación de
Adultos.
* Sandinistische ma;;sa-organisat1es.
VIMEOA
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Alfabetisatiekar.,pagne 1 <:re
Cruzada Nacional de Alfabe
tización
wijkkonÎitee
Comité de Oefensa Sandinista

H�t is een strategische taak van de massa-organisa
t1,es de "educación permanente" van het voZk te ga
randeren.
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