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Stellingen
1. De privatisenng van de landboiiv.voorlichling was oon inhoudeiijk
juisle ingreep die op niet-inhoudohjk'i
gründen genomen '.verd..
2. Onderwaardering door bdeirismakers voor de netwerkers van ds
IKC's hoon bolangrijk bijgedragen aan
do verslechterende verhoudinejen in
de landbouw in de negenliycr ;are:;.
(dit proet'schritt)

3. Een vraaggnsluurd kennissysteem
genereert kennis die niemand «Aonsl.
(dit

proefschrift)

4. Kennis is effectieve actie in het
domein van het bestaan.
(Maturana en Varela, 1987)

5. Politiek instinct is kennis.
(dit

proefschrift)

6. Bolcidsambtenaren en polilia
dienen annler de Teilen aan lr.- Inpcn.
(vrij naar Remmers, Van Broekhuizen en Van
derPloeg,

2000)

7. De politiek zou Winnen aan ficzno
wanneer polilici toegaven dat hun
stellingname niet alleen werd ingegeven door inhoudelijke argumenten.
maar ook door positiespel. (dit proefschrift)

8. Hot isolcren van een land mel eon
'verkeerd regime hoeft als effed *!al
dit regime nog lang in het zdrioi kein
blijven. id.t o-os's..iwf;
l
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Voorwoord

Dit boek gaat over mensen die samen netwerken vormen. Soras
omdat zij dat zelf willen. Soras omdat zij door het lot met elkaar
verbonden zijn. Soms lukt het hen om zieh ook daadwerkelijk
verbonden te voelen en om samen creatief te worden. Soms ook
is er sprake van bittere conflicten, of van mensen die waar mogelijk met een grote boog om elkaar heen lopen.

Verhalen

Mensen verteilen elkaar verhalen over de redenen waarom andere
mensen doen wat ze doen. Sommige van die verhalen zijn zo
krachtig dat mensen zieh emaar gaan gedragen en daarmee
maken die verhalen zieh tot op zekere hoogte waar. De metafoor
die ik in dit boek presenteer en inkleur biedt een opening naar
een nieuw verhaaL Het is een verhaal over het leven als autonoom procès en van menselijke netwerken als het weefsel dat
struetuur biedt aan mensen die bun wereld creëren in interactie
met elkaar. Het verhaal laat zien dat menselijke netwerken als
levende Organismen niet doelgericht zijn aan te sturen, maar dat
men wel veel kan doen om ruimte te scheppen zodat het levende
procès zieh in al zijn diversiteit verder kan ontwikkelen.
Eigenlijk is het nog maar een begin van een verhaaL want veel
van het ecologische paradigma dat ik in dit boek verken moet
verder worden uitgewerkt. Dat dit gebeurd is echter urgent In
een période waarin meer dan ooit tevoren duidelijk is dat mensen
wereldwijd van elkaar afhankelijk zijn, Ejkt het tegelijkertijd
moeilijker dan ooit om hen tot gedrag te bewegen waarmee zij
rekening houden met elkaar en met hun ecologische omgeving.
De oude verhalen Schieten daarvoor tekort

Leermeesters

Mijn bijdrage is slechts een stap op een doorgaande weg. Het is
niet het laatste verhaal dat verteld zal worden en hoe krachtig het
is valt niet te voorspeËen. Ook ik bouw voort op het werk van
mensen die mij hebben geïnspireerd en enkele van mijn leermeesters wil ik hier met name noemen.
Niels Röling heeft me al vele jaren geleden bijgebracht hoe kennis
gezien kan worden als het resultaat van interactie. Toen ik hem
zes jaar geleden vroeg als promotor en formuleerde wat ik wilde
keek hij me doordringend aan en zei: "Dit is precies waar het de
körnende jaren over zal gaan." Zijn ideeën hebben wel vaker een
incubatietijd van een jaar of zes gehad. Mijn waardering voor zijn
inzet om de eco-chalknge op de beleidsagenda te krijgen is terug te
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vinden in dit boek. Zijn enthousiasme en aanmoediging zijn een
grote steun geweest
Herman van Gunsteren, mijn andere promoter, gaf woorden aan
mijn gevoel dat er iets mankeerde aan het functioneren van ons
democratisch systeem en het ambtelijk apparaat, alle goede
bedoelingen van betrokkenen ten spijt Hij bracht me op het
spoor van de wensen die zichzelf onmogelijk maken wanneer
men er doelbewust naar streeft en de wil tot beheersing die Ieidt
tot onbeheersbaarheid. Een overheid die zieh teveel met maatschappelijke vormgeving inlaat kan gemakkelijk de positie
verspelen die nodig is voor zijn kemtaken: het voorkomen van
dictatuur en van het buitensluiten van mensen. Hij bleek een
meester in de beperking en bracht me steeds terug bij precies de
stap die ik te nemen had.
Hans Korteweg, Jaap Voigt en de andere leermeesters van het
Instituut voor Toegepaste Integrale Psychologie , hebben me in
hun opleiding laten ervaren wat inspiratie betekent Hier vond ik
terug hoe mensen kunnen zijn wanneer er vertrouwen is en leerde
ik over de vele manieren waarop mensen dat vertrouwen in de
weg kunnen zitten. Bekngrijker was nog dat het loslaten van de
wil tot beheersing voor alles een persoonlijke stap bleek te zijn
die ik zelf moest zetten. Het was de erkenning van het leven als
autonoom proces. De erkenning voor het feit dat iets groter is
dan ons bevattingsvermogen, iets waarvan wij deel uitmaken en
waarop wij steeds opnieuw onze respons moeten bepalen. Dit is
in feite een spiritueel besef. Het gedachtegoed dat ik bij hen
verwierf heeft mijn werk sterk beinvloed. Zij zijn niet de enigen
die spreken over inspiratie en intuitie, over energie en mensen die
leiding kunnen nemen in hun eigen leven. Er is een groeiende
beweging van mensen die naar nieuwe wegen zoeken in een
veranderende wereld. Veel van hun verhalen staan echter nog ver
af van de dagelijkse praktijk van management en beleid, of van
wat wetenschappelijk verantwoord wordt geacht Jk hoop dat dit
boek helpt om een brug te slaan.
1

Lous van Vloten-Doting en Kees van der Meer ben ik dankbaar
voor hun ongebruikelijke stap om mij als ambtenaar bij de nieuwgevormde Directie Wetenschap en Kennisoverdracht (DWK) van
het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV)
de ruimte te geven om aan dit proefschrift te werken. Kees van
der Meer was voor mij bovendien een leermeester door zijn
scherpzinnige en lästige tegenspraak, waarmee hij mij steeds met
de benen op de grond terug zette en liet zien waar de aansluiting
tussen mijn verhaal en de beleidspraktijk ontbrak. Hij bracht in
praktijk dat respect voor elkaar niet hoefde te betekenen dat je
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het samen eens moest worden. Dat was volgens hem het ergste
dat ons zou kunnen overkomen.
Verder ben ik dank verschuldigd aan Anne van den Ban die me
de passie voor de voorhchtingskunde bijbracht en nu, 26 jaar
later, nauwgezet mijn manuscript voorzag van vele waardevolle
suggesties. Ook Frank Oomkes beschouw ik als een van mijn
leermeesters van het eerste uur, die me aan den lijve liet voelen
wat communicatie tussen mensen kan betekenen. Tenslotte wil ik
hier Paul Engel noemen, met wie ik in de jaren 1985 - 1990
samen werkte aan o.a. de methodiek voor de internationale
voorlichtingscursus (ICRE) . Zijn werk aan de RAAKS
methodiek voor het faciliteren van communicatie in netwerken
beschouw ik als vertrekpunt voor deze studie.
2
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Mijn dank gaat ook uit naar de mensen die mijn eerdere teksten
hebben becommentarieerd: Mathieux Wagemans, Anne Jette van
Loon, Henny Grave, Johan van Geffen en Kees Verhaar. Aan
hun observaties heb ik veel gehad. En dan zijn er de familie en
vrienden die me door dik en dun hebben gesteund. Mijn vrouw,
Barbara Pruijt, dank ik voor haar liefde, de talloze inspirerende
gesprekjes waarna ik weer wist hoe het verder moest en haar
vertrouwen in de goede afloop. Cees Roele, Hannah Koutstaal,
Nico Beun, Tony Weggeman en later ook Jan Willem Straatsma
en Mieke Vollenhoven hebben als begeleidingsgroep op de
cruciale momenten geholpen om keuzes te maken in de overvloed van ideeen en ze hebben me regelmatig behoed voor mijn
eigen valkuilen. Jaap Vermue, Bertus Haverkort, Gerard de Jong,
Frens Schuring, Jan Willem Straatsma en Josien Bruggink hebben
me vaak van nieuwe energie voorzien. Jacques Roumen, Aly
Wisse en Joke van Davenhorst waren als Maatschappelijk Ondernemers op het platteland vaak al aan het doen wat ik in theorie
construeerde en onze wederzijdse herkenning tussen theorie en
praktijk was een grote stimulans. Chris Posma, Tony Weggeman,
Jacqueline Kuppens en Lidwien van Eggermont hielpen me door
op de juiste momenten druk op de ketel te zetten zodat er ook
werkelijk iets af kwam. Mijn zonen Sytse en Pelle zijn blij dat het
boek nu toch echt kkar is. Tenslotte ontpopte Jeanette Uilenreef
zich als buitengewoon uitgeefster met een grote inzet om er een
mooi en leesbaar boek van te maken.
Kennis ontwikkelt zich in interactie. Dat heb ik tijdens het
schrijven van dit boek daadwerkelijk ervaren. Ik hoop dat ik iets
van de inspiratie die ik zelf van al deze mensen uit mijn eigen
netwerken heb ontvangen met dit boek mag doorgeven.
Driebergen, tnaart 2001
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Rapid Appraisal of Agricultural Knowledge Systems: zie par. 2.2.4
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