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MANIFEST

redaktiekollektief
MARQUETALIA
Desituatiewaaruitdittijdschriftvoortkomtisopzichvrijsimpel.
Wij,datwilzeggen:degroepmensenrondditblad,hebbenallemaal
eenlandbouwkundigeopleidingachterderug.Eenvandevoornaamste
dingendieweleerdenwasdaternietalleenmetdelandbouw,maar
bovenalmetdeopleidingietsgoed mis was.Zoontstondhetverlangenomzelfdewereld tegaankennen:DerdeWereldGroepenontstonden,wewerdenaktiefindeNederlandselandbouw,sommigenvanons
slaagdenerineenduurzaamkontaktoptebouwenmetboerenbewegingenelders.Datwaseenleuketijd:zoekendnaareenanderewereld,
eenwerelddiebeterkanzijn-deloldiewedaarbijhadden
(ondanksalles)beweesimmersdatonzewereldbetermoestkunnenzijn!
Inmiddelsisde 'langemarsdoordeinstellingen',ommaareenseen
gevleugeldwoorduitdiejarentegebruiken,eenfeitgeworden.We
wildennietalleenaanderandvanhetschilderijblijvenstaan.
Onderhandwerkenweallemaalergens:Ineenplattelandsjongerenorganisatie.OphetLatijnsamerikaanseplatteland.AandeLandbouwhogeschool,ofwaardanook.Nudoenwestervensveelervaringenop.We
zittenmiddenindepolitiekestrijdvanboerenen/oflandbouwwetenschappers.Datiseensituatiewaarwevroegervandroomden.Vanuit
dietijd-waarinonzetheorieënmetoudeboekenondersteundmoest
worden-leekhetopdoenvanwerkelijkeervaringenimmersprachtig.
Maardatwatzomooileek,dreigtnuinhaartegendeelomteslaan.
Deschatkistvannieuweempirischeinzichten,deverhevigdewoededie
weallemmalinonslijfhebben,deverwerkingvandeteleurstellingendieweondervonden-vroegerzoudenwehetfelbegeerdhebben,
maarnuwórdtzolangzamerhand eenkater.Wedoenernl.nauwelijks

ietsmee:datzelfde werk heeft ons onderling namelijk ook sterk van
elkaar geïsoleerd en
geïndividualiseerd.
Zostaanwemeeralleendanooit.Ervaringenuitwisselen?Datlukt
slechtsopniet-systematischewijze:Tijdensdeontmoetingeninhet
kafeofopfeesten,tussenbuitenstaandersdiejedoorhunbelangstellingspatroondwingenjeeigenervaringinwild-westtermente
presenteren.Daardoorwordtjezelfbuitenstaander: vreoies ten aanzien van je eigen ervaringen. Allesverbrokkelt,jewordt leegterwijl
jezovolhadkunnenzijn.Zowordtjeeenzaam,zelfstenaanzien
vanjeeigenervaringen.Endeoverblijvende eenling, zelfsdatwat
jeoverhoudt,ookdatkomtbehoorlijkonder
drukte staan:eindelozevergaderingenophetwerk,schipperen,derepressiedieover
jeheenkomt,jemondmoetenhouden.Bah.
Maarerismeer:Waarweookwerken,wezijnallemaaltegende
grenzenvanonze 'vroegere'kennisopgelopen.Deuniversitairemachine,

desluipendeonteigeningvanonzeeigenstudie.deellendeindeDerde
Wereld,haaroorzaken,dynamiekendekmantels-datalleszagenwena
onderzoekenaktietochvrijscherp.Ookdeverloederingvanhet
Nederlandseplatteland,deverpauperingvaneendeel,deknechting
vanalleboeren,hetopofferenvanalleswathatuur'heet,kregenwe
vrijduidelijkopeenrijtje.
Eéndingontbrak:Overhoehetdanwélmoest,daarhaddenweeigenlijknietsovertemelden.Hetwasookgemeengoed indestudentenbewegingtestellendat'wijgeen blauwdrukken kunnenleveren,dat
moetendepolitiekebewegingenzelfdoen'.Alternatievenomuitde
malaisetekomen,dieonsaanallekantenomringt,daarkwamenwe
nietaantoe.Misschienwasdatwellogischook.Dehoe-dan-ook
afstandelijke relatiediewemetdebuitenwereldhadden (wepretendeerdenweliswaarhet tegendeel),enhetniethebbenvaneenkonkrete (hooguiteenabstrakte)verantwoordelijkheid indemaatschappelijkepraktijk,datwaren (achterafbekeken)geenidealevoorwaardenomserieusoveralternatievennategaandenken.
Nustaanweerwélvoor.Jemerktsteedsweerdatmensenopnegatievekritiekalleenniettemobiliserenzijn.Hoevaakstoptonze
analysenietwanneerwedemaatschappelijkeontwikkelingenindat
ondertussenzovervelend gewordenmarxistischejargon 'verklaard'

hebben? Oefenen op het verleden is dat. Eet is géén vechten voor
een betere toekomst. Endatmaaktjemachteloosalsjetemaken
krijgtmetreëleverlangensnääreenbeterewereld.Vandaardatwe
zeggendatweopde grenzen vanonzevroegerekennisgestoten
(enaanhetstuklopen)zijn.
Kameraden vanonswerkeninpasbevrijdegebiedeninAfrika,'t
Zijnjongensdiedatwatzeopdeuniversiteitopgedistkregenfel
bekritiseerden.Enterecht!Maarnuzijnzegenoodzaaktomhetzelf
toe te passen. Uitpurewanhoop:domwegomdaternietsandersis!Men
ziet:stuitenopdegrenzenvanonzevroegere,beperkte,wateenzijdignegatievekennis.
WeeranderenwerkeninZuidAmerika:Insommigelandengroeien
revolutionairesituaties.Hetiszonneklaardat'straks'delandbouwproduktie,deindustriëlegroei,deproduktievewerkgelegenheid,
deinkomensendelevensstandaard snelomhoogmoeten.Zonderechter
innieuweafhankelijkheidsverhoudingen tevervallen;zondervanbijvoorbeelddelandbouwopnieuwdetraditionelemelkkoevoorindustriëleakkumulatietemaken.Hoemoetdat?Dekameradendaarzovluchten
grotendeelsinbijnatechnischedikussiesoverdemachtsvraag.De
eigenlijkeproblemeninzakedemaatschappelijke ontwikkelingblijven
onbesproken (datzalzichdaarnaduswelwreken).
Tochisdatnietalleenhunprobleem .Hunschuld.Hetisevenminhet
onze.Wijwetenevenminhoehetdanwelmoet.Terwijlhettochook

onzeverantwoordelijkheidis.Om te komen tot een wetenschap voor
boeren in beweging.
Devraagnaarzo'nwetenschap,endaarmeedevraagnaaralternatieveniszoweleenpersoonlijkealseenpolitiekevraag.Wijdenken
datwemeekunnenwerkenaanhetbeantwoordenvandievragen.Om
onszelfinhetreëleleventekunnenhandhavenenomnogietszinnigs
tekunnenbetekenenook.
Watweomtebeginnennodighebbeniseen platform. Eenplatform
omonzeeigenervaringenuittewisselen,dekritiekteverdiepen,
bouwstenenvoorbespreekbarealternatievenverdertelatenontkiemen,
omhetkafvanhetkorentescheiden.Eendorsvloerdus.Wantkritiek

kunnenweverdiepen.Entegenbouwstenenlopenwe,optientallenverschillendewijzen,weldegelijkaan.Waarwevanafmoetenisdatdat
allesinonzekoppenveridiotiseerttothetsummumvanprive'-eigendom:totnietuitgewisseldeennietverwerkteindividueleervaringen
engedachtendieeenfrusterend spookworden.Vandaardittijdschrift.
UITGANGSPUNTEN
Hetperspektiefwaarbinnendittijdschrifthaarfunktiemoetkrijgen
kandanwelnietpreciesvastgelegdworden,maarlaatzichwelmet
enkelestellingenomkaderen.Diestellingenzijniniedergevalde
uitgangspuntenvanwaaruitwezelfschrijven:
1.
Tussendefeitelijkeontwikkelingsgangvandediverselandbouwsystemenéndemaatschappelijkebehoeftenwaarindielandbouwzoumoeten
voorzien,iseendusdanigebreukgegroeiddatenkelradikaleoplossingennogmogelijkzijn.Diebreukisvanpraktischezowelalsvan
theoretischeaard.Haarpraktischeaspektektenbehoevenwehierniet
optesommen.Gewenningenonverschilligheidbrengenelkredelijk
overzichtvanstagnatie,armoede,vervreemdingenverdrukkingalte
gemakkelijkterugtoteen'litanie'.
Dekrisisoptheoretischniveaukomtopevidentewijzenaarvorenin
hetzichsteedsmeerrepeterendefaillietvandeopeenvolgendeStrategienvoorplattelandsontwikkeling.Dewegvandelandbouwpolitieke
modellendieinWestEuropagehanteerdwordenisvergelijkbaar:van
onklaretheorieënnaareenvoortgaandeonderontwikkelingvande
landbouw.Metdatalwordtdebreuktussennoodzaakenfeit,endaarmeedebehoefteaaneen radikale oplossing steedsgroter.
2.
Eenradikaleomvormingvandeverhoudingendievooruitgangvande
landbouwenemancipatievandeboerenbevolkingblokkeren- die

radikale omvorming kan enkel het werk van de
zelf
zijn.

•plattelandsbevolking

Nietalleenvanwegemachtstechnischeredenen,maarbovenalomdatde
geschiedenisalteduidelijkbewezenheeftdateengedikteerdeen
centraalgekontroleerdeomvoruiingslechtsinhernieuwdeknechting
envoortgezetteonderontwikkelingresulteert.Wewillenheelexplicietonderstrependatwebewustafstandnemenvandegangbaretweedelingdiestrijdenerzijds,vooruitgangenemancipatieanderzijds
vanelkaarscheidtdoorzeaanweerszijdenvaneenmagische
'machtsovername'teplaatsen. Daardoorgaatstrijdzichbeperkentot
eenvraagstukvanloutermachtstechinischeaard.Jedagelijkswerk
verflauwttothetherhalenvanholwordendefrasen('eendrachtmaakt
macht','organiseerje'...etc).Agitatieverwordttotsimpele
aanklachtenanalysetothetopnieuwbenoemenvandingendietochal
langbekend zijn.Enpersoonlijkgajeer,vroegoflaat,onderdoor.
Diezelfdescheidingmaaktvanemancipatieenvooruitgangeendroom
diealtijdvoorbijovermorgenligt.
Voorintellektuelenisbinnenditschema(eerststrijd,danmachtsovername,danpasemancipatieenvooruitgang)geenplaats:Jekunt
hooguitachterdeschermenalseensoort 'plaatsvervangendboerenleider'optreden.Metallegevolgenvandien....

Vooronszijnemancipatieenvooruitgangonlosmakelijkverbonden.
Jekuntnietsprekenovereentoenemendevrijheideneengrotere
greepopjeeigensituatie (i.e.emancipatie),alsjezwijgtover
deverbeteringvandemateriëlevoorwaardenenverhoudingenwaaronderdieontvoogdingmogelijkmoetworden (i.e.vooruitgang).
Evenminkunjedieemancipatieenvooruitgangwegdenkenuitde
strijdvanhethier-en-nu.
Waaromniet?
3.
Omdatwemenendat alternatieven
eensterkmobiliserenderolspelen
indeprocessenwaardoorboerenzichomvormenvän 'eenzakaardappelen',dieeenhunvijandigegeschiedenisondergaan,nääreen
bewustebewegingdiehaareigentoekomstmedekreëert.
Pasalsduidelijkerwordtwaarvóórmenstrijdt(kanstrijden)-en
datnietalleenintermenvanontvoogdingdochbovenalintermenvan
eenbeterewereld-pasdanzaldestrijdaanbetekenisenomvang
kunnenwinnen.Pasalsdegeestelijkekluistersdoorbrokenworden
doorhetbeeldvan een bereikbare betere wereld, * pasdankunnen
demensenweer 'vrolijkendapper'worden.Datgeldtvooreen'kluister'alsdeonvermijdelijk lijkendewaarheiddat (steedsweer!)
50%vandeWesteuropeseboerenbinnenkortetijdhetveldmoetenruimen.DatgeldtevenzeervoorZuidAmerikawaarboerenvoorgehouden
wordtdat 'ernietgenoeggrondvoorjullieallemaalis'(Peru)of
datdeenige mogelijkheidheteigenbestaanteverlengenligtinde
onderwerping aanWereldbankkapitaal(Colombia).Eenindeboerenbewegingzelfontwikkeld alternatief-eenadekwaatenpraktisch
antwoordopdeverstikkendeproblemenvanvandaagenmorgen-zal
zoeensterkmobiliserendefunktieverkrijgen.Datalternatiefzal
haartevensinstaatstellenhaareigenbevrijding tekontroleren:
Juistomdatereenscherpevisieontwikkeld isomtrentdepraktische
wijzewaaropdeproblemenopverschillendeniveau'sentijdensdiversefasesopgelostmoetenenkunnenworden.Diekontroleisessentieel:Altevaakzijndeemancipatie-aspiratiesvandeboerenbevolking
gehanteerdvoorvolsterktanderedoeleindenenbelangendandehunne.
Landbouw en Maatschappij iseenvandeNederlandsevoorbeelden.Het
poujadisme eenFrans,Trotski's Rode Boerenleger eenRussisch,enhet

populisme van de jaren 30eenNoordamerikaansvoorbeeld.
Watzeverbindtispreciesdit:Hoewelkwaoorsprongreëel,wordende
aandezebewegingentengrondslagliggendebelangenenaspiraties

niet reëel gemaakt op politiek

niveau: Hetontbrekenvanalternatief,

hetnietkunnenkomentoteeneigenplandateenpreciesantwoordinhoudtopdeeigenproblemenendaarmeeeenschetsbevatvandenieuwe
wereld,wordtzódezwakkeplek waardoor de boerenstrijd
zich laat

onteigenen.
4.
Watiseenaltenatief?
Eenalternatief isindeeersteplaatseenstrijdplandatnietalleen
deproblemen,belangenenbehoefteninventariseert,dochzeookin
politiek-ekonomischeenkulturelemodellenvertaalt.Modellendiede
* 'Jemoetjeouweschoenennietweggooienvoordatjenieuwehebt',
zeggenNederlandseboerenvaak.
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afteleggenwegtussenprobleem enoplossing, alsmededetezetten
stappen,welkehunaardookis,aangeven.Daarbij gaathetniet enkel
omdesfeervanmachtsverhoudingen,omde verdeling vanzakenen
goederen. Integendeel:juistdebehoefteaan andere zakenengoederen,
endehervormingvanwetenschap,kuituur,hetindustriëlemechanisme
endearbeidsdeling -juistdit noopt totstappenendanopnieuw
geen stappen dieaan'deoverkantvandemachtsovername' liggen,
doch hier en nu gezet kunnenworden.Metdie (gedeeltelijke)realisatiehier-en-nu wordtdestrijd-waarvandegeleidelijke realisatie
vanhetaltenatiefhetzichtbareénvérdermobiliserende resultaat
is- zichookomvormenvänvoornamelijk eenreaktieópiets,toteen
strijd vóór iets.Destrijd wordt eenkonkrete preludeop 'debetere
wereld':Debeweging overschrijdt zohaarmaatschappelijke onmiddellijkheid enkwetsbaarheid.
5.1.
Er zijnvelevoorbeeldenvanalternatieven 'inontwikkeling'.Die
toevoeging -'inontwikkeling'-verdient nadruk.Weonderstreepten
aldateenalternatief geen extern toegevoegd modelis,maar geboren
wordtuitstrijdprocessen.Ditleidt ertoedatdevoorbeelden zeer
veelsoortig zijn:evenuiteenlopend alsomvang,kracht,diepgangen
dynamiekvanboerenbewegingenverschillend zijn.Enomdat geenvan
deze bewegingen 'af'is,zijnhunalternatieven danookniet voltooid,
maar 'inontwikkeling'.
Verder sprekenwevanalternatieven 'inontwikkeling'omdathet
denken overdealternatieven jong ennauwelijks uitgekristalliseerd
is:debeeldenbeginnenbijwijzevansprekennetdoordeontwikkelingheen teschijnen.
Ondanksdiedubbele beperking toch enkele voorbeelden,waaronder
ookenkelevanoverdegrenzen.Niet omdatweveer zonodigop
amechtigwijze leentjebuurmoeten spelen,maar omdathetsimpelweg
omwaardevolle ervaringen gaat.
5.2. (Italië)
In Italië ishetdenkenenuitwerkenvanalternatieven relatiefver
gevorderd .Omdat,zoschrijft Rossana Rossanda, omdat hier 'dealternatieven tegelijkertijd mogelijkennoodzakelijk zijn' (DerLange
Marsche, 77):'Mogelijkdoordenieuwe energiedieisvrij gekomen
doordemassale behoefteaanhervormingen éndoordedaaropvolgende
frustaties veroorzaakt doordereformisten.Noodzakelijk omdemuren
diedatzelfde reformismeheeft opgetrokken tekunnen doorbreken.Met
anderewoorden:Alleeneenmodelvan 'breukentransformatie',dat
de radikaliteit vandestrijd verbindtmetdeontwikkelingvaneen
alternatief,endatzichkeer opkeer(....)in 'provisorischemachtscentra' (?)konsolideert, alléénmetzo'nmodel zullenweinstaat
zijndereformistische ambivalentie teontmantelen.(ibid)
Devraag naar eenalternatief isurgent.Want 'hoekanmeneen
strijdprogramma zichpraktisch latenontwikkelen,daarmeedemacht
vanhetkapitaalaanbanden leggend endoor deomvorming enversmeltingvanmaatschappelijke krachten,nieuweenirreversibele

machtsverhoudingenscheppend, vóórdat een sooio-politieke
ontbingsproae8 in gang wordt gezet dat de eenheid der massa's doorbreekt en

gvote delen ervan opnieuw in de armen van de traditionele

'orde'

drijft?
Dievraaglaatzichookonverbiddelijkopdeeigen
geschiedenisprojekteren:Waaromisdebewegingvan '68,waaromis
metnamedeheteherfstvan '69vastgelopen?Watwarenhaar
werkelijkebeperkingen?
'Diebeperkingenlagen niet inderadikaliteitvandesysteemnegatieenevenmininderadikaliteitvanhaardoeleinden.Zelagen
ooknietindeherontdekkingvanstrijd-enmachtsvormen,ennog
veelminderindeopnieuwontdektebetekenisvanhetgeweld.Haar
werkelijkebeperking-deenige,dochookbeslissende-lagin de
onderschatting
van de komplexiteit
vanhetkapitalismealsmaatschap-

pelijkeformatie,en daarmee in het negeren van het probleem van een
overgangsatrategie.' (78)
Hetdenkenoverovergangsstrategie endusoveralternatiefis
- zekerinItaliëniet-eenpuurintellektuelemanoevre.Hetkorreleerttennauwstemetdepraktischeontwikkelingenindefabrieken:
Wanthetmeestvooruitstrevendedeelvandearbeidersklasseontwikkelde,iniedergevalindebedrijven,eenstrijddiedenormale
schema'svervoorbijsprong. 'Zeontwikkeldeneenheleserievantechniekenomdekapitalistische logikabijvoortdurentedoorbreken;ze
dwongenbeslissendeveranderingenaf
indearbeidsorganisatie,in
deverhoudingtussendemensen (endatiseenveranderingindeproduktieverhoudingen)en,ookinderelaties tussenmensenmachine,
tussendearbeidersendeproduktiecyklus....veranderingen,almet
al,die in nuae hetdoelvaneenalternatieve,eennieuwemaniervan
werkentotuitdrukkingbrengen:destadvandetoekomst!'
Devraagnaarhetalternatief isinhetItaliëvannueenvraagdie
opdemaatschappelijke totaliteitalszodaniggeprojekteerdwordt.
Nietalleenomdatdebewegingvaakbotstmethet'systeeirf alsgeheel
maarookvanwegededaarmeekorresponderendereflektieovervoorgaandeervaringen:'Allesocialistischestatentonenons,zondereenenkeleuitzondering,datdeveroveringvandepolitiekemachtnimmer
eenwaarborgisdatdeoudeproduktiemiddelenvanhetkapitaalende
machtsinstrumentenvandeburgelijkeregeringooknietnähunoverganginnieuwehandenopnieuwhunoorspronkelijkemaatschappijvorm
herstellen'.(73,74) Revolutiewordtmetanderewoordeneen
'ononderbrokenprocesvanverschuiving,konstruktieendestruktie
vanoude-,overgangs-ennieuweverhoudingen'.Deveroveringvan
depolitiekemachtiszonietmeerdan 'éénmomenttussenveleanderen'.
5.3. (Peru)
IsinItaliëdevraagnaarhetalternatiefonderhand eenkwestiedie
vooralopmakroniveaugeldt (waarbijnietuithetoogverlorenmoet
wordendatzegesteldenbeantwoordkanwordenpreciesdooreerdere
engekontinueerdeaktiviteitenopmikro-enmesoniveau),inPeru
vindenwedeontwikkelingvanalternatievenalsdominantetendens
vooralopmeso-niveau:opregionaaleenzonaalniveau,waarzeontwikkeldwordenmetnamedoordeaormnidadea (degemeenschappen)van
deindianenbevolking.Vierhonderdjaarvanonderdrukking,grondroof
envernietigingvanhetproduktievepotentieellijkenzichineen
dagelijksewaarheid teherhalen:erisnietgenoeggrondvooralle
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boerenomtekunnenwerkenenleven.Delandhervorming lijktdie
'waarheid'tebevestigen:indestaatskoöperatiesisslechts'plaats'
voor4à5%vandeplattelandsbevolking.Maarterugvallend ophun
eigenstrijdtradities,kuituurenervaringen,ontwikkeldenaanvankelijkenkele,latervelecomunidadesstrijdplannenwaarinoppreciese
wijzewerdaangegevenhóedewerkgelegenheid enlevensomstandigheden
bijvoortdurendrastischverbeterdkunnenworden.Desleutelvan
dezeplannen? Eenaanzienlijkverbeterdewijzevanbodembenutting
(gemeenschappelijkeproduktie-eenhedenwaarindeproduktieperha,
werkgelegenheidperhaeninkomenperhabeduidendhogerzijn)én
eenpermanentestrijdomdiealgemenekonditieaftedwingenwaaronderdieverbeterdemaniervanlandbouwbeoefenengekontinueerdkan
worden:bezettingenvangrond-ookvan'koöperatieve'grond -;
aktiestegendebankomderentevoetomlaagtekrijgen endekredietvoorwaardeninalgemenezinteverbeteren;politiekestrijd;strijd
voormeermachtophetvlakvandeverhandelingvaneigenprodukten,
etcetera*.
Indeontwikkelingvandezevooralsnogregionalealternatieven
speelde'hetdenken'eengroterol.
TegenoverdetroostelozeekologievanvooraldePeruaansekusten
tegenoverdeonverbiddelijkheidwaarmeedeheersende landbouwpolitiek
het 'tekortaangrond'steedsweertotfeitmaakte,bleekeenblind
gepostuleerdvertrouweninde 'krachtvandemassa's en/ofinde
échte (sic)revolutie'steedsweernutteloos,vaakzelfsuitermate
gevaarlijk.Eenbeterlevenofzelfsmaarmeergrond leverdehetal
helemaalnietop.
Serieuswetenschappelijkdenken (hetgeennietwilzeggen:een
denkendatbeperktbleef totuniversiteitenendeskundigen)was
noodzakelijkenmogelijk.Zo'ndenkenonstondookbinnendeboerenbeweging.Hetkwam totuitinginhetontwerpenvannieuwesamenwerkingsverbanden.Inhetopzettenenuitvoerenvaneengeïntensiveerde
bodembenuttingdieénmeerproduktieénmeerinkomenénmeerkontrole
vandedirekteproducentenoverdeproduktieinhielden.Dereikwijdte
van het denken bleekookuithetplannenvanirrigatiewerkendie
géénmarginaliserendewerkingvertonen,uithetontwikkelenvaneen
efficiënteradenstruktuur, e t c
Zowerdendetroosteloosheid enonverbiddelijkheidwaarklassieke
politiekeparolenhettegenaflegden,overwonnendooreendenkendat
voortdurend theorieenpraktijkzokombineerdedateralternatieven
ontstondendiewéleenbeterlevenéneenkonkreet strijdperspektief
boden.
Kunjehet wetenschappelijk
denken noemen,datdenkendatzulkeen
belangrijkerolspeeldeinhetontstaanvandezealternatieven?We
menenvanwel.Vanwegedesystematischereflektiedieditdenkenomvatomtrenthaareigengeschiedenis.Vanwegehetbenuttenvannieuwe
dochookvan 'vergeten'landbouwkundigekennis.Vanwegedeheldere
enbekritiseerbarevormwaarinderesultatenvanhetdenkencirku*Dezestrijd,haarwortels,haardynamiekenbereikteresultaten
zijnuitvoerigbeschreveninJ.D.vanderPloeg,DeGestolen
Toekomst,imperialisme,landhervormingenboerenstrijd inPeru.
Wageningen,DeUitbuyt,1977.
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leerden'enlastbutnotleast:vanwegedepraktischehaalbaarheid
énemancipatoirewerking.Tegelijkertijd isereendiepekloof
tussendit 'wetenschappelijkedenken' zoalsdatindeontwikkeling
vanhetalternatieffunktioneerde,enhetdenken vandegangbare
wetenschap.Géénonteigeningvaneigenervaringenenkennisvanboerenenboerinnen.Gééngeïsoleerdwetenschappelijkbedrijf,maareen
procesvandenkendatbijherhalinguitgaatvanenterugkeertnaar
dedirektebelanghebbenden.Eenprocestenslottedatnietdesamenhangentusseneen(doordewetenschappersbedachte)setvanvariabelenenfaktorenbestudeert,maardatparticipeert inhetzoeken
vanoplossingenvoor reële problemen.
5.4.(Nederland)
Ook de Nederlandse praktijkbiedteenaantalvoorbeelden.Eenvan
dievoorbeelden-deEilandspolder-komtinditnummeruitgebreid
aandeorde.DeEilandspolder staatnietalleen.Zeisexemplarisch
voordetoenemendebewegingonderboerenomgreep tekrijgenopde
inrichtingvandelandelijkegebiedenwaarinzijmoetenleven.Het
gaatomaktiesdievooralsnog sterkinhettekenstaanvandelokalekontekst.Deontwikkelingvanalternatievenvoordeplannendie
hetstaatsapparaatdikteert,vormtindezelokalesituatiesechter
eennieuwensterkmobiliserend element.Endat nieutie iszo
krachtigdatonderanderedeEilandspolder snelnavolgingkrijgt:
Debasisvoorwaardevooreennoodzakelijkeverbreding,datwilzeggen:
voordeoverschreidingvangrenzendiedestaatspolitiek trektonder
deboeren.De verdieping zalveelproblematischerworden.Hóevan
eenalternatief-datvooralsnogslechtseenalternatiefvooreen
kwatijdenplaatsafgrensbaardiktaatvandestaatis-tekomen
toteenalternatiefdatnietmeeroponderdelen,maaropdetotaliteit vanonderdrukkingvanboerenenmisvormingvanlandbouwen
natuurbetrekkingheeft?
DaarnaastkangewezenwordenopdeWerkgroepBeterZuivelBeleid
(WBZ).Ditiseenwerkgroepvanmelkveehoudersdietrachtenantwoorden tevindenophetprobleemvandezuiveloverschottenende
konsekwentiesdiedeEEGdaaraantracht teverbinden (dalendemelkprijs,heffingen e t c ) . Dezepogingkenmerkt zichdoorvolstrekt
andereverhoudingenenookdoortotaalandereproblemen.
Omtebeginnentrachtmengreeptekrijgenophetprobleemtotin
detechnischedetailstoe:Ditisbegrijpelijkerwijzenieteenvoudigbijdezeingewikkeldeproblematiekdiezichophetkomplexe,
supranationaleniveauvoordoet.Eenwellichtdaarmeesamenhangend
probleemisdatmobilisatievangrotegroepenboeren en daarmee de

effektieve

maatschappelijke

kraakt van dit alternatief

zichvoorals-

nognietduidelijkaftekenen.
Tenslotteisbovenalproblematischdathetalternatief (nog?)zo
gesteld is-kontingenteringvandeproduktiedóórhetEEG-apparaat
enophetniveauvandegeheleEEG-datmenlokaal,regionaalen
zelfsnationaalnauwelijksoverstrijdmiddelenbeschikt (kânbeschikken)omditalternatiefeventueel 'kwaadschiks'enstapvoor
stap zélf in praktijk
te brengen. Ofkandatnietanders?
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5.5. (WestDuitsland)
Opzichbehoeftdeontwikkeling vanalternatievengeeneisenof
zelfsmaar aparte akties.Integendeel,traditionelestrijdvormenen
-terreinen,alsvoorbeelddevaakmetwantrouwenbeschouwdeakties
voorhogerelandbouwprijzen,kunnenweldegelijktotveelverdergaandeperspektievenentoteen nieuwe maatschappelijkewerkingkomen...
alsdevraagnaardebetekenisvandeeigenervaringenendevraag
naarhetalternatiefexplicietgesteldworden.DeBretonsemelkstaking
uithetbeginvandejaren'70endeWestduitsebrouwgerstaktiesvormen
daarvanuitstekendeillustraties.Delaatstgenoemdeervaringkomtverderopinditeerstenummeruitgebreid aandeorde.
5.6.
Bovenstaandoverzichtmaaktenkeledingenduidelijk:Omtebeginnen
iseenalternatiefpasdanmaatschappelijk zinvolenwerkzaamalshet
gedragenwordtdooreenreëlebeweging (ofalser veel
verspektief
opzo'nbeweging is).Dekombinatievanbewegingenalternatiefkân
tijdenshaarontwikkeling,eenmachtsalt'ernatiefworden,datzich
richtopeenpositieveuitkomstvandekrisiswaarinhetfunktioneert
-welkedanookdeaardendeomvangvandekrisismogezijn.
Indeontwikkelingvanalternatievenblijktvervolgenssprakete
zijnvaneenzekeretechnischeperfektionering (endaarmeevaneen
specifiek intellektueelwerkterrein).Tevensisduidelijkdateen
technischeperfektioneringdandebewegingdemobilisatiejuistkan
doenstagnerenipv.haartebevorderen.Menkaneenalternatiefnu
eenmaalnietbovenhaardragersuittillen.
Stagnatiekanookoptredenalseenalternatiefeenpuurtheoretische
uiteindelijkverbalistischemanoevreblijft,dwz.eenstrijdopdirekte ,zijhetslechtsgedeeltelijkeverwezenlijking inpraktische
zinblijftmissen.Mistdatbegin danzalzichimmers evenmineen
strijdontwikkelenomditontluikendebeginvanhaarkluisters teontdoen:omhetsysteemdathaarverstikkendewerking praktisch demonstreertinalhaarsocialestrukturenaantevallen.Ergernog:
een'alternatief'datnietvoortvloeituitenfunktioneertbinneneen
bewegingzalzichontpoppenalsdezoveelstetechnokratischeoplossing.
Vandaardatooktheorie-praktijkverhouding (eenreflex,inditgeval,
vandeverhoudingtussenalternatiefenbeweging)omgeheeleigen
methodenvraagt.*
Hetgeleidelijk inpraktijkbrengensteltookhogeeisenaande
steedsopnieuwnoodzakelijkeanalysesvandestrategischesituaties:
immers,éénstapvoorwaartsdiegegarandeerddoor tweeachterwaarts
gevolgd zalworden,ishetzettennietwaard.
* Inditeerstenummerbestedenweveelaandachtaanaktieonderzoek
alseenvandegeëigendemethodenwaarmeebinneneenbeweging
gewerktkanworden.
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Uitbovenstaande samenvattingvanenkelevoorbeeldenblijktevenzeer hoezeerdeontwikkeldealternatievennogaanzettenzijn;vooral
inNoordWestEuropazijndieontwikkeldeaanzettennauwelijksverder
dandemikro-kosmoswaarbinnenzeontstaan. Verbreiding naareenbrederdraagvlakdandeboerenbevolkingvanéénbepaaldezone,en
verdieping vandealternatievennaarsteedsmeeralgemenemaatschappelijkeverhoudingentoe,blijvenproblematisch.Evenalstrouwens
devraagnaardeeventuelekombinatieenverenigingvandediverse,
vanuitverschillendebasissituatiesontwikkeldealternatieven.
'nInspirerendelementdatdemeestevandehierbovengenoemdeaanzettenvertonenisdewijzewaaropdedirektbetrokkenenveranderen,
degreepophunomgevingweerherwinnen,hetdenkenoverhenzelfen
overderelevantefaktorendiehunleef-enwerksituatiebeïnvloeden,
weer 'terugvoeren'.Hoemenalshetwarede 'onteigenaarsonteigent',
doordattedoenwatdewetenschappelijkefabriekenenlandbouwpolitiekeinstitutiesalshunalleenrechtclaimden:namelijkhetinterpreterenenstrukturerenvandewereld.
Belangrijk isookdatdekonstruktievanalternatievenzichzeer
welverdraagtmeteen open kritiek.
Zwakkeplekkeninenrondeen
alternatief zijnimmersmindergevaarlijk'(minderkorenopdemolen
vanrechts')danbinnenbewegingendiezichkoncentrerenpuuropeen
strijdomdemachtennietsdandat.Waardezelaatstenrelatiefgemakkelijkkunnenontsporeninterrorisme,inzinlozeverdelingenen
opsplitsingen,inonderlingeverketteringofineenGoelagarchipel
-juistomdathun doel 'jenseits'ligtendusinfeiteonbespreekbaar
is,waarnademiddelenbijnaautomatischheiligworden-daartendeert
hetmobiliserenrondenontwikkelenvanalternatievenjuistnaarhet
tegendeel.Hetalternatiefkan, als geëxpliaiteerde
rede, gehanteerd
wordenalsinstrumentomdeeigenaktietebehoeden,althanstebewakentegenontaarding.

Deontwikkelingvanalternatievenindelandbouwisdaaromzo
moeilijk (enookdaaromzo'nuitdaging),omdathetdeillusiedie
zichnogwelopdeindustriëlesektoren (entekenend genoegvoorde
industrialiseringvandewetenschap:sindskortkennelijkookopde
wetenschappelijke sektor)laatprojekteren,indelandbouwabsoluut

nietopgaat.Namelijk dat een simpele reorganisatie van de gezagsverhoudingen een voldoende voorwaarde zou zijn voor de noodzakelijke
emancipatie. Alsdie illusie ergenstekortschietdanishetwelin
delandbouw:daarontpoptzezichvanmeetafaanalsbedrog.Immers:
eenemancipatiezonderingrijpendeherstruktureringenreoriëntatie
vanproduktie-,reproduktieendistributieproces (ophetniveauvan
deboerderij,tussendebedrijvenonderling,tussenboerenbedrijven
enaanvoerendeenverwerkende industrieën,oplandbouwpolitiek-en
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institutioneelniveau,ophetniveauvandeintersektoriëlebetrekkingen,ophetvlakvandebetrekkingentussenpolitiekenekonomie,
etcetera) ,zo'nemancipatiezouondenkbaar zijn.*
Endat£sheteigenlijkeprobleem:Hoeindeperiferelandbouwde
voedsel-engrondstoffen-produktieoptevoerenenderuralewerkgelegenheideninkomensteverbredenrespektievelijk teverhogen.
Datblijfteenkernvraag,diedestedringenderisomdat dehele
ritsvanirrigatieprojektenenkolonisatieschema's,vanlandhervormingenengroenerevoluties,vanmassalekleine-boeren-strategieën,
kredietprogramma'sengeïsoleerdeaktieselkvoorzichéntezamen
nietsandersdaneenontvolking,verpauperingéneenstagnatiein
deproduktiemetallegevolgenvandienbewerkstelligden. Nog méér
vandealbekendeelementen? Hetlijkteenstandaardantwoordte
zijndatsteedsvakerdoordeinstitutiesuitgebraaktwordt.Doch
het 'nogmeer'zalookleidentot nog meer afhankelijkheid, nog meer
stagnatie, nog meer verpaupering.
IndeWesteuropeselandbouwlijkendeproblemen,inalhunonmiddelijkheid genomen,vanandereaard.Maarschijnbedriegtsoms.Want
ookhierissprakevaneenalgehelewildgroeivanproblemenendreigendeperspektievendiezichnietmeermaatschappelijk latenkontrolerenenbeheersen.Ookhierindividueleproducentendieenkel
nogvanschraleprivilegeskunnendromen,alszedeverlorenvrijheiduithunhoofdbannen.
Entenslotte....ookhierrijstvanuitdepraktijkderboeren
debehoefteaanalternatieven.

*Demoeilijkheidsgraadvandekonstruktievanalternatievenvoor
delandbouwwordtnogeensextrageaksentueerddoorhetontbreken
vanstrijdtradities (wezwijgen maar helemaalovereenintellektueletraditie)diezichrichtenopeenradikaleomvormingvan
deverhoudingenwaarindeagrarischeaktiviteitengeperstwerden
enworden.Despecifiekestruktuurvandelandbouw(gezinsbedrijven,zeergeringescheiding tussenwerkenenleven,sterkeregionaleverschillen,groteinvloedvanbepaaldetraditiesed.)iseen
tweede,minstensevenbelangrijkepijlervandegenoemdemoeilijkheidsgraad.Nietvoornietsisinallezichsocialistisch
noemendelandendelandbouwdézwakkestee.
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Ishetnietpretentieusenerzijdsdeonmachtvandegangbarewetenschaptekonstateren,anderzijdstewijzenopdekombinatievan
alternatief enbeweging,welkewélinstaatzouzijndehuidigepraktischealsweltheoretischeimpassestedoorbreken?
Erzijnopzijnminsttweezeeressentiële,wellichtdoorslaggevendeverschillentussenbeide.De 'wetenschap'moetbijvoortdurenkalkulerenmeteenaantalkontinuavandekapitalistische
ontwikkeling (wereldmarkt,rentevoet,politiekehaalbaarheid,etc.)
wilzevaneeneventuele 'oplossing'een technisch adekwaat voorstel
maken.Zogaat 'technischeuitvoerbaarheid'elkeoplossing (gesteld
datmendaarnogdefantasievoorheeft)voordevoetenlopen.Daarentegenkamptdekonstruktievanalternatieven niet metdatprobleem:
haartechnischeperfektioneringkandieverstikkendekontinualetterlijkenfiguurlijk linkslatenliggen.Devraagnaarhetwaarom
brengtonsnaarhettweedeverschil:
Doorhaarkombinatiemeteenbeweging iseenalternatiefookeffektiefinstaatverhoudingendievoorde 'wetenschap'eengegevenzijn

te veranderen.
8. (overderolvandeintellektuelen)

In de ontwikkeling van alternatieven kunnen linkse intellektuelen
belangrijke, een specifieke én een eigen rol spelen. Nietindiezin
datweeen 'agent'deralternatievenzijn:iemanddiezijntaakdefinieertalshetintroducerenvanexternontwikkeldeoplossingenof
theorieënIndeboerenbewegingen.Kantenklarealternatievenbestaan
niet;maarzekunnenwel ontwikkeld worden.Inenvanuitde boerenbeweging, enïndie ontwikkeling kunnenintellektuelenhunbijdrage
leveren.
Socialisten,kommunistenenveleanderenvanhet linksefronthebbenzichindegeschiedenisweiniggelegenlatenliggenaandebewegingonderboeren.De 'agrarischekwestie'iseenstiefkindjevan
links.Hoogstenswanneerdevoedselvoorzieningvandestedelijkeindustriëlearbeiders (waar 'links'meerperspektief inziet)in
gevaarkomtdoorbewegingonderboerenwordendeogenvanlinkse
voormannengeopend.Hetresultaatiseenschrijnendeonkundebijde
arbeidersbeweging mbt.boerenenbijdeboerenbewegingnietsdan
vooroordelenoverarbeiders.
Ditonbegripenonkundevaltreedswaartenemenbijdesocialistische 'klassieken'.Marxisnahetrevolutiejaar 1849danigontstemdoverderoldiedeboerenspelenbijhetbrekenvanderevolutie.Ekonomischvormendeboerenweleen
klasse,stelthij,
maardoorhetgebrekaanklassebewustzijnishetnietmeerdaneen
'zakaardappelen' (Marx,deklassenstrijd inFrankrijk,1848-1850).
Daarommoetendeboerengeleidworden,enweldoordeorganisatie
vandearbeidersbeweging.DezestellingkomtbijLeninenookbij
Trotskisteedsweerterug,ookinhunverderuitgewerktemilitaire
strategieën.HetisvooralGramscigeweestdieveranderingheeft
gebrachtinditlinksevooroordeel.Vooralomdathetprobleemvan
derelatietussenboerenbeweging enarbeidersbeweging inzijngeboorteland Italië zeerduidelijknaarvorenkomt (hetagrarische
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een

zuidenenhetindustriëlenoorden)moethijerzich,noodgedwongen,
welmeebezighouden.
Tijdensdejaren '30ontwikkeltGramscidaaromeenstrategisch
konceptvangrotebetekenisvoorzowel 'links'alsdeboeren. Die
stellingisalsvolgt:dearbeidersinhetnoordenvanItaliëende
boereninhetzuidenzijnbeide,elkaaraanvullende,revolutionaire
krachten.Dearbeidersbeweginguithetnoordenbehoedtdeboerenbeweginguithetzuidenervoorvoorhetkarretje vandegrondbezittersendekleineburgerijgespannenteworden.Andersombeïnvloedteensterkeboerenbewegingdearbeidersbeweging inhetnoorden,bijvoorbeelddoordenieuweradikaliteitdieindestrijdwerd
gebracht.Eenbondgenootschapvanarbeidersuithetnoordenende
boerenuithetzuidenlijktdanookhetbestekoncept.Weziendus
bijGramscinietdeonteigeningvanhetrevolutionairepotentieel
ophetplatteland,hetgeenbijdeandere 'klassieken'welhetgeval
is.
Ookophetgebiedvanderelatietussensocialebewegingenen
intellektuelenkunnenwenogveellerenvanGramsci.Hijheefterin
zijntheorie-enstrategievorming eenserieuspuntvangemaakt.
KortsamengevatonderscheidtGramscisteedsbijelkemaatschappelijkeklassen
zogenaamde 'organische'intellektuelen,waarbij
welbedachtmoetwordendathetintellektueel-zijnbijGramsci
beslistnietbeperktblijft tothetdragenvaneentitel.Immers
iedereeninpricipezowelhand-alshoofdarbeider,alleennietiedereenkrijgtdestatusvanhand-ofhoofdarbeider indesamenleving
opgelegd.Zohebbendeindustriekapitalisteneengroepvan
'management'intellektuelenvoortgebracht,degrootgrondbezitters,
rechtersendergelijke.
Echterdeboerenhebbennooiteendergelijkegroep'organische'
intellektuelenkunnenvormen,omdatwataanintellektuitdeboerenstandwerdvoortgebracht (deoudstezoonmoestpriesterworden,een
jongereschoolmeester)steedsdoorkleinburgelijkegroepenwerd
opgenomen.
Ookaldoenerverhaaltjesderondedathet 'GroeneFront'zo
sterkis,datervandeparlementariërs zoveeleenagrarischeachtergrondhebben,dannogwilditnietzeggendatditde 'organische
intellektuelen'vandeboerenbeweging zijn.Immersdetraditionele
organisatiesvanboerenstaanondergroteinvloedvandeclerus,de
agribusinessed.,zodatwehiernietkunnensprekenvan'boerenbeweging'.
8.2.
Na 1968isdesituatieinEuropa,maarookeldersdanigveranderd.
Nietalleendestudentengaandestraatopmaarookdeboeren.We
hoevenalleenmaardeherinneringvandedemonstratievan 1971in
Brussel,detrekkerakties inheelEuropavan 1974endedemonstratie
vanAmerikaanseboereninherinnering teroepen.
Ditzijnallemaalvoorbeeldenvanboerenstrijd dieeengroter
gebiedbeslaan.Erzijnookveelboerenaktiesdiemeerregionaal
beperktblijven,dieechternietvanminderbetekeniszijn.Ter
vergelijking:melkoorlogeninBretagneenZuidDuitsland (Weiding),
Brouwgerstaktie, deboerendeelnameinLarzaceninBondorf
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Dezeverhoogdepolitiekebelangstellingvanboerenheeft,samenmet
eenpolitiseringvandestudentengeleid totmeerderebondgenootschappen.Delinksestudentenbeschouwenboerennietmeeralsinferieurepolitiekeofapolitiekedieren.Integendeel,erontstaateen
groepintellektuelendiedebewegingonderboereneengoedhart toedraagt.Dezestudentenwillenzichopdenduurontwikkelen totwatin
determenvanGramsciheet 'organischeintellektuelen'.Maarditis
gemakkelijkergezegddangedaan.Ervolgenindejaren '70vele
tegenvallers.Langnietaltijdblijkthetbondgenootschap tussen
boerenenintellektuelenzoromantischteverlopenalsmeninde
studeerkamerofophetboerenbedrijfervanheeftvoorgesteld.Snelle
taktischewendingenbijgroepenboerendieinaktiekomenenbij
studentendiedaaropinwillenspelenzijndaarvanhetgevolg.Ondanks
alleproblemenzijnermeerdereminofmeerstabieleverbandenontstaan.Nietalleenindewesterselanden,ookindeontwikkelingslanden.
Uitdezeverbandenkomtderoepom 'alternatieven'.Enhierop
_zullendeintellektuelenmoeteninspelen.Maarnietalleen'alternatieven'zijnbelangrijkvoordebewegingonderboeren.Ookaktieonderzoekisniethetlaatstewoordalshetgaatomderelatietussen
intellektuelenendeboeren.Daaromgevenwehierenkelemogelijkhedenwaartoeeenintensievebandtussenintellektuelenenboeren
'inbeweging'kanleiden.Hierbijmoetvoorafopgemerktwordendat
hethiernietgaatomdingendiealleendeintellektuelenaangaan,
hetzijntakenvoordebewegingalszodanig.Daarbijpassenmeerof
mindere'intellektueletaken',echterbijeendergelijkebondgenootschapzullenzoweldeboerendemeertraditioneleintellektueletaken
alsdeintellektuelendemeertraditionelehandarbeid taken ook moetendoen.
8.3.
Latenweevenenkeleaktiviteitenvanintellektueleaarddiebetekenisvolzoudenkunnenzijnbinneneenboerenbeweging,kortaanduiden.

- Het inventariseren

van de belangen en

tegenstellingen.

Dezeaktiviteitspreektbijnavoor zich.Hetzalduidelijk zijndat
voordeontwikkelingvanelke 'beweging'vanenigemaatschappelijke
betekeniskennisophetpuntvandebelangenentegenstellingen
onontbeerlijk is.Ditisechtergeenzuiver 'registrerende'bezigheid.Pasindeaktiewordtduidelijkwaardetegenstellingenliggen.Pasbijhetmaatschappelijkveranderendoptredenleerjeje
vriendenenvijandenkennen.
Daaromishet uitzetten
van strategieën
onontbeerlijk.Ookhierbijbestaatereentaakvoordeintellektuelen,hoeweldehelebeweginguiteindelijkdestappenmoetondernemen.Daaromzaldeomringendestruktuuronderzochtmoetenworden.Demachtsverhoudingen,
demeerofminderstabieleevenwichtenindeverdelingvandemacht,
zullenindeaktieonderkendmoetenworden.Uiteindelijkisditde

basisvoorhet "kiezen van vrienden en vijanden.
- Het uitvoeren van 'kontraexpertise'
onderzoek.
Omtotzinvollealternatievenineenpolitiekebewegingtekomen
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moetjewetenwat 'devijand'wil,kanenwatdemotievendaarvan
zijn.Analyserenvandeeffekten,aannamen,foutenenwaarhedenvan
depolitiekvande 'tegenstanders'zijniseennuttigebezigheidop
intellektueelniveau.Hetmagechternietophoudenbijditonderzoek.Immersdaarmeeishetlaatstewoordnietgezegd,vooralniet
overhetperspektiefdatdebewegingzichzelfstelt.

Theorievorming en

ideologiekritiek.

Wanneerdealternatievenookeenmaatschappelijkebetekeniskrijgen
ende 'tegenstanders'vanzichlatenhorenzalvoorelkebeweging
defasevandeverderetheorievormingenideologiekritiekaanbreken.Menzalmoetenlegitimerenwaarombepaaldestellingeningenomenworden,zoweldoordevriendalsdevijand.

Rekonstruktie

van de geschiedenis

van de beweging.

Elkebewegingontwikkeltindeloopvandetijdeeneigengeschiedenis.Dezegeschiedenisraaktvaakwatopdeachtergrond.Vooral
bijhetkonstruerenvanstrategieënenhetontwikkelenvanalternatievenentheorieënkaneenrekonstruktievandegeschiedenis
eenwelkomebijdragezijn.

Opbouwen van kommmikatie tussen afzonderlijke

bewegingen.

Deuitwisselingvanervaring,kritiekentheorieisonontbeerlijk.
Immmersbijonvoldoendekommunikatieis'ronddraaieninheteigen
kringetje'nietonmogelijk.Endaarmeeraaktmenopeendood
spoor.Kommunikatiekanalen,inwelkevormdanook,moetenopgebouwd worden.Hierbijisweerzowelhoofd-alshandarbeidnodig.

Leveren van een bijdrage aan de taal en de kuituur van de beweging.
Elkestrijd levertkultuuruitingen,taaluitingened.Maarvoorde
ontwikkelingvaneeneigenkuituurentaal,diedebewegingweer
kanversterken,ismeernodigdanzuiverregistrerenwaterinde
beweging leeft.Bewustafwijkenvanofaansluitenbijandere
kultuuruitingenomzodoendedeeigenkuituurteversterkenvraagt
omarbeidvanintellektuelen.
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WAAROVER SCHRIJVENWE ?

InMARQUETALIA zullen devolgende thema's centraal staan:
1)Empirische analysesvan de struktuur, effekten,oorzaken en

werkingvande huidige onderontwikkeling

van de landbouw,dat

wil zeggen,zowelvandeperifere landbouw alsvan deWesteuropese. Binnen deze kategorie vallen ook bijdragen die nader ingaanop de 'bijdragen' enfunkties vandediverse landbouwwetenschappelijkeinstitutieséndekeur van uitvoerende apparaten die
binnen de landbouwwerkzaam is (bijv. ingenieursbureaus,voorlichtingsapparaten,ministeries,supernationale organen, e t c ) .
2)Daarnaast zal systematisch aandacht besteed worden aande ideeën
en ervaringen die zich rond de noodzaak enmogelijkheid van
alternatieven
centreren.Gedachtwordt aan inde eerste plaats
het bundelen,dat wil zeggen onderling uitwisselen,bespreken.en
elaboreren van al die 'bouwstenen',die nu eenzaam en verloren
op dewereld rondslingeren: verslagen vanboerenstrijd waarin
veelvuldig belangrijke stappen - theoretische en praktische gezetworden voorbij datgenewat dehuidige verhoudingen permitteren;bijdragen vanwetenschappers;historische analyses,etc.
De ingangen zijn maw vele.
En ook het terrein isbreed:
nieuwe samenwerkingspatronen,alternatieve modellen voor irrigatie,produktiebeheersing, intensivering van het bodemgebruik
enopvoering van rurale werkgelegenheid, pogingen stad en land te
integreren,biologische bestrijding,de ideevan auto-gecentreerde ontwikkeling e t c .
Hetprobleem totnu toe isdat äldeze ingangen enheel deze
breedte nimmer gesystematiseerd en geëlaboreerd zijn:zijnhet
Veld-ervaringen' danworden zemeestal begravenmet hén die er
voor vochten (de geschiedschrijving isniet bijzonder geïnteresseerd injuist deze ervaringen); zijnhet 'laboratoriumprodukten'wereldvreemd (gemaakte)Einzelgänger, later eenvoorzichtige doch afdoende 'overname'van het 'alternatief idee'door
industrie enwetenschap.Waarom? Onder andere omdat er géén enkel
platform
iswaarbinnen het spreken over alternatieven legitiem en
waardevol is.Zeker niet binnen de landbouwwereld. Typerend is de
ervaring van Chayanof:hijmoest zijnUtopia onder pseudoniem
publiceren (maar Stalinkreeg hem toch te pakken). Ennu?
Georganiseerd links,en dat isonderhand eenheel skala,weet
niksvan landbouw af,enweet zichnogminder raad mét de landbouw.
Het denken over alternatieven wordt bejegend met de aloudeweerzin tegen 'overgangsstrategieën'-waarbij gemakshalve vergeten
wordt dat dewereld een andere isdan die uit de tijd van
En tenslotte de'officiëlewetenschap':voor haar is er in principe
geenprobleem,men is immers hard opwegwetenschap enwereld
steedsmeer teverbeteren.
Vandaar dit tijdschrift,dat,zomenenwe,al geslaagd zou zijn
als het debescheiden taak bereikt van het bundelen vande tot nu
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toeen/ofnógaanwezigebouwstenenvooralternatieven.Ofweaan
eenvoorzichtigsynthetiserentoekomen?Detijdzalhetleren.
3)Eenderdebelangrijk themawordtgevormddoordepersoonlijke
ervaring,diewijzelfopdoenbij,eninhetwerkindelandbouw,
hetzijdeperifere-,hetzijdeWesteuropeselandbouw.Jezou
ditderdethemaalseensoortverbindingtussende eerstetwee
thema'skunnenzien:metdevoetendagelijksindeonderontwikkeling,maardeblikhunkerendopalternatievengericht.'Met
hethoofdindewolken',zoalsdekollega'sdanweleenszeggen.
Hoehetookzij:Hetlijktonsuitermatebelangrijkomvooral
ookdepersoonlijkeervaringenuittewisselen,teleren
ensterker teworden.
VoorwieisMARQUETALIAbestemd?
Wedenkendatdittijdschriftnuttigzoukunnenzijnvooreendrieledigpubliek.Ditzijnomtebeginnende 'veldwerkers':afgestudeerdenoverhetalgemeendiewerkenindetropenen/ofindeWest
Europeselandbouw.Datgaatomeenaanzienlijkkontingentmensen.
Opdetweedeplaatsdenkenweaandegeïnteresseerdewerkersuit
deinstitutionelesfeer:binnendeapparatenzittenonderhandook
veelkameraden.EntenslotteaanstudentenvandeLandbouwhogeschool
ensoortgelijkeopleidingscentra: 'omgevallenboekenkasten'zullen
zeinditbladvergeefszoeken,ervaringenuithetreëlelevenwél.
Overredaktieentijdschrift.
Deredaktievandittijdschriftbestaatuiteenwisselendegroep
mensendieeenachtergrond enoriëntatiedelenzoalseerderindit
redaktiemanifestwerdenomschreven.Wiekontaktzoektmetderedaktiegroepkanonstenallentijdebereikenviahetvolgendeadres:
Redaktie MARQUETALIA
Postbus 235 6700 AE Wageningen
Hetisonzebedoelingdittijdschrifthalfjaarlijksuittebrengen.
Voordezwervendelezers,metnamezijdieindeDerdeWereldwerkzaamzijn,iseenapartsysteembedacht.Eengewoonabonnementis
immersbijnaondoenlijkdoordevoortdurendeoverplaatsingen.Zij
kunnenopbovengenoemd adreshunadresachterlatenenkrijgendan
eenaankondigingwanneerereennieuwnummeruitkomt.
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MAftOUETALIA I

AKTIEONDERZOEK

redaktiekollektief
MARQUETALIA

1.
Hetthemadatalseenrodedraaddoorditeerstenummervan Marquetattaloopt,isaktie-onderzoek.Ditthemaisgekozenomdathetnauw
samenhangtmetdeoriëntatievandittijdschrift,metderedenen
waaromweermeegestartzijn.Indemethodedieaktie-onderzoek
heet,staannamelijkdeverhouding tussenSubjektenObjektvankennisproduktieenderelatietussentheorievormingenpraktischhandelencentraal.Enindittijdschriftgaathetimmersomderolen
positievanintellectuelen ("subjekt")metbetrekking totbeweging,
organisatieenaktievanboerenenlandbouwpolitiek ("objekt")enerzijds,enomdewerkelijkheids-engebruikswaardevanideëen,konceptenenparadigma's (theorievorming)dieontwikkeldwordenbinnen
ofinsamenhangmetdeboerenbeweginghierinWest-Europaeninde
DerdeWereld (praktijk)anderzijds.
2.Aktie-onderzoekalspolitiekekeuze.
Aktie-onderzoekalszodanigisnietietsgeheelnieuws,hetkomt
nietalseenplotselinge,nieuweonderzoekstrenduitdeluchtvallen.
Sindsheteindvandejarenzestig,diegemarkeerdwerdendooreen
golfvankritischebewustwordinginintellectuelemilieusoverde
gehelewereld,zijnaspektenvanaktieonderzoektotontwikkeling
gebrachtonderuiteenlopendeomstandigheden,namelijkzowelinlandenvanhetcentrumalsvandeperiferieenonderverschillende
bevolkingsgroepenzoalsboeren,fabrieksarbeiders,buurtbewonersed.
Uitwisselingvandezeervaringentoteencoherenteonderzoeksopvatting,eensystematiseringvandeindeloopderjarengeproduceerdeelementenvanaktie-onderzoek zijnwelvanvrijrecentedatumenhetisvooraldaaraandatwijeenbijdragewillenleverenin
diteerstenummervan McœquetaLia.
Aktieonderzoek laatzichindeeersteplaatsdefiniërenvanuit
deorganischeband tussendeonderzoekerendemensenmetenvoor
wiehijaktie-onderzoekverricht.Hetonderzoekvindtplaatsinhet
kadervaneenaktieofbeweging,waarvandeonderzoekerdeeluitmaakt,enwaarmeehijzichidentificeert.Kennisdoelenkennisbelang
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zijn vanuit endoor de groepering in aktie,met welke envoor welke
het onderzoek wordt verricht, bepaald.
Het aangaan of het tot stand komen van een dergelijke organische
band betekent eenpolitiek ideologische stap vande onderzoeker op
basis van zijn eigenmaatschappelijke verantwoordelijkheid. De implikatie daarvan isdan ookvanpolitieke aard: deelname aan een gewild proces vanmaatschappelijke verandering, waartoe kennis,als een
wapen omdeze verandering tebewerkstelligen, nodig is.Dat wapen
wordt gesmeed engehanteerd door debeweging waarbinnen de onderzoeker werkt,dusmede door hemzelf,waarbij het verschil met anderen
indebeweging alleen berust op zijn specifieke vaardigheden(kapaciteiten van interpretatie, analyse, strukturering, systematisering
ed.) opbasis waarvan hij een specifieke rolvervult in produktie
en aanwending vankennis.
Individuele•toeëigening van de kennis doorde onderzoeker ishiermee op voorhand uitgesloten (het is immers eenkollektief produkt),
evenals vervreemding daarvan door derden(zoals bij research op kontrakl of in opdracht).
Subjekt enobjekt van aktieonderzoek zijn één inde praxis.Dat
betekent dat de beide elementen van aktieonderzoek, dwz.kennisverwerving en aktie,niet omwille van zichzelf plaats vinden,maar
verweven zijn inéén, op emancipatorische verandering gerichte oriëntatie.Aktieonderzoek isdaarmee dus ook nóch een alternatieve methode omwetenschappelijke kennis te akkumuleren,nóch een nieuwe
manier van aktievoeren.Het is een politieke praxis,waarin het
sturende ideologische moment het streven naar emancipatie isvan
een sociale klasse,kategorie of groepering die inhaar
maatschappelijk bestaan onderdrukt,uitgebuit of overheerst wordt.
3.Konceptuele aspekten van aktieonderzoek.
Het feit dat het kriterium waarmee aktieonderzoek wordt beoordeeld,
niet ontleend wordt aan een "wetenschappelijk forum" of algemene
"toepasbaarheid", maar aande bruikbaarheid voor de realisering van
emancipatorische aspiraties,brengt met zichmee dat het proces van
aktieonderzoek invrijwel alle opzichten verschilt van het gangbare
wetenschapsbedrijf. Men daalt niet af indewereld van theorieën,
voorgevormde koncepten, definities enhypotheses naar de alledaagse
werkelijkheid om daar één en ander te toetsen envervolgens weer op
te stijgen naar de hogere sferenvande "wetenschap":het vertrekpunt en eindpunt van onderzoek ende legitimering daarvan in laatste
instantie. Bij aktieonderzoek worden daarentegen vanaf het begin de
begrippen ontleend aande duiding en ervaring van dewerkelijkheid
door debeweging waarinmenwerkt. Gaandeweg worden ze ineenkollektief begrijpen uitgewerkt, omlijnd, gebruikt enveranderd als
instrument énprodukt van onderzoek én aktie.Voor een wetenschappelijk jargon,voor de geheimtaal waarinwetenschappers de kennis
van hun objekt van onderzoek onteigenen, daarvoor is indeze opvatting geenplaats.Aktieonderzoek gaat doelbewust uit van de taal •
van alledag: sleutelbegrippen waarmee demensen hun eigen ervaringen
samenvatten, zegswijzen,kortom: de eigen vertrouwde taal ishet
vertrekpunt voor de ontwikkeling van.koncepten,ook al zijn taal en
daarmee debeginkocepten bij tijd enwijle vaag enmeestal ambigue.
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Dieambiguiteitiseenonmogelijkheidbinnenhetparadigmavanhet
traditioneleonderzoek:konceptendienenscherp,eenduidigenintersubjektiefhanteerbaar tezijn.Omdattebereikenformuleertde
wetenschapper zijn konceptendanookvóórdathijnaardeonderzoeksobjektenafstapt.Het 'verstaanbaar'makenvanzijnkonceptenis
hooguiteentechnischprobleem:eendeelvandeoperationalisatietechnieken.Dubbelzinnigebegrippen,begrippendietijdenshetonderzoekrijpenzijnhemeendoorninhetoog.
Binnenaktieonderzoek ligtditanders:dedubbelzinnigheidvan
velealledaagsebegrippenisnietzozeereensta-in-de-wegalswel
eensociologischfeitdatdewegkanopenennaarnieuweinzichten
en/ofaktiviteiten.Dektéénterra("begrip")meerderezakendiein
onze ogenuitermateverschillend zijn,daniserwellichtsprake
vaneenhomogenevisie,eengezamenlijkverledendattottaalverwerktis,kortom:vanzakendie ontdekt enverderontwikkeltdienen
teworden.Eena-priori enrigidedoorgevoerde 'wetenschappelijke'
konceptualisatie zoudierijkdomechterbevriezeninplaatsvanhaar
te'ontdekken'.Veelalzalerooksprakezijnvaneenreëlevaagheidendubbelzinnigheid.Vanblindheid ineenwereldvolrepressie
entekortkoming.Dochookdänisdeinherente tegenstrijdigheid
vaakpreciesdatpuntwaarindewerelddiezichnietlaatbegrijpen,
zichopenbaartenwreekt. Descheurenindestatus-quouitenzich
inenalsvaagheid endubbelzinnigheid indetaal.Enwaaromnunet
diescheurenweggevlakt?
Eenenanderbetekentuiteraardnietdatdaarmeediedubbelzinnigheidookeenrichtinggevendenormis.Integendeel:erzalnaar
helderheidgestreefdmoetenworden,dedubbelzinnigheidmoetontvouwd.Hetpuntisechterdatdaarvoor tweevolstrektverschillende
wegenopenliggen:Deonderzoekerkan.lósvandewereld,zijneigen
helderheid scheppen;maaróókmogelijk ishetom£ndiewerelden
doormiddelvaneenreëledialoogmetdebelanghebbendeneenwerkelijkeklaarheid,eensociaalgeldendeduidelijkheid,tebewerkstelligen.Datiszoveelalstraditioneelonderzoekversusaktieonderzoek,waarbijhetwerken via detaalvanalledagdewegopenblijft
houdennaareenvoortdurende terugkoppelingvanresultaten-die
resultatenontvankelijkmaaktvoorkritiek!-terwijlhettraditioneleonderzoekdiewegdrastischsluit:dewetenschappelijkekonceptendiezichalsgeheimtaalverhoudentotdetaalvanalledag
(endaarmeetotwoede,begrip,vreugdeetc.)vormeninfeiteniets
andersdaneenelementinhetreedsaangestipteonteigeningsproces:
inhetproces,dathetverkrijgenvankennisoverdeeigensituatie
overplantnaarhetwetenschappelijkebedrijfomhetdäärvervolgens
temonopoliseren.Géénprobleem,nogmaals,vooreenop
interventie
Van deskundigen gerichte batterijvantoegepastewetenschappen.
Wéleenprobleemindatonderzoekdatzichalsaktieonderzoekdefinieert.
Waaromeentaaldiede dialoogmetde 'doelgroep'opentinplaats
vanhaarteblokkeren?Uiteindelijkomdewegnaardesocialeaktie
vandebetrokkenenzelfintekunnenslaan.Dâtisookdesleutel
voorhetafgeleidprobleem,waarvoorveellinksegroependieeen
aktievepraktijkontwikkelden,zichgesteld zagen:Namelijkhóeeen
wijderevisieteontwikkelendieverdergaatdandeonmiddellijke
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problemenwaarvoor men hier-en-nu gekonfronteerd wordt. "Dit verbrede perspektief behoort géén speciale envoorgeschreven ideologie
te zijn,bijvoorbeeld eenbepaalde variant van hetmarxisme" ,aldusMoser op eenZuid-Amerikaans kongres over aktieonderzoek: "The
guiding principle of gaining such awider perspective should be the
broadening experience of the field subjects themselves" (Action
Research as anew research paradigm in the social sciences,Cartagena,Colombia 18-23 april 1977).
Latenwewel zijn: We geloven niet dat de zozeer geprezen popularisering of vulgarisatie van dewetenschap een effektieve oplossing zoukunnen bewerkstelligen; het ishooguit een tegemoet komen
aan gemakzuchtig konformisme en tegelijkertijd zal het leiden tot
eenverslonzende nivellering van het wetenschappelijk bedrijf.
Aktieonderzoek staat echter loodrecht opdergelijke 'popularisatie'
pogingen, enwel omdat het een zich isolerend wetenschappelijk bedrijf (alof niet aangevuld met popularisatietechnieken) vervangt
door een systematische dialoog,die zich laat leiden door de emancipatie-aspiraties van de 'doelgroep'.
4.Methodische aspekten van aktieonderzoek.
Behalve opdit konceptuële nivo,heeft eenpraxis van aktieonderzoek uiteraard ookz'nkonsekwenties opmethodisch terrein.
Omdat dekennisverwerving indienst staat van envervlochten is
met eenproces van sociale verandering ineen politiek ideologisch
bepaalde richting, zijn zogenaamde waardevrijheid en objektiviteit
per definitie ficties en onmogelijkheden.Men isniet geinteresserd
ineen statisch beeld vandewerkelijkheid, die zominmogelijk beinvloed moet worden door de onderzoekers, het onderzoeken is zelf
het veranderen vandiewerkelijkheid!Dat impliceert juist eenbewust gebruik van zogenaamde 'leading questions' inplaats van het
vermijden daarvan. En geen atomisatie van de onderzoekspopulatie om
onderlinge beinvloeding tevoorkomen,maar juist het streven naar
maximale kollektieve vorming enbewustwording door het proces van
onderzoek. Experimentele groepen, het ensceneren van van kontrolegroepen,participerende observatie en andere technieken die inwezendemensen als onderzoeksofcjefci,als proefkonijn hanteren,passenniet indepraktijk vanhet aktieonderzoek.
De groepering waarvan de onderzoeker deel uit maakt in endoor de
aktie,is zowel subjekt als objekt van onderzoek.De produktie van
kennis]en de omvorming daarvan tot eenwapen inhet proces van verandering,worden namelijk gerealiseerd inhet onderzoeken van de
eigenbestaansvoorwaarden endus van demogelijkheden omdeze te
veranderen.Traditionele onderzoeksmethodes als enquêtes, bronnenonderzoek, verwerking van statistieken ed.kunnen hierbij zeker gebruikt worden,maar zevormen niet meer de exklusieve instrumenten
van dewetenschappelijk onderzoeker. De onderzoeker monopoliseert
dezemiddelen niet,debetrokkenen nemen zelf enquêtes af,werken
zeuit,verrichten zelfnaspeuringen in archieven etc.Vorming en
veelvuldige verandering van begrippen,de operationalisering ervan,
het signaleren vanrelaties daartussen, dat alles isvoorwerp van
eenkollektieve aktiviteit,welke z'n vertrekpunt vindt inde ge-
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meenschappelijkeervaringvandewerkelijkheiddoordebetrokkenen,
de"common-sense".
5.Voorwaardenvooraktieonderzoek.
Inhetvoorgaandeblijktdatinaktieonderzoekgeenplaatsmeeris
voordewetenschapperalspassieve,'objektieve'toeschouwer,al
dannietvermomdalsgeëngageerdeparticiperendeobservant.Door
onderzoekendeaktie draagtdeonderzoekerineenorganischeverwevenheidmetdegroepering,waarinenwaarvoorhijwerkt,bijaan
socialeveranderinginemancipatorischerichting.Dezeorganische
bandvindtzijnuitdrukking ineengemeenschappelijke,georganiseerdeaktiviteit.Dezeorganisatieisnietincidenteel,maarmoet
voldoenaandeeisenvanpermanentiediehetgewildeprocesvan
maatschappelijkeveranderingdaaraanstelt.
Behalvede'formele'voorwaardevaneenkollektieveorganisatie
metvoldoendekontinuiteit,waarinenwaarmeedeonderzoekermoet
werken,moetdezeorganisatieuiteraardvoldoenaande'inhoudelijke'voorwaardevanbetrokkenheid ineenemancipatorischepraktijkvanstrijdvoordebevrijdingvanmensendieinhun maatschappelijk bestaangeknecht,onderdruktofverminktworden.
Hetbehoeftgeenbetoogdataktieonderzoekvandaagdedagvrijwelnergensdebenodigdekondities,waaronderomtebeginnende
organisatorischevereisten,zalkunnenaantreffen.Opdezeaarde
dehemelzoekenzouevenweleenvergissing zijn.Aktieonderzoekis
nietietsomvantedromen,docheenalgeheelgevecht,ookenvooralvoordiekonditieswaaronderhetsteedsmeerkangaanfloreren.
6.Inleidingopdehiernavolgendeartikelen.
Bovenstaandenotitieszullenalthanséénzaakverduidelijkthebben:
aktieonderzoek omvateengrootaantalaspekten.Hetiseenveelzijdigepogingomwetenschapopeennieuwewijze,enopbasisvan
anderebelangentebedrijven.Enbepaaldnietde"zoveelste"methodewaartoedetraditionelewetenschaphettrachttereduceren:
een'methode'omachterdiemeningentekomendiemenals'respondent'nietzomaarineenenqueteformulierkwijtwil.
Dehiernavolgendeartikelenzijngeselekteerdmethetoogoppreciesdezeveelzijdigheid.Metdieartikelen trachtenwe enkele
aspektenvanaktieonderzoek-envoorlopig iselkaspektnogeen
probleem-teillustreren.
HeteersteartikelvanOrlandoFaisBorda (ofbetergezegd:eenbewerkingvanzijnbijdrageaaneenZuid-Amerikaans seminaroveraktieonderzoek,inCartegena,april 1977),inventariseertallerlei
moeilijkhedendieontstondenbijhetopzettenenuitvoerenvan
aktieonderzoek ophetColombiaanseplatteland.Eendeelvandie
moeilijkhedendraaitomdeverhouding tussenintellectuelenen
'massa',eenprobleemdatindiskussievaakleidttothetstellen
vandevraagnaardewederzijdseverhoudingenmetdepolitiekepartijen.FaisBordaiswatdatbetrefteenverademing:"intellectuelen
behoudenhuneigenverantwoordelijkheid",en"politiekeorganisaties
moetendewetenschapper inzijneigenhoedanigheid aanmoedigenen
respekteren".Belangrijkeopinies,vooralomdatzesteunenopeen
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jarenlangeenkonsekwenteaktieonderzoek-praktijk.
Hettweedeartikel, Aktieonderzoek
in de Eilandspolder, geefteengedetailleerd verslagvandevoortgang,moeilijkhedenenperspektieven
vaneenpogingomeenaktieonderzoek inpraktijk tebrengenophet
Nederlandseplatteland.Enpassantkomendaarindemanoevrestersprakevandeofficiëlelandbouwwetenschappelijkeen-politiekeinstituties,gerichtopeenovernameenneutralisatievanhetaktieonderzoekkoncept.
Eenbelangrijkaspektvanaktieonderzoek (ie. vandekombinatiebeweging-reflektie)ishetbijvoortdurenanalyserenvandeeigenervaringen.Datgeldttemeerdaarwaardieervaringengeenstatische
momentopnamezijn,maaruitdrukkingvaneenbewegingdiesteedsmeer
botstmetdemaatschappelijke strukturenwaarinzeopgeslotenzit.
Danverkrijgendezeeigenervaringennietalleenmeerreikwijdteen
diepte,zeveranderenhettoevallige,hetniet-opgemerkte,inessentiële,totnadenkendwingenderealiteit.Mitsdezeeigenervaringen
danookmaaralszodanig endoorallebetrokkenen verwerktworden.
Datwilzeggen:alleenalsergeenzgn.'voorhoedepretentie'aanwezig
is(waardooreenkleinegroepdeinterpretatievandeervaringen
gaatmonopoliseren),alleendankunnendeverwerkteervaringentot
eenechteschatkistwordenvooreenbeweging;eenschatkistipv.
oudeboekenwaaruit geput kan worden bij deverdere stappen
naareennieuwewereld.
Dit cre'èren en interpreteren
vaneigenervaringeniseenaspekt
datgoedtotzijnrechtkomtindebijdragenvanOnnoPoppinga,
welkehandelenoveréénvandebewegingenonderjongeDuitseboeren
enoverderolvanlinkseintellectuelendaarin.
Eigenervaringhoudennietopbijdebeweging.Inhaarartikel
Vrouwen in Nicaragua, laatMarijVultozienhoezeerookhetalledaagselevenwaarinjeopgenomen bent (bewegingofgeenbeweging)
opwaardevollemaniergeleefd enverwerktkanworden.Hetartikel
isgeenresultaatvanaktieonderzoek,hetillustreertweluitstekend
tweevanhaarbelangrijkeaspekten:namelijkhoeopzinnigewijzeom
tespringenmetjeeigenervaringen,ententweede:hoeuithetleven
vanalledagvraagstellingenafgeleidkunnenwordenwelkejeanders
finaaldoordevingersglippen.
Aktieonderzoekisbeslistgéénmethode-en-niet-meer-dan-dat.We
wezeneralopinbovenstaandenotitiesrondomhetthemaaktieonderzoek.Zeervaak ishetóókeendubbeleinstitutionelestrijd.Op
praktischnivo wildatzeggen:Deorganisatieseninstitutieswaarinde 'doelgroep'isgeïntegreerd,zijnvaakvanzodanigeaarddat
belangrijkevragenzichhooguitindividueeleninachteraf-kamertjes
latenstellen.Voorhetgezamenlijkstellenénbeantwoordenisgeen
plaats.Ziedaardeinstitutionele strijdophetnivovandedoelgroep (InPoppinga'sartikelwordthierverderopingegaan).
Tegelijkertijd iserdeinstitutionelestrijdophetnivovande
aktieonderzoekers.Opnieuw:aktieonderzoek isgeen truc; hetvergt
eenbehoorlijkeverandering indekonditieswaaronderdemeesteintellectuelenmoetenwerken.Inde Nieuwe Oost-Indische
Compagnie
(eenartikelvaneenzevental 'ontwikkelingsdeskundigen')wordtge-

28

sprokenoverdewijzewaarop zulkeinstitutiesdichtgeslibtzijn,
zodataktieonderzoek iniedergevaleenobjektvaninstitutionele
strijd (ofzelfsonmogelijk ?)wordt.
Vijfartikelen:vijfmaalallerleifragmentenoverdeverhouding
tussenlinkseintellectuelenengroependiezichinhunmaatschappelijkbestaanwillenemanciperen.Ofereenduidelijkedraaddoor
diefragmentenheenloopt?Deenigekonklusielijkttezijndatmen
telkenmaleopnieuw,opgrondvaneigenverantwoordelijkheid enop
grondvanserieuzeinschattingenbesprekingvandebestaande
verhoudingen,moetzoekennaardemeestgeëigendeoplossing.
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MAROUETAUA 1

AKTIEONDERZOEK IN LATUNSAMERIKA

orlando fais borda

EenbewerkingvanOrlandoFaisBorda:ForPraxis,
Theproblemofhowtoinvestigaterealityinordertotransformit.

Hetcentraleideevooreenalternatiefwetenschappelijkparadigmais
demogelijkheid vandemassaderwerkersomzelfwetenschappelijke
kennistemakenentebezitten.Sociaalonderzoekenpolitiekeaktie
kunnenelkaarwederzijdsbeïnvloeden,waardoorzoweldewetmatigheid
vandeaktiealshetbegripvandewerkelijkheid toenemen.Hetbasiskriteriumvoordegeldigheidvanwetenschappelijkekennisisdepraxis
-opgevatalsdedialektischeeenheidvantheorieenpraktijkwaarbijdepraktijksteedsweerhetbepalendeuitgangspuntvormt.De
aktie,waaruitdezepraktijkbestaat,wordtinditparadigmabeschouwd
alseenmiddelomdebestaansvoorwaarden teveranderen;ditintegenstelling tothetpositivistischeparadigma,datdepraxisuitsluitend
zietalstechnologischemanipulatieenrationelekontrolevanhet
natuurlijkeenmaatschappelijkeproces.
InhetaktieonderzoekdatinColombiawerdbedrevenbestondde
'theorie'uitvoorlopigeideeënofinformatievanbuitenafmbt.de
processenengebeurtenissendieindepraktijkwerdengeobserveerd.
De 'praktijk'wasdetoepassingvandezeideeëndoorgeorganiseerde
basisgroepen,waarvandeonderzoekersdeeluitmaakten.Daaruitresulteerdennieuweideeënofadhockonstateringenopeennieuwniveau,
dietelkenswerdeningebrachtinkonkreteaktieenervaringen.Enzo
ontstondeenritmischecyklusvanaktie-reflektie.
Enkelevoorbeelden.AandeVietnamesesituatiewerddehypothese
vanhet 'kultureleleger'alseenelementvoormassamobilisatieontontleend.Opbasisvaninformatiehieroverwerdeen 'kultureelfront'
aangemoedigd ineenstreekwaarvolksmuziek sterkverbreidwas.Aan
traditionele,romantischemuziekwerdeenrevolutionaire inhoudgegeven,waardoordeboerenindiestreekgemobiliseerdwerden.Tegelijkertijdwerdopkennisgebied eenvolledigerbegrip verkregenvande
manierwaaropdebevolkingdeoorsprongendewerkelijkegeschiedenis
vandezemuziekzag.Deopvattingvandebourgeoisie,dieopdemuziek
danste,kondenwordenvervangendoordievandebevolking,diede
muziekvertolkte,endaarmeewerdenenkeleklassiekeschema'svande
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nationale kultuurgeschiedenis doorbroken.
In een andere regio van Colombiawerd de theorie vande klassenstrijd met pedagogische enpolitieke resultaten toegepast. Zowerd
ontdekt dat
inhet begin van de eeuw eenbisdom grond had ingepikt
van een indianen-reservaat om een seminarie tebouwen. Historisch
onderzoek inarchieven en akties,zowelbij de overheid als bij de
boeren,bevestigde dit feit en leidde tot eenbetere kennisvan de
streek enhaar geschiedenis,gezien inhet licht van de klassenstrijd.
Op dezemanier voorzag men de inheemse beweging van de formele wapens
ende noodzakelijke ideologische enpolitieke kennis om de bisschop
aan tevallen enhet land terug tenemen.
Uit dergelijke voorbeelden blijkt dat degeldigheid van de kennis
werd bepaald door de resultaten van demaatschappelijke en politieke
praktijk enniet door de subjektieve beoordeling. Op deze wijze
verkreeg men wetenschappelijke kennis,gekreëerd door de aktie zelf.
Zonder debasisorganisaties had men niet zover kunnen komen;de
verkregen gegevens zouden niet voldoende diepte en evenminde zelfde
politieke invloed gehad hebben.Veel hangt derhalve afvande aard
van de relaties tussen de onderzoekers ende georganiseerde basisgroepen.
De rol vanvolkswijsheid, 'common sense'en die van de partijen en
andere politieke ofvakbondsorganisaties alsmede de rolvan diegenen
die het onderzoek beheersen,worden inhet navolgende geanalyseerd
aande hand vandeze thema's:
1.Dewederzijdse relaties tussen common sense,wetenschap, kommunikatie enpolitieke aktie;
2. dewijze waarop het proletariaat dewerkelijkheid begrijpt en de
specifieke kategorieën,waarmee deze interpretatie tot stand komt;
3.dekombinatie van subjekt en objekt inde onderzoekspraktijk en
de politieke konsekwenties daarvan.
1.Over 'common sense'
Eennaïef geloof dat 'demassa's nooit ongelijk hebben' (een geloof
dat stoelt op eenwat romantische opvatting omtrent 'het volk')
leidt tot weinig meer dan populistisch masochisme van intellektuelen
die de fabriek ingaan of het platteland optrekken, ommaar zoveel
mogelijk inde zelfde arme omstandigheden te leven als 'het volk'.
Er bestaat wel een 'spontane filosofie' inde taal, in common sense
en systemen van geloof of folklore,die op inkoherente en verbrokkelde
wijze de praxis duidt op het niveau van het volk.Demoeilijkheid is
hoe er een ideologische eenheid tevormen is tussenhet wereldbeeld
op dit niveau en dat van de intellektuelen. Common sense bevat elementen van kausualiteit, die vaak vanmeer exakte en onmiddelijke aard
zijn dan filosofische redeneringen of ingewikkelde technische waarnemingen. Op dit uitgangspunt baseerden zich experimenten inde
richting van aktieonderzoek in Colombia.
Dekennis en ervaring vankaders en andere goed geinformeerde individuen bleken overvloedig aanwezig wat betreft zaken als: organisatie
en aktie vanboeren, zoals landbezettingen; adoptie van nieuwe gebruiken en traditionele omgeving; het gebruik van uiteenlopende dingen

alsplantkunde,muziekentoneelspelineenspecifieke,regionale
kontekst.Hetgaatinaktieonderzoekechternietomdeakkumulatie
vangegevensofdeontdekkingvandepurewetenschap.Hetgaaterom
kennisenervaringen tot 'wapens'temakenvoordeonderdrukteklassen,
zodatdezebewusteenrolalsaktorenindegeschiedenisgaanspelen.
Dekennisdieeralinhetveldis,moetalshetwareingesystematiseerdevormaandemassa'steruggegevenworden.Datmoetdanookwel
opbasisvandemogelijkheden van demassa'somdenieuweideeënte
begrijpen.
Vervreemdingeneenkulturelebarrièreverhinderenechterdikwijls
boeren,arbeidersenindiananenomderealiteitwerkelijk tedoorgrondenenopbasisdaarvanhunkollektievestrijd testruktureren.
Hoewelhetprobleemhierbijisdatdeonderzoekersnietderolvan
politiekevoorhoedekunnenspelen,boektementochvooruitgang ineen
aantalpedagogischeenpolitiekeervaringen.Indeeersteplaatsdoordatregionalehistorischeensociaal-ekonomischestudieswerdengestimuleerd.Deonderwerpenwaren:deoorsprongvanhetgrootgrondbezit,
devormingvanboerenklassen,degeschiedenisvanruralegemeenschappen,verhalenovervolksbewegingenetcetera.Dezestudieswerdenvoorbereidenopgezetinoverlegmetgeorganiseerdegroepenaandebasis
envooralmetdekadersdaarvan.Hieruitresulteerdeeenaantal,in
eenvoudige taalgeschrevenboeken.
Indetweedeplaatsgafmensamenmetdemeerbewustekadersop
lokaalniveau,geïllustreerde,gemakkelijk tebegrijpenpamfletten
uit,waarindebevindingenvanhetveldonderzoekwarenverwerkt.Dat
gebeurde laterooknoginanderevormenzoalskortefilms,dia's,dmv.
muziek-entoneelgroepen,hethoudenvankortelezingenetc.
Eenderdemanieromderesultatenvanhetonderzoekonderdemassa's
teverspreidenwasdepublikatievaneentijdschriftvoorpolitieke
kritiekenoppositie.Ondankshetfeitdatdittijdschriftaanvankelijkeenenormevluchtnam*,bleekditjournalistiekemediumniet
geschiktomdevervreemdingenhetkennisgebrekvandemensen
omwiehetging,teoverwinnen.
Eenvierdebelangrijkemethodewaardoorvooruitgang inpedagogische
enpolitiekopzichtwerd geboekt,washethelpenvandekaders,om
zelfonderzoektedoenmetbehulpvanenigeeenvoudigetechnieken,
zonderdatzedaarbijberoepop adviezen ofassistentievanbuiten
hoefdentedoen.Doorditzelf-onderzoekindorpsverband lostmenhet
probleemvandekontroleoverhetonderzoekenderesultatendaarvan
grotendeelsop.
Tenslottedwong denoodzaakvandirekt,duidelijkeneenvoudig
taalgebruiktotdeherzieningvanbegrippenendefinitiesentot
strijd tegenakademischformulismeenspecialisten-jargon.Ondanks
deideologischevooruitgangvandemassa'sdieuitditwerkresulteerde,bleefhetzeermoeilijkdekennis-opgedaaninhetaktieonderzoek-tevertalenineenaanspreekbare,geordendeenkohererentevormvancommonsense,dietoteenhogerniveauvanpolitieke
aktiekonleiden.Degroepenoplokaalniveaukwamenniettot
)eenoplaagvan50.000stuks,vooralverspreidonderde
middenlagenvandebevolking.
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superieurestrijdvormenvoorhettotstandbrengenvansociale
verandering.Dehiervoorvereistemiddelenvanpolitiekeorganisatie
eninstitutionalisering ontbrakendikwijls.Ditisoverigensmeer
eenzaakvanderevolutionairepartijendanvandegeangageerde
intellektuelenafzonderlijk.
2.Overdewetenschapvanhetproletariaat
InColombiadraagtdeinterpretatievanwerkelijkheid enwereldhet
stempelvandedominantebourgeoisie.Hiertegenoverkanhetproletariaateenkontra-maatschappij,eentegen-ideologievormen.Hiervoor
leentzichhethistorischmaterialisme,alsfilosofievandegeschiedenis,dateenkombinatievankennisenaktiemogelijkmaakt.Een
permanentprobleembijaktieonderzoekbleekechterdebepalingen
duidingvanhetproletariaatalsaktorindegeschiedenis (onderhet
proletariaatbegrepen,deintellektuelendievandeproletarische
ideologieuitgaan).
Erwerdeenhechterelatieopgebouwdmetgroepenboerenenarbeiders
dieobjektief tothetproletariaatbehoorden.Zijhaddeneenduidelijke
interpretatievandegeschiedenisendesamenlevingopbasisvan
herinneringen,overgeleverdeverhalenenmateriaaldatuitdeeigen
familiekoffersen-kistenkwam.Dezeverschildeweldegelijkvande
bourgeois-interpretatieuitdeofficiëlegeschiedenisboeken.Erwaren
zelfsboeren-kadersdiehunnieuweideologischeinzichteninteksten
verwerkten.Dezehaddeneenpolitiserend enbewustmakend effekt,het
warendeeerstekontourenvaneensoortvolkswetenschap.
Tochmanifesteerdendemassa'szichoverhetalgemeenoptraditionelewijze,eenuitingvandevervreemdingonderhetkapitalistische
systeem.Zelfsdemeestvooruitstrevendekaderswarenzichsomste
weinigbewustvanhunrolindegeschiedenisennogmindervande
mogelijkheid omhuneigenwetenschappelijke interpretatievanhun
eigenwerkelijkheid indetoekomstteprojekteren.
Meteenkarakteristiekongedulddefinieerdentoendeaktieonderzoekerszelf 'dewetenschapvanhetvolk'eninjekteerdenzijhuneigen
definities.Zijplaatstekennisindienstvandebelangenvanhet
volk,meerdandatzijdiekennisafleiddenuitdeobjektievelevensvoorwaardenvanhetproletariaat.Desondanksleiddehetonderzoekin
hetveldmetdeproletarischegroepentoteenaktieverolvoordeze
groepen.Ditwasechtereenzeertraagproces,waarbijeenkardinale
foutdoordeintellektuelenwerdgemaakt:enveeltedogmatischeen
veralgemeniserende overdrachtvaneenaantalbegrippenenkategorieënuithethistorischmaterialisme.Oeverlozediskussiesover
begrippendienietkorrespondeerdenmetdeColombiaanserealiteit,
brachtende 'wetenschapvanhetproletariaat'geenstapverder.Deze
stagnatiehingtennauwstesamenmetdehistorischeenmaatschappelijkeontwikkelingvandeColombiaansemassa's,diedenodigewetenschappelijkeenkultureleautonomiemistentenoverstaanvande
bourgeoisie.Meerwederzijdsekontaktenenedukatieveinspanningwaren
nodigomdevervreemdingvanzowelproletariaatalsintellektuelen
tedoorbreken,omdedrukvantraditieenonwetendheid teverminderen.
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3.Over Subjektenobjekt van kennis
Het veldwerk inde Colombiaanse regio's bestond niet uit observatie
met de gebruikelijke technieken als enquêtes.Hetwas een dialoog
vanmensen die gemeenchappelijk aan een onderzoek deelnamen, gezamenlijk de informatie vergaarden en samen beslisten over de publikatie vande resultaten op de voor debetrokken bewegingen taktische
en bruikbare manier.
Indeze samenwerking veranderden degenenmet demeeste intellektuelebagage -kaders of onderzoekers -hun rolopvatting en stelden
zij zichop als leerlingen, met respekt voor dekennis, ervaring en
behoeften vande ander; zij lieten zichhuneigenkennis en technieken 'ontvreemden'.Paternalisme enhet tevervooruitlopen op de
massa's werd zovoorkomen. Volledige participatie vande belanghebbenden inhet onderzoek was een essentieel element. Kwantitatieve
analysewerd bijvoorbeeld door demeest gevorderde kaders gedaan,
terwijl kaders dieminder goed toegerust waren, interviews afnamen,
dokumenten en oude foto's opzochten, gesprekken met oude informanten
voerden e t c .De studies werden bepaald door de onmiddelijke politieke
praktijk; subjekt en objekt deelden hun ervaring inhet zelfde historische proces,daardoor tegelijkertijd als één subjekt handelend. Een
voorwaarde hiervoor isdat het werk samenvalt met dat van politieke
partijen of organisaties. Partij-sektarismeen interne verdeeldheid
van demassa's ende onderzoekers onderstreepten eens temeer de
noodzaak van organisatie van de theoretische énpraktische aktiviteiten.
Alleen de georganiseerde massa's kunnen revolutionaire veranderingen
en«enwerkelijke toekomst tot stand brengen, zonder hen ishet ook
nietmogelijk dedaartoe benodigde wetenschappelijke kennis teverwerven. Deverantwoordelijkheid daarvoor blijft echter bijde onderzoeker. Hijmoet werken opbasisvan de dialektische verhouding
tussendeze eigenverantwoordelijkheid énde rolvan demassa's,
waarbij de politieke organisatie de wetenschap in zijn eigen
hoedanigheid moet aanmoedigen en respekteren.
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MAROUETAUA I

AKTIEONDERZOEK
EN PLANNING IN DE EILANDSPOLDER
reindert kuiper/maarten v.d.vlist
foto's+tekeningen: johan meeus
EENSPANNENDEAVOND
De21-steaprilvan 1978iseenspannendedagvoordeboeren,
indeEilandspolder.Dekrantenstaanervolvan.In
hetlandstaanprotestbordenmetopschriftendieniets
aanduidelijkheid tewensenoverlaten:'HetgaatookU
aan,dezepoldergaatnaardemaan'.
Tegendeavond loopthetdorpskafevol.Tevoet,
fietsendenmetdeautokomendeboerenuitdeomtrekom
tehorenhoe hun planvoordetoekomstvandepolderontvangenzalworden.
Maarhetzijnnietalleenboerendieopdezeprotestvergaderingbijeenkomen.Inspraakoördinatoren,vertegenwoordigersvanplaatselijkepolitiekepartijen,miljeubeschermersenliedendiezichanderszinsbetrokkenvoelen
hijhetlotvandepolder,hebbenvoordezevergadering
eenavondjevrijgemaakt.Immersderuilverkavelingvande
Eilandspolder,eenveenweidegebied inNoordHolland,
tussendeBeemsterenSchermer,isaljareneenpolitiek
enbestuurlijk 'heethangijzer'.
WijhebbenvanuitWageningen,hetcentrumvande
landbouwwetenschap',eenreisnaarhetkleineNoordhollandse
dorpjeGrootSchermerondernomen.Nietvanuiteenakademiese
interessein 'deproblemenvanhet landelijkgebied'maar
omdatwe,naeenhalfjaarsamenwerkenmetdeboerenaan
hunplan,weleenswillenhorenwatdeinstantieservan
denken.Ennatuurlijkzijnweookbenieuwdnaardemanier
waaropdeboerenhunplangaanverdedigen.
De'WerkgroepJongeVeehouders'uitdeEilandspolderorganiseertdeavond.Eenwoordvoerdervandewerkgroeplicht
hetplantoe.Eenanderejongeboervuurtdeeerstevragen
°Pdeledenvanhetforumaf.
Hetforum,bestaandeuitboerenvoormannen,natuurbeschermersvanStaatsbosbeheer (SSB)endeHoofd-Ingenieur-Direkteurvoorde.landinrichting (welkedienstderuilverkavelingorganiseert),reageertineersteinstantie
enthousiast.Hetlijktwelalsofiedereenblijisdatde
boerennueensduidelijkstellingnemenoverdetoekomst
vandepolder.Wanneerechtereencentraleeisvande
Werkgroep terdiskussiekomt De ruilverkaveling
moet
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voor 1979 gestemd zijn ieageertdehoofdman'vandeLandinrichtingsdienstmeteenpertinenteafwijzing. 'Onzedemokratieeistdatdezebeslissingenviadedaarvoorbestemdekanalenlopen,inditgevalisdatdevoorbereidingskommissievoorderuilverkaveling'.Datwilzeggen
daternogweldriejaaroverheenzullengaanvoordater
gestemdwordt.Zekerwanneerdeplanningsinstanties
(SSB,DienstLandinrichting,ProvincialePlanologische
Dienst)hetonderlingnieteenskunnenwordenoverde
inrichtingvandepolder.
DeboerenuitdeWerkgroep,ennaarhetschijntookde
meesteaanwezigen indezaal,zijnteleurgesteld indeze
afwijzing.Heeftmendaarallemoeitevoorgedaan?Er
heersteensfeervanverontwaardiging.Meteentrillende
endreigendestemleesteenjongeboereengedichtvoor
overhoeboerenentuinderszichindepolderaandekant
gezetvoelen.
Watwillendeboeren?
'Wedachten aljarenenjaren.Wekunnennietinvesteren,wekunnennietverder.Enwewetennogsteedsniet
watergaatgebeuren'aldusJandeJong,lidvande
'WerkgroepJongeVeehouders'inhetblad Spil(I).
Omdatdeboerenentuindersnietwetenwaar zeaantoe
zijnenjarenlangmetmooiebeloftenoverruilverkaveling
aanhet lijntjewordengehouden,richteenvijftaljonge
boereninhetnajaarvan 1977deWerkgroepop.'Daarom
zijnwealswerkgroepookmeteeneigenrapportgekomen.
Metdaarineenaantalvoorstellen.Hoedanook:Wewillen
vanhetvarenaf!Wewillenrijdendoponslandkunnen
komen,zodatwevandatsjouwenmetmestenbalen,praam
in,praamuit,dagin,daguitafzijn.Endatkandoor
hetaanleggenvaneeneenvoudigedammenverkaveling.Eenvoudigja,ookdeontwateringwillenwelatenzoalsdie
is.Wehebbenooknietstegenbeperkingen,alleenhetmoet
beterverdeeldworden.'(I).
DeWerkgroepheefteenalternatiefplangemaakt,om
daarindebelangen,verlangensenmeningenvandeboeren
samentevatten.Nietzomaareenplanmaareen
politiek
plan. Eenstrijdmiddelofeenwapenomderuilverkaveling
meeteversnellen.
Watwillenwijalsonderzoekers?
Samenmetdeboerenhebbenwijhetalternatieve
'Inrichtingsplan'(4)gemaakt.Datwaseenhalfjaar
langnietalleenoverleggen,lezen,rekenenentekenen
maarvooraldiskussiërenoverdetevoerenstrategie.
Maarbijhetmakenvanhetplaneindigdeonswerk
niet.Hetplanheeftgeleid totstevige
konfrontatiea.
Inditartikeldoenweverslagvanonswerkdatweals
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aktieonderzoek karakteriseren.
Webeschrijvenenanalyseren,naeerstdegeschiedenis
vanhetverzetendeinhoudvanhetplangeschetsthebben,
dekonfrontatieswaartoeaktieonderzoekkanleiden.Deze
konfrontatieskunnenzoweldoordebrilvande betrokkenen
(deboereninditgeval)alsdoordebrilvande onderzoekers wordenbekeken.Inheteerstegevalgaathetomvragenals:
-Hoereagerendeplanningsinstantiesophetplanvande
boeren?
-Hoereagerendeboerenenhunorganisaties?
Bekijkenwedekonfrontatiesdoordebrilvandeonderzoekersdankomendevolgendevragenop:
-Inhoeverremoetjedooraktieonderzoektebedrijven
afstandnemenvandegevestigdewetenschap?
-Watkanjelerenvandezekonfrontatiesomdemethode
vanaktieonderzoekverderteontwikkelen?
Dezebeidekonfrontatiesstaannietlosvanelkaar.Bij
aktieonderzoekvormthet twee kanten van dezelfde
medaille:
debetrokkenenendeonderzoekers.Beidekonfrontaties
beschrijvenweinditartikelafzonderlijk.Zodoendekan
hetvoorkomendatdezelfdegebeurtenissen tweemaalworden
genoemd:eenmaalinverbandmetdebetrokkenen,eenmaal
inhetkadervandeonderzoekers.Webeperkenonzeanalysetotdekonfrontatiesdiehetaktieonderzoekinde
Eilandspolderheeftopgeleverd tussenhetnajaarvan
1977 (oprichtingvandeWerkgroep)enhetvoorjaarvan
1979(SSBkomtmeteentegenplan).

GESCHIEDENISVANHETBOERENVERZETINDEEILANDSPOLDER
Hetboerenverzetvan'77-'78-'79indeEilandspolder
isnietnieuw.Erbestaateenjarenlangetraditievan
verzetgericht tegendeachterstellingvanboerenen
tuinders.DesituatiewordtonhoudbaaraldusJandeJong:
'Al honderden jaren werken we in de Eilandspolder op
dezelfde manier en dat betekent ejouwen en douwen. Het
grootste deel van het gebied is alleen per boot bereikbaar. De bedrijven zijn enorm versnipperd. Ikzelf
gebruik
SOhektare. Daarvan paaht ik zo'n 27 ha van Staatsbosbeheer (SSB) en is meer dan de helft alleen per boot
bereikbaar en dat land bestaat ook nog uit 24 percelen.'(I)
Metdeontwikkelingvandeproduktiekrachtenwordtde
produktiestruktuurdebeperkendefaktor.Aanhetbegin
vande20eeeuwwordtdaaromhetStaatsinstrumentruilverkavelingontworpen.NadeTweedeWereldoorlogwordt
ditinstrumentbelangrijkerinverbandmetdeversnelde
ontwikkelingvandeproduktiekrachten.
Vanuitdestreekkanruilverkaveling aangevraagdworden.
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Het initiatief tot ruilverkavelen
In 1938dienenboeren- en tuindersorganisaties uit de
Eilandspolder een aanvraag in tot ruilverkaveling voor het
Oostelijkvaargebied. Omdat deOverheid werklozen aanhet
werk wilhouden ziet zewelwat inde aanvraag. Het zou een
met de hand uitgevoerd 'werklozenprojekt'moeten worden.
Het plan omvat devolgende maatregelen:
- omzetten vande vaarpolder in een rijpolder,door aanleg
van insteekwegen,verharding van dijkwegen ed.;
- koncentratie vande kavels van één gebruiker;
- graven van eenmeertje en eennieuwe hoofdvaart.
De oorlog verhindert dat de uitvoering plaatsvindt.
De jaren 50,:het aktiekomité
Nade oorlogwordt de situatie voor de tuinders steeds
slechter.Ermoet verbetering komen vande werkomstandigheden door eenverkaveling van de polder.De Overheid zit
niet te springen om eendergelijk duur projekt tegaan uitvoeren.Men laat liever kapitaalintensieve tuinbouwgebieden
alshet Geestmerambacht, voorgaan.De Eilandspolder wordt
door een Rijkstuinbouwkonsulent niet geschikt geacht voor
tuinbouw. Deboeren en tuindersmenen echter als praktici
dat dit onterecht is.
Er ontstaat dan een sterke boerenbeweging dat leidt tot
de oprichting van een 'AktiekomitéTuinbouw Eilandspolder1.
De eisen diehet komité stelt in 1958 zijn:
- financiële hulpverlening aande tuinders;
- ruilverkaveling;
- tuinbouwcentra inde polder.
De standsorganisaties nemen de eisen vanhet komité echter
niet over.
Verschillende plannen
Het Provinciaal Bestuur reageert een jaar later in 1959.
Niet door in tegaan op de eisenmaar door het benoemen van
drie 'wijzemannen'om de impasse tedoorbreken. De 'wetenschap'moet redding brengen.
Het onderzoek dat een jaar duurt levert niets op.De polderwordt ongeschikt geacht voor tuinbouw endekosten voor
een ruilverkaveling zouden veel tehoog worden.De reaktie
van het Provinciaal Bestuur isdan ook:onaanvaardbaar door
dehoge kosten.
Dan gebeurt er eenhele tijd niets.Het boerenverzet stort
in elkaar ende problemen worden geïndividualiseerd. Er
vloeien steedsmeer boeren en tuinders af.Ze gaanwerken bij
deHoogovens en inde Zaanstreek.Door de verpaupering en de
lange transporttijden inde polder komen kleine stukjes land
braak te liggen. Er treedt een extensivering vanhet grondgebruik op.Vele tuinders vertrekken.
We zien tweeprocessen op elkaar inwerken:
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a)denatuurbescherming gaatmeernadruk leggenopzgn.weidevogelgebieden.IndeEilandspolder zittenveelweidevogels.
b)deagrarischewaardevandegrondenindeEilandspolder
blijftrelatiefachter,vooraldoordatveeltuindersvertrekken.
Doordezewaardedalingvandegrondkrijgtookde 'wilde'rekreatiepootaandegrond.Spekulantenwetenwelraadmetde
braakliggendegrond.Zeverkopenkleineeilandjesmetveel
winstaanstedelingendie 'rustige'rekreatiezoeken.
CRMlaateenoogjevallenopdeEilandspolder
Dankrijgtin1965CRMinteressevoordepolderinverband
metdevogelstand.DeEilandspolderwordtheimelijkverdeeldin
eenaankoopgebiedvoorhetNoordhollandsLandschapenvoorSSB.
SSBmaghetOostelijkvaargebiedopkopen.
Waaromwerddoordeboerenentuindersdegrondverkocht.'
AlweerlatenweJandeJongaanhetwoord:

'Verkocht? Wehadden geeneens grond. Meer dan 60% van de grond
was in handen van de kerk en de
verzekeringsmaatschappijen.
Natuurlijk kom je als pachter als eerste in aanmerking_ omde
grond te kopen maar door onze slechte financiële situatie en omdat
we de grond konden blijven pachten, tegen verlaagde pacht, hebben
we niet gekocht. Hoe het ook zij, we verkochten niet onze
toekomst, ons boer zijn en boer blijven '.(1)
SBBkomtopzo'nmaniergoedkoopaaneengebiedmetinteressanteweidevogels.Defunktieweidevogelgebiedwordtechtervan
bovenafopdeEilandspoldergedrukt.In1968wordtdoordegemeenteneenstruktuurschetsopgesteld.HetOostelijkvaargebied
staaterinaangegevenalsagrarischgebiedmetnatuurbehoud.
Indeuitwerkingvanhetplanwillendegemeentendeboerenbetrekken.Daaromwordterweer,in1969,eenruilverkaveling
aangevraagd.Voordederdekeerin30jaar.
DeCentraleCultuurtechnischeCommissie (CCC)wilerniet
meteenaan.Ermoeteerstgestudeerdworden.Alsofernietgenoeggestudeerdis1 Dewetenschapwordtweer ingehuurd ennu
indevormvanhetInstituutvoorCultuurtechniekenWaterhuishoudingWageningenenhetRijksinstituutvoorNatuurbeheeruit
Leersum.HunopdrachtistekijkenofdeEilandspoldereenreservaatkanworden.InmiddelsheeftSBBdoorgrondaankoophaar
positiekunnenverstevigen;zeheeft80à90%vandegrond.
Landgebruikersvereniging;oplevingvanhetverzet
Naeenperiodevanvertragingenambtelijkoverlegwordtdoor
deboerenentuindersinfebruari 1972delandgebruikersverenigingopgericht.Omdatdestandsorganisatiesnietsaande
Eilandspolderdoen.Hetiseenbelangenbehartigingsorganisatie
diedebelangenvandegrondgebruikerswilbehartigentov.SBB.
Dezeverenigingheeftallesteunvanboerenentuindersuitde
polder.Danverschijnenin1972ooktweenota's.Eénvanhet
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InstituutvoorCultuurtechniekenWaterhuishouding enhet
RijksinstituutvoorNatuurbeheeroverdemogelijkhedenvaneen
weidevogelreservaat.Enéénvandeagrarischekommissie.De
beidekommissieskomenmetvoorstellenvanbedrijvenvan60ha
voor tweeman.Depoldermoetgedeeltelijkreservaatengedeeltelijkbeheersgebiedworden.
InsamenwerkingmetdeBoerengroepuitWageningenwordendoor
deLandgebruikersverenigingdemeningenvanboerenentuinders
gepeild (2).Zezijnvooreeneen eenvoudige
dammenverkaveling
metvoordebeperking
beheersvergoeding.
In1973wordt,medealsgevolgvandeonrustendeprotesten,deEilandspolderdoordeCCCophetvoorbereidingsschema
geplaatst.Echterwelals'promemorie'omdaternogteveel
kleineboerenzitten.Destrijd tegendeplannenmakerijenvertragingstechniekenblijft.In1975ontknoopt zichde'strijd'
wieerindevoorbereidingskommissie moet zitten.Hetworden
drieagrarischevertegenwoordigersinplaatsvandegewenste
vijf.Op30juni1976wordtdekommissiegeïnstalleerd,alweer
eenhalfjaarlaterdangepland.
Dekommissie gaatdanpratenoverhetSchetsontwerpvoorde
herinrichtingvandeEilandspolder opgestelddoordeCultuurtechnischeDienst (CD)enSBBennietovereenplanuitde
streek.Ditoverlegverlooptuitersttraagonderandereomdat
indevoorbereidingskommissie vertegenwoordigers zittenvande
landbouw,CD,SBB,gemeentened.
IndetussentijdwordterdoorSBBookgestudeerdopdit
probleem,echter zonderoverlegmetdebetrokkenen.EenmedewerkervanSBBkomttotdevolgendekonklusie:
' Bij het beheer van weidevogelreservaten
hebben we te maken
met twee in essentie strijdige doelstellingen,
namelijk het
streven naar produktiv'erhoging en het van natuurzijde
streven
naar maximale natuurwetenschappelijke
waarde, die slechts kan
worden bereikt door het agrarisch produtieniveau op een betrekkelijk laag niveau te fixeren. Omnu deze zo strijdige
uitgangspunten op dezelfde opppervlakte door dezelfde man te
laten behartigen lijkt een heilloze weg'. (3)
HaagseHeren
Alshetoverleg tussendeinstantiesendeboereninde
voorbereidingskommissiedanuiteindelijkin1977opganglijkt
tekomengooienHaagseHerenroetinheteten.Indenota
Voorrangsinventarisatievanoa.ministerGruytersstaatdat
heelhetOostelijkvaargebiedvandeEilandspolderreservaat
zalmoetenworden,beheerddoorSBB.Datwilzeggen:Geenplaats
voorboerenentuinders!
Opnieuwkomendeboerenentuindersinbeweging.Erwordteen
manifestatieinFurmerendgehoudenwaarindeboerenuitde
EilandspolderenWaterlandtekennengevendatalleszonderhen
wordt geregeld.(4) (19).
Naaraanleidingvandezemanifestatiekomterveelbijval
voordestandpuntenvandeboeren.Gedeputeerde Statenvan
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Noord Holland schrijven eenbrief naarminister Gruyters met
daarin de opmerking datmen demogelijkheid open wil houden
omhet reservaatgebied van deEilandspolder over te laten gaan
in beheersgebied.
Aktieonderzoek
Deboerengroep uitWageningen wordt door de jongeboeren gevraagd om steun teverlenen.Opdiemanier ishet kontakt tussen
boeren enwetenschappers gelegd.
Hoe zijnwe dmv. aktieonderzoek tot andere plannen gekomen?
1)Andere doeleinden.
a)Centraal staat dedoelstelling:Be>!eei' Van de natuur door
boeren.
Of zoals deWerkgroep het zegt: 'Wij zijn niet tegen beperkingen.Wijwillen graag eenbijdrage leveren inhet natuurbeheer.Naar onzemening hoort landbouw daarbij. Sterker
nog:beheer vaneenweidevogelgebied,.waartoedeEilandspolder gerekend kanworden, isonmogelijk zonder landbouwkundig beheer.Maar danmoeten daar welvergoedingen tegenover staan.Ermoet eenplankomenwaarmeewij rekening kunnenhouden inonzebedrijfsvoering. Op diemanier willen
wij tekennen geven datwe vandenatuur houden'. (A)
'Deweidevogels zijn er gekomendoor het agrarisch beheer van
oudsher.Uit eigenwaarneming blijkt dat jede weidevogels
nietmoet zoeken op de terreinen van SBB,maar op die van
deboer.Kortom,wiedeweidevogels koestert, koestert
deboer!' (1)
b)Deboerenwillen vanhet varen af.Het planheet daarom:
een eenvoudige dammenverkaveling.De planningsorganisaties
formuleren dezedoelstelling nooit zoduidelijk.
Deboerenwillen een eenvoudige dammenverkaveling omde
werkomstandigheden teverbeteren. Het plan gaat uit van
boerenbeheer.Daar tegenover staat het planvan SBBdat
uitgaat van één centrale beheersorganisatie. Dat is iets
heel anders.
2)Het planmoet ineerste instantie een politiek
plan zijn.
Ermoet druk opde onderhandelingen uitgeoefend worden.
Daarom zijnde ledenvandeWerkgroep 'deboer' opgegaan
omdaarmee zoveelmogelijk wensen vanhunkollega's te
verwerken. Zodoendewordt het uiteindelijke 'Inrichtingsplan'door alleboeren gedragen enkan er nogmeer drukwordenuitgeoefend opde onderhandelingen. Nu staat men
immers niet voor voldongen feiten.
HET INRICHTINGSPLAN (zie figuur 1)
Hoe ziet het planvandeWerkgroep eruit?
Het'InrichtingsplanOostelijkvaargebied'isgemaakt om te
laten zien dat beheer van denatuur door boeren heel goed
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mogelijkis.Deboerenhebbenditsimpeluitgewerkt.
Dooraanlegvandammenenenkelebruggenwordthetland
vanuitdederandenbereikbaargemaaktenwilmentoteenkoncentratievandekavelskomen.Hetdichtstbijdeboerderijen
komthetagrarischbeheerdeland.Verdernaarhetmidden,waar
tenbehoevevanhetweidevogelbeheerderustzogrootmogelijk
moetzijnwordenbeperkingenopgelegd.Middenindepolderwaar
devogeldichtheidhetgrootstiskomteenkleinreservaat.
WaaromkiestdeWerkgroepvooreeneenvoudigplan?
1)Ditkandeuitvoeringbespoedigen.Elkjaardatdeverkavelingopzichlaatwachtenwordtdetoestandindepolder
onhoudbaarder.OfzoalseenWerkgroeplidzegt:
'In de huidige ontwikkeling in de volder zie je twee
tendensen die elkaar
versterken:
a) Doordat we steeds moeten blijven varen zonder te kunnen
investeren, verdwijnen er veel boeren en tuinders. De
kleinste kaveltjes,
die nog ver liggen komen vaak braak
te liggen. SBB kan die kavels niet onderhouden, waardoor ruige akkers en houtopslag onstaat. Maardaarmee
komt het milieu voor de weidevogels in het gedrang.
Deze vogels hebben juist goed onderhouden weiden nodig
om te kunnen broeden en omvoedsel te kunnen zoeken.
b) De boeren die blijven moeten sterk intensiveren om het
hoofd boven water te kunnen houden. Dat wil zeggen:
meer kunstmest strooien, vroeger maaien en meer koeien
houden. Ookdaardoor worden de weidevogels beperkt in
hun broed-en fourageermogelijkheden. '(5)
2)OmindialoogtetredenmetSBBendeDienstLandinrichting
vergtmenniethetondersteuitdekan.Iedereeniserzich
vanbewustdatdeEilandspolder tochnooiteenoptimaal
landbouwgebiedzalworden.
3)Alin1973sprakendeboerenzichuitvooreen eenvoudige
dammenverkavelingenhetinstellenvanbeheersvergoedingen
voordebeperkingeninhetlandbouwkundigbeheer.Daarom
neemtdeWerkgroepookeendiepereontwateringnietopin
hetplan.Eenboermerktop:
'De Eilandspolder
meer'.

diep ontwaterd is de Eilandspolder

niet

Hetbedrijfwordtalsuitgangspunt genomenterverbetering
vandewerkomstandigheden
DeWerkgroepisuitgegaanvandebestaandeproblemenopde
bedrijven.Datisdebasisvanhetplan.Dmv.hetaanpassen
vandeproduktievoorwaardenendebeloningvanhetbeheervan
denatuur moetereenredelijkinkomenvoordeboertebehalen
zijn. VolgensdeWerkgroepmet het bedrijf erzouitzien:
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'De werkgroep gaat uit van een maximaal te bewerken oppervlakte van ZO ha per man. Een tweemansbderijf van 60 ha ie als
voorbeeld opgenomen. Deze 60 ha ie verdeeld in drie maal 20 ha.
- De eerste 20 ha , dicht bij de bedrijfsgebouwen, is bestemd
voor de melkkoeien. Die moeten op stal gemolken kunnen worden.
De grond moet er stevig omvertrapping te vorkomen zodat
onderbemaling op meerdere plaatsen gewenst zal zijn.
- De tweede 20 ha licht verder van de bderijfsgebouwen af, in
principe achter de eerst 20 ha. Dit is het 'licht beperkt
gebied'. Hier wordt naar een kombinatie van agrarisch beheer
en weidevogelbeheer gezocht met een prioriteit
op het
agrarisch beheer. Door middel van licht beperkte voorjaarswerkzaamheden (tussen IS maart en IS juni niet rollen, slepen
of frezen) en handhaving van de huidige waterstand,
zullen
de vogels hier hun fourageergebied moeten kunnen blijven
vinden. Dit terwijl de boeren hier hooi kunnen winnen en het
jongvee er kunnen laten grazen. De Werkgroep heeft berekend
dat voor deze beperkingen ongeveer f S00,~ per ha per jaar
als beheersvergoeding in de plaats moet komen.
- De derde 20 ha ligt op + 1 km van de bedrijfsgebouwen. Hier
worden zware beperkingen aan het agrarisch gebruik opgelegd
omzowel als broed- als fourageergebied voor de weidevogels
te komen. Niet alleen rollen, slepen en frezen, maar ook
kunstmest strooien en gras maaien wordt uitgesteld tot na de
15e juni. Immers dan zijn de meeste nesten uitgebroed. On het
gras niet te hoog en te dicht te laten worden mag er niet
meer dan 100 kg N (stikstofmest)
per ha gestrooid worden.
Bovendien wordt de intensiteit
van beweiden beperkt tot gemiddeld 1 koe per ha per jaar.
Logisch is dat ook hier geen onderbemahing toegepast kan
worden omdat dat de broedgelegenheid en het fourageren in
gevaar zou kunnen brengen.
Het mag duidelijk zijn dat in dit 'zwaar beperkt gebied' de
prioriteit
op het weidevogelbeheer is gelegd.
Voor dit zwaar beperkt gebied berekent de Werkgroep een
beheersvergoeding van ongeveer ƒ 1000,- per ha per jaar. '(7)
DeWerkgroepnoemthetplaneenpolitiekplan
'Eenpolitiekplanwilzeggen:wijwillenmeteenschetsover
deinrichtingvanonsgebied aangevenwaarweheenwillenen
tevensdrukopdeonderhandelingen uitoefenendooreisenaan
ditplantoetevoegen'. (4) MaardeWerkgroepwilnietalleen
deruilverkavelingversnellen.DeWerkroepwil tevensdoorhet
planvoorkomendatdeplanningweeroverdehoofdenvande
boerenheengaat.Vandaarookdatzeeerstméteenkonceptplan
isgekomenwaarkollega'smeekondenpratenoverhuneigenplan.
Opdiemanierwerdookdeonderlinge solidariteit
onderdeboerenvergroot.Doormiddelvanhetstellenvaneisen,wordthet
plankracht'bijgezet:
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- 'Wanneer er op 1september 1978nog geen duidelijkheid
kanworden geboden
- over de tenemenmaatregelen inruilverkavelingsverband;
- over de grootte vanhet reservaat;
- over de beheersvergoedingen;
- over de stemming diewij uiterlijk vóór 1maart 1979willen
zien;
dannemenwij het recht op om aldebeperkingen tav.maaidata,
stikstofgift ed. aan onze laars te lappen.
-Wanneer er geen duidelijkheid komt betalen we demilieubelasting niet en zal tevenshet polderwater belast blijven.
-Alle gronden diena 1januari 1977vrij van pacht komen moeten aanboeren en tuinders worden verpacht.(....) Wanneer er
een aanvaardbare ruilverkaveling komt dankan SBB een voorkeursbehandeling krijgen.Dan zoudevrijkomende grond gebruikt
kunnenworden omhet geplande reservaat bij elkaar tekrijgen.
Daarna gaat alle grond weer naar deboerenbedrijven.' (4)
DE POLITIEKE WERKING VAN HET PLAN
De politieke werking isafhankelijk van demanier waarop de
Werkgroep het plankan gebruiken.Tijdens depresentatie van
het plan aandeboeren en instanties ismen in staat om als
verwoorder van de gevoelens endebelangen van deboeren op te
treden.Hierdoor krijgt deWerkgroep politiekemacht inde onderhandelingen.
Reakties van de standsorganisaties ende HIPvoor de Landrichting
Op demanifestatie (april'78)wordt de eisvan de Werkgroep
om een extra plaats indevoorbereidingskommissie door ieder
forumiid aanvaardt (zowel door deboerenvoormannen als door
deHIDvande Landinrichting).Op de eis vande stemming voor
1maart 1979wordt negatief gereageerd door deHIDvoor de
Landinrichting. Ermoet via dedaarvoor geëigende kanalen overleg gepleegd worden, zo stelt hij.Enwanneer de instanties het
onderling niet eens kunnenworden kanhet nogwel even duren.
Debelofte van devoormannen van deboerenorganisaties om te
pleiten voorhet reserveren van eenplaats voor een lidvan de
Werkgroep indevoorbereidingskommissie wordt echter niet nagekomen.
DeWerkgroep schrijft eenbrief naar de HID.Het antwoord:
Voor een plaats indevoorbereidingskommissie moet Ubij de
standsorganisaties zijn.Hij vergeet niet tevermelden dat hij
de standsorganisaties niet zal aanmoedigen om ook daadwerkelijk
tepleiten voor zo'nplaats inde voorbereidingskommissie.
Wie schetst deverbazing enverbittering van de leden van de
Werkgroep wanneer de provinciale standsorganisatie ophun verzoek antwoordt:
'Inverband met de precedent-werking ende stringente
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regelingenvandeCCC (CentraleCultuurtechnischeCommissie)
iseenplaatsindevoorbereidingskommissienietmogelijk.'
BovendienverwijstmendeWerkgroepweer terugnaardeHIDvoor
deLandinrichting.
Zewordenvanhetkastjenaardemuurgestuurd.Ditisdeste
meerverbazend omdatdevoormannennogvolmondig 'ja'hebben
gezegdtijdensdeforumavond.
Blijkbaarvoertde'DienstLandinrichting'eenbeleidwaarin
deEilandspoldermoet 'uitzieken'.Dandoofthetverzetvanzelf.Immersalsergeenboerenentuindersmeerzijniserook
geenverzetmeer.Opzo'nmanierkandeEilandspolder goedkoop
totweidevogelreservaatgemaaktworden.
HoereageertdeDienstLandinrichting?
AnderemedewerkersvandeDienstLandinrichtingreagerenprecieszoalsdeHIDophetplanvandeWerkgroep.Dooronduidelijkeentegenstrijdigevoorstellentedoen.
Binneneenhalfjaar (inhetnajaarvan 1978)wordtdeWerkgroeptweemaaldoormedewerkersvandezeDienstbenaderd.
DeeerstekeermethetverzoekofdeWerkgroepsamenmetalle
andereboereneenkavelruiluitzouwillenvoeren.Hetverschil
tussenkavelruilenruilverkaveling isdaterbijkavelruil
minderwerkenuitgevoerdwordenenmindersubsidiegegeven
wordt.
Maarjuisthetaanleggenvandammenisbelangrijk inde
Eilandspolder.Alleendaardoorkanhetvarenafgelopenzijn.
HoeweldeWerkgroepvereerd isdoordezevraaggaatmenerbij
naderinzientochnietopin.Enwelopgrondvandevolgendeargumenten:
-ruilenvankavelszondermakenvandammen,isgeenoplossing
voordeproblemenindepolder;
-hetorganiserenvaneenkavelruilkost zeerveel tijdvoor
deboeren,bovendienbestaatereengrotekansdatmenhet
onderlingnieteenskanworden.
DeWerkgroepvraagtzichaf:'WaaromkanSBBofdeDienstLandrichtingnietzelfeenvoorsteltotkavelruildoen?'.
NadatdezepogingvandeDienstismisluktkomtmenmeteen
nieuwvoorstel.'Zoudenjullienietbeterheelextensief
kunnengaanboeren,vetweiderijofzoiets?'.Metenigeverbazing
hoortdeWerkgroepditvoorstelaan.'Ditzouderuilverkaveling veelgoedkopermaken.Erzoudenminderboerderijenverplaatsthoevenworden'.DemedewerkersvandeDienstvertellen
nietdatdepolderopdiemanieraanveelminderboerenwerk
zalbieden.DaaromgaatdeWerkgroepookhiernietopin.
EenanderereaktievandeDienstLandinrichting,insamenwerkingmetdeDirektieBedrijfsontwikkelingennoganderelandbouwpolitieke instellingen,isdedrukdiewordtuitgeoefend
omeenboeruitdeEilandspoldernaarZuidelijkFlevolandte
verplaatsen. Inmiddels isduidelijkdateenboeruitde

48

Eilandspolder eenboerderijinZuidelijkFlevoland istoegewezen.Hetiszekerniettoevalligdatdezeboertevenslidis
vandeWerkgroep.Blijkbaarwillendelandbouwpolitiekeorganisatieshetverzetindekiemsmoren.Nukaniedereenweer
minachtendopmerken:'AktievoerenwordtdoordeWerkgroep
gebruiktomerprivebelangenmeetedienen'.Maarwaarschijnlijkisdevergelijkingmethetaandiedenvaneengoedhuis
aanaktievoerdersineensaneringswijkindestadmeeropzijn
plaats.Ditzijndemechanismendiedeinstantieskunnengebruikenomhetverzettegenhunbeleidteonderdrukken.
Dereaktievandevoorbereidingskommissie:inspraak
Individueleledenvandevoorbereidingskommissievoorde
ruilverkaveling 'Eilandspolder'juichendeaktiviteitenvande
Werkgroeptoe.Hierdoorweetmeniniedergevalwaterleeft
onderdebetrokkenen.Bovendienvoelenveelboerenledeninde
voorbereidingskommissie (ennietalleenindeEilandspolder,
ookeldersisdithetgeval)datzenietzoveel tezeggen
hebbenbijhettotstandkomenvandeplannen.ImmersdeDienst
Landinrichtingvoerthetsekretariaatenzeerveel'deskundigen'behartigendebelangenvanhun 'winkeltje'binneneen
dergelijkekommissie.Zodoendevormthet 'Inrichtingsplan'een
ondersteuningvandeinbrengvandeboerenbelangen indeze
kommissie.
Dehelekommissiereageertechteropeenanderemanier.
Hoeweleraljarendoorde boerenisaangedrongenopvoorlichtingisditdoordeinstantiessteedsafgehouden.Maar
enkelemaandennadathet 'Inrichtingsplan'uitkomtkunnende
boerenen tuindersindeEilandspolder indekrantlezendat
menspoedig 'inspraak'opderuilverkavelingkangaangeven.In
hoogtempowordteeninspraakplangeproduceerd.Innormale
gevallenvolgteenjaarnahetinspraakplandestemmingvande
ruilverkaveling.IndeEilandspolder isditniethetgeval.Het
'Schetsontwerp' (9),metdaarininvagetermendevoorlopige
standpuntenvanLandinrichting,SBBed.isalleengemaaktvoor
dezeinspraak.Enoverenigetijdkomterweereeninspraakronde.
Nabestuderingvanhet 'Schetsontwerp'blijktdaternog
steedsgroteverschillenbestaantussenhetSchetsontwerpen
hetInrichtingsplan.Omdezeverschillenduidelijk temaken
isdoordeWerkgroephetSchetsontwerpaanhetInrichtingsplangetoetst.StaatsbosbeheerendeLandinrichtingsdienstmenennamelijkdaternagenoeggeenverschillentussendebeide
plannenzijn.Eenvandedingendiedezeschijndoetontstaan
ishetfeitdatdatdedienstendeterminologieuit hetplan
vandeWerkgroepovernemen,maarereenandereinhoudaangeven.
Debedoelingvandetoetsing (hetSchetsontwerpvoorderuilverkavelinggetoetstaanhetplanvandeWerkgroepJongeVeehouders (8))isdatdeboereneensgezindopdeinspraakronde
reageren.DaaromkrijgtiedereboerdestellingnamevandeWerkgroepindebus.
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Erwordt inde toetsing aangegeven daterineerste instantieveel lof isvoor het werk van dekommissie.Namelijk omdat het Schetsontwerp veel eerder isuitgekomen.Maar van
goede bedoelingen alleen kun jeniet leven!Goede bedoelingen
makennog geen plan.
Tevenswordter
opgewezen dat de inspraak doordeinstantieskanworden misbruiktom
a)verdeeldheid tussen deboeren te benadrukken
b)detotstandkomingvan de plannen te vertragen.
Daarom pleit deWerkgroep ervoor omna deze inspraakronde
niet nog eens een inspraakronde tehouden ophet Voorontwerp
dat volgt ophet Schetsontwerp.Hoe sneller het stemmingsrapporter komt,hoe beter.Tevens wordt nog eensdeeis gesteld:
'Hetmag duidelijk zijn dat deboerenentuinders niet blijven
dreigen. Inhet voorjaar van 1979wordt het ernst:westemmen
over de ruilverkaveling ofwe lappen allebeperkingen aan onze
laars.'
De reaktie van SBB:van negatie tot een tegenplan (zie fig.2)
Aanvankelijk reageert SBBnietophet plan van de boeren.Indirekt wordterineenvaktijdschrift (enniet inde plubieke
opinie)wel gereageerd.Enopniet mis teverstane wijze!
H. deJong enK.Voetberg (vandeDienst Landinrichtingen
SBB)komen inhet najaarnaeenuitvoerig 'wetenschappelijk'
betoog tot devolgende konklusie:
'Omaan de grote grondbehoefte tevoldoen lijken speciale maatregelen nodig:
- het opvrijwillige basis ontpachten vanpartikuliere agrariërs(....)
het verplaatsen van enkele (grotere)bedrijven naar ZuidFlevoland,
- het verplaatsen van een aantal veehouders naar buiten
de
natuurgebieden aangekochte bedrijven(....)
- het aanbieden van alternatieve, zinvollewerkgelegenheid.(6)
We zien dat de overheidsinstanties de rijen gezamenlijk
sluiten.Erwordt de boeren geenmogelijkheid geboden tot
diskusie overdedoeleinden van de inrichting vanhun gebied.
Deboeren worden genegeerd. Erwordt op een zeer afstandelijke
manier politiek bedreven. Juist door deze afstand wordt demacht
vande instanties vergroot.Zezijn enblijven ongrijpbaar voor
de boeren.
Tegenover boerenwordt eendergelijke botte afwijzing nooit
toegegeven. Inhet voorjaar van 1979komt SBB vrij plotseling
met een tegenplan (10,zie figuur2envergelijk dit planmet
figuur 1).Indit plan tracht SBBhet Inrichtingsplanopte
nemen. SBB komt tot devolgende uitspraak:
'Metde gedachte zonering wordt het mogelijk geachtomeen
agrarische exploitatie uitteoefenen,die op een belangrijk
deel vande grondoppervlakte rekening houdt met dewaarden van
natuurenlandschap' (10)DeWerkgroep reageert zeer taktisch:
sommige voorstellen worden aanvaard, anderewijst menpertinentaf.
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fig. 2
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DESAMENWERKINGTUSSENBETROKKENENENONDERZOEKERS
Inhetvoorgaandehebbenwegeanalyseerdwelkegevolgen
aktieonderzoekkanhebbenvoordebetrokkenen.Nuwordthet
tijdomnategaanwataktieonderzoekvoordeonderzoekerswil
zeggen.
Hoehebbenweonsopgesteld tenaanzienvandeWerkgroep?
WezijnmetdeWerkgroepnietinzeegegaanomeenaantalredenen:
-deBoerengroepheeftenkelejarengeledenreedssamengewerkt
metdeLandgebruikersverenigingindeEilandspolder.We
warenduseenbeetjeopdehoogtevandemogelijkhedenende
moeilijkhedendaar.
-eldersinhetlandhaddenwealgoedeervaringenopgedaanmet
regionalewerkgroependiezichmetdeinrichtingvaneen
streekbezighielden (oa.inMergelland).
Hoewelwedusbeslagentenijskwamen,allesgoedoverdacht
hadden,bleefhetinzekerezineenspronginhetduister.
Wekozeninhetnajaarvan1977vooreengemeenschappelijke
ontwikkelingmetdeboerenuitdeEilandspolder,maarwewisten
niethoehetafzoulopen.
Verschilenovereenkomst indedoelstellingen
Vooralbijaktieonderzoek ishetbelangrijkomzoweldeovei
eenkomstenalsdeverschillenindedoelstellingenvanbetrokkenenenonderzoekers teonderkennen.Doejedatniet,dan
kunnenervervelendesituatiesontstaan.Wijgevenhiereen
rekonstruktievandieovereenkomstenenverschillen.
Degrote overeenkomst indedoelstellingenvandeWerkgroep
endeBoerengroepwasdatwehetondemokratieskaraktervande
planningaandeordewildenstellen.Echterdemotivatiehiervoorwasverschillend.Deboerenwildenditomdatzezagendat
hetfoutgingmetdestreek.Nogsteedsmoestergevarenworden,hetlandverwilderdehetongediertenamtoe,kollegana
kollega zaghetnietmeerzittenenverdweenenalsklapopde
vuurpijlzouheelhetgebiedeenreservaatmoetenworden.
Wanneerweeenpogingdoenomdedoelstellingvandeboeren
uitdeWerkgroepterekonstruerendankomenwetothetvolgende:
doormiddelvaneenplandrukuitoefenenteneindemeerduidelijkheid teverkrijgenoverdetoekomstvan boerenentuinders.
OnzemotivatieommetdeboerenuitdeWerkgroepsamente
gaanwerkenwasgrotendeelsbepaalddoordedoelstellingenvan
deBoerengroep.Wijzagendathetbeleidrondomlandschapsparken,reservaten,ruilverkavelingen,kortomhethelestruktuurbeleidondemokratisch,bevoogdend enontpolitiserend
verliep.Daaromsteldenweonshetvolgendedoel:stimulerenvan
progressiefboerenverzetrondomdeherstruktureringvanhet
landelijkgebied,oa.doorveranderingentenvoordelevande
boerenaftedwingen.
Aangezienditonmogelijkiszonderbewustwordingsteldenwe
onsookeenideologie-kritiesdoelnl.bewustwordingvande
rolvanhetstaatsapparaatenanderebelangengroepenbijde
herstruktureringvanhetplatteland.
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Ditverschilindoelstellingen isbelangrijk.Wijzijnimmers
geenboerenenzijgeenwetenschappersofstudenten.Ditverschildwongonstotnadenkenoveroa.onzerolals'buitenstaanders'ineenstukje 'boerenbeweging'.Vragenals:
'Moetenwezelfinitiatievennemenomboerenteorganiseren?'
'Moetenwepleitbezorgersvoordeboerenzijnofenkelondersteuners?'kwamensteedsweernaarvoren.
Wezullenaangevenhoewemetdezeproblemenhebbenomgesprongen.
Bijdesamenwerkingonderzoekers-betrokkenen tijdensaktieonderzoekis wederzijds
vertrouwen onontbeerlijk.Wijmoesten
'open'metdeboerenkunnenpratenomhunideeënzogoedmogelijkinplannentekunnenvertalen.Zijmoestenookweten
'watvoorvleeszeindekuiphadden'.Omtoteendialoogtussenwetenschappersenbetrokkenentekomenhebbenweheelintensiefhunboerderijenbekeken.Wehebbenopdeboerderijen
gewerkt.Wehebbenindepoldergevaren.Ookverteldenweover
onzeervaringenmetaktieonderzoek inMergelland.Wededen
verslagvandeproblemendiestudentenhaddenmethetdoorvoerenvanonderwijsverbeteringenopdeLandbouwhogeschool.
Deboerenverteldenoverdeverhoudingenindedorpen,de
relatiestussendeboerened.Inhetvoorjaarvan1979isde
WerkgroepookinWageningengeweestomvoorstudenteneenverhaaloverhunaktiestehouden.(17)
Ennatuurlijkkwamdevraagvandeboeren 'Waaromdoenjulliealslinksestudentenditsoortwerkennogwelinjevrije
tijd?'Wijhebbenhierop zo'open'mogelijkgeantwoord:'Omdatwijvindendathetfoutgaatophetplatteland,omdat
'links'delandbouwlinkslaatliggenenomdatwijvindendat
alleengezamenlijkstrijdendeboerendezeproblemenkunnen
oplossen'.
Doorditwederzijdsevertrouwenkanereen dialoog tussen
wetenschappers enbetrokkenengroeien.Zonderoverdrijvingkan
gesteldwordendatindeEilandspolder eendergelijkedialoog
isontstaan.Zokwamenwevrijspontaantotdeafspraakdat
hetresultaatvanhetwerkvandeboerenindeWerkgroepen
deonderzoekersmetdeWerkgroepaanonsallemaaltengoede
moestkomen.DatwilzeggenzowelhetboerenindeEilandspoldermoesterbeterdoorwordenalsookdewetenschap(inWageningen).
Daarbijiseveneenseenafspraakgemaaktdatwijalsonderzoekersnietzelfstandig informatieinzoudengaanwinnen.Steeds
alswecijfers,geheimerapportenofietsdergelijksnodig
haddengingendeboerendaarzelfopuit.Hierdoorleerdemen
ookveelbetervragenformuleren.Napluizenvanbibliotheken
inWageningenwasnatuurlijkonzezaak!Wanneerweietsgeschrevenhaddenlegdenwedatmeteenaandeboerenvoor.Enminof
meerdefinitievestandpuntenverteldendeboerenuitdeWerkgroepdanweeraanhunkollega's.Hetzoutenslottehunplan
moetenworden.Deboerenzoudenhetmoetenkunnenverdedigen,
ookbijkeihardeaanvallen.Eentweetalvoorbeeldenterverduidelijking:
1)Technischperfekt,politiserend ofvoorbeeldplan?
2)Strategieenaktie.
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Technischperfekt,politiserend ofvoorbeeldplan?
Toenweaandesamenwerkingbegonnenhaddenwedeijdelehoop
omeenplantegaanmakendatveelbeterzouzijndandeplannenvandeinstanties.Wewerdenhieringestimuleerddoor
literatuurdieweuitdebibliothekeninWageningenhaalden.Stapelstechnischerapporten,nota'senpublikatiesover
demeesttechnischeproblemeninveenweidegebieden,hebbenwe
verslonden.Zandtransport,bodemkunde,zakking,zettingen
klinkwarenenkelevandeonderwerpen.Laterwerdhetonsduidelijkdatweopdatmomentstreefdennaarhetmakenvaneen
technisch perfekt plan. Hierzijnwevanafgestapt.Enwelom
devolgenderedenen:
-Sommigedingenzoalshetberekenenvaneenbeheersvergoeding
zijnnietperfektuitterekenen.Erblijftsteedsvrijveel
subjektiviteitinzitten.(Latermerktenweookdatdeinstantiediedezebeheersvergoedingenmoetuitrekenen,deDienst
BeheerLandbouwgronden,ooknietinstaatisomditperfekt
tedoen.Hetlagdusnietalleenaanons.)
-DeboerenuitdeWerkgroepwezen enkelegoedeoplossingen
omstrategischeredenenvandehand.Onsvoorstelomtoteen
geringepolderpeilverlaging overtegaan (hetwater+20cm
naarbeneden)haaldehetniet.
- Inhetvoorjaarvan1978moestenweineenszeersnelmet
eenplannaarbuitenkomen,waardoorooktijdgebrekvoorkwam
datdegraadvanperfektiewerdopgevoerd totongekende
hoogte.
-Demeestbelangrijkeredenvoorhetafwijzenvanhettechnisch
meestperfekteplanwashetfeitdateentechnischperfekt
plantotindepuntjesgedetailleerd zoumoetenzijnen
weinigflexibiliteitvoordetoekomstzouopenlaten.Bij
eendergelijkplanzoubijwijzevansprekenvastmoeten
staanwelkeboerenmoetenafvloeien,welkebedrijvenworden
verplaatsted.
HetInrichtingsplan isdanooknieteendergelijkperfektplan
geworden.Hetiseenstrutuurschets,waarbijnogveelingevuld
enveranderdkanworden.Bovendienisheteen
politiserend
plangeworden.
Ditbegripontstond tijdenshetwerkenmetdeWerkgroep.Een
politiserendplanwasvolgensonseenplandat:
- inzichtgeeftindebelangendiemeespelen;
-doordebewegingonderboeren 'gedragen'wordt;
-dezebewegingmoetkunnenversterken.
AlsonderzoekersvandeBoerengroepwildenwijechtermeerdan
alleeneenpolitiserendplanvoordeboerenindeEilandspolder
maken.Wijwildeneen voorbeeldplan maken.Wegokteneropdat
ookboereninanderegebiedenopsoortgelijkewijzebezig
zoudengaan.WehooptendathetvoorbeelduitdeEilandspolder
aanzouslaanzodatboereneldersookhunbelangenineenplan
zoudengaansamenvatten.Zodoendezoudooreen'sneeuwbaleffekt'
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inmeerdere gebieden deherstruktureringvanhet platteland
aandekaakworden gesteld.
Haddenwe een technisch perfekt plan gemaakt,dan zoudat
misschienboeren elders afschrikken.Wij stelden dat boeren
zominmogelijk afhankelijk van ons zoudenmoeten zijn.Bij
een technisch perfekt plan zoudenwij hethebbenmoeten verdedigen,met het gevaar dat heteen'deskundigenstrijd'wordt
waar niet éénboermeer ietsvanbegrijpt.
Kort samengevat verstaanwe onder een technisch perfekt plan
een zodanig plan dat deplanningsinstanties onder de technische
perfektie zouden bezwijken.Dekracht vande aktie zou inhet
plan zelf zitten.Er zouden in feite geenboerenmeer aan te
pas hoeven komen omhet teverdedigen of tebevechten.
Met eenvoorbeeldplanbeoogden we een politiserend plan,dat
ookboeren elders aanzet tot eendergelijkemanier vanwerken.
Eenplan dat eenvoorbeeldfunktie heeft.
Strategie en aktie
Hoe isdeWerkgroep de spreekbuisvan de streek geworden? Hoe
zijndeboeren daardoor eenpolitieke faktor geworden waar
plannenmakers niet omheen kunnen?
1)Debelangrijkste redenhiervoor isdatdeboeren vertrouwen
genieten inde streek.Als zedit niet hebben kunnen zenog
zulke goede plannenmaken,dat vertrouwenkrijgen zedan niet.
2)Wij hebben alsvast agendapunt geïntroduceerd 'Strategie en
aktie'. Inhet beginwas het ons agendapunt, laterwerd dat
het hunne.
Onder dit agendapunt vallen oa.het kiezenvanvoor-en tegenstanders.Met anderewoorden welke politiekeplaatsheb je je
alsWerkgroep toebedacht.
Verder hebbenwe aangedrongen ophet houden van buurtbijeenkomsten.Op diebijeenkomsten met alleboerenheeft deWerkgroep haar koncept-inrichtingsplan gepresenteerd. Indie
bijeenkomsten kreeg de Werkgroep steun en zelfvertrouwen om
enthousiast verder tegaan.Wij zijn zelf niet opdie buurtbijeenkomsten geweest.

EEN AANTAL KONRONTATIESMET PLANNING EN WETENSCHAP
Door aktieonderzoek wordt je als onderzoeker gedwongen standpunten in tenemen.Tevenswerpt aktieonderzoek je terug op je
eigen rol,op je eigenwetenschap.Het aktieonderzoek inde
Eilandspolder konfronteerde onsmet:
- onze planningsopvatting;
~ons eigen vakgebied;
- inspraakvan de Landinrichtingsdienst;
-natuurbeheer van Staatsbosbeheer.
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Onzeopvattingoverplanning
Zoalsreedsblijktuitdevoorgaandeanalysezettenwij
grotevraggtekensbijdehuidigegangvanzakenindeplanning.Zonderdaaroverhetlaatstewoordtewillenzeggen
komenwetotdevolgendehardestelling:
In de huidige planning wordt de wetenschap door de staatsburokratie ingezet omde doelvormings- (dus
politieke)
diskussie te omzeilen.
Degeschiedenisvanhetverzet/ruilverkavelingvandeEilandspolderlaatditduidelijkzien.
Steedswanneerermoeilijkhedenrijzenwordtdewetenschap
ingehuurdenwordenerplannenvoorbereidwaarvandebewoners
nietopdehoogtezijn.Dewetenschapwordtderhalvevanuithet
staatsapparaatgedefinieerd. Wezullenonder 'inspraakvande
Landinrichtingsdienst'en'natuurbeheervanstaatsbosbeheer'
ziendatdeOverheidwetenschappelijkheid enobjektiviteiten
hetalleenrechtvangoednatuurbeheeropeist.
MichelGervaisanalyseertdeverhoudingenophetFranse
plattelandenkomttotdekonklusie 'datwetenschapnietonafhankelijkisvandestrategievanontwikkeling'maar 'dater
veelwetenschappen zijndiestrijdenomdebepalingvande
ontwikkelingsstrategiediegekozenmoetworden'. (11)
KarlHülbuschkomtopbasisvanervaringeninDuitslandtot
devolgendestelling:
'Planningheeftdeopdracht:
-veranderingsprocessenterationaliserenenterechtvaardigen;
-denoodzaakvanveranderingen(
)metredenenteomkleden'. (12)
Datboerenmoeitehebbenmetdebedoelingenvanplanningblijkt
ookuitdewoordenvanHennieHartman (13)Hartmaiisvoorzitter
vandeagrarischejongerenwerkgroepinMergelland.Hijisbetrokkengeweestbijaktieonderzoek.Meteenvijftientaljonge
boeren werd eenenquêtegehoudenonderdeboereninMergelland
(14).Hetdoelvanditonderzoekwas'proberenerachterte
komenwatdedoelstellingenendeplannenzijndieerinde
toekomstkomen'.OokhetgedichtvandeboerinuitdeEilandspolderlaatdeonduidelijkheidvandeplanningvoordebetrokkenenblijken:
tot onze polder op een keer
werd ontdekt door staatsbosbeheer
wat was er eigenlijk aan de hand
hun interesse ging uit naar de vogelstand
en zoals menig ambtenaar
hadden zij Vele plannetjes
klaar
zo, op het eerste
gezicht
was dat beslist geen gek bericht
er werd geruild en er werd gekocht
niemand die er iets achter zocht
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er ontstond een kleine
verkaveling
dat was waar het eigenlijk om ging
zo kreeg de boer zijn land bij elkaar
dat scheelt hem heel wat varen •per jaar
de agrariër dacht zich een nieuw bestaan
maar die illusie kwam hun zeer duur te staan
want met welk voorstel komt nu de staat
ons aller polder wordt een reservaat.
Onzevakgebieden ter diskussie (17)
Wat betekent dit alles nu voor het eigen vakgebied? Aktieonderzoek iseen permanente kritiek op je eigen positie, je rol
je wetenschap.
Inhet werken inde Eilandspolder moesten we voortdurend
onze vakgebieden, kultuurtechniek, landbouwplantenteelt en
landschapsarchitektuur ter diskussie stellen.We gaan daar kort
op in,met enkele voorbeelden.
Eerste voorbeeld: polderpeilverlaging.
We hadden al gauw uitgezocht dat polderpeilverlaging vanuit
landbouwkundig enbodemkundig oogpunt te legitimeren was.De
Stichting Bodemkartering (Stiboka), toch een gezaghebbend instituut op dit gebied, schrijft:
'.. in soortgelijke gebieden zijn regelmatige peilverlagingen van het polderwater gerealiseerd. De konklusies zijn dat de
verlagingen van het zomerpeil sinds 1500de volgende omvang
hebben gehad: voor deWesterkogge 0,10 m+ tot 3,15 m-NAP;
polder Beschoot van 0,10 m+ tot 3,45 m-NAP (....). Deze verlagingen waren nodig om tijdens het proces van bodemdaling een
aanvaardbare ontwateringstoestand tebehouden'. En verderop
staat te lezen:
'Voor de Eilandspolder dateert de laatste administratieve
peilvaststelling van 1924.Als de systematische lijnvan de
uitgevoerde peilverlagingen innaburige polders wordt aangehouden dan zou inde Eilandspolderreeds een peilverlaging moeten zijn uitgevoerd of nu zeer aanstaande moeten zijn'. (18)
Volgens ons duidelijk genoeg.Wij brachten dit dus in op een
vergadering van de Werkgroep. De boeren stelden echter dat
polderpeilverlaging niet nodig was.Zekozen voor onderbemaling.Punt uit.Wij waren er niet tevreden mee. Onderbemaling
is een individuele maatregel enbovendien duur.Dus alleen de
boeren met watmeer geld zouden dat kunnen realiseren. Daarnaast zijn hele stukken van de polder niet geschikt voor
onderbemaling. En polderpeilverlaging is een kollektieve maatregel. Genoeg redenen voor ons om de bewuste bladzijden uit het
Stiboka-rapport tekopiëren en op te sturen.Wewiden dit punt
dan opnieuw ter diskussie stellen.We vonden het wel spannend.
Hoe zou deWerkgroep reageren? Zouden zehet pikken dat we zo
ingrepen?
Afijn, ondanks onze nieuwe argumenten kozen ze tegen pol-
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derpeilverlagingenvooronderbemaling.(Uithetvoorgaandeis
geblekendatereenstrategiesargumentachterzat.)
LaterhoordenwevandeWerkgroepdatzeonderlingafgesproken
haddendatzijaltijdhetlaatstewoord zoudenhebben!Watwij
ookzeiden!
Het tweedevoorbeeld:beheersvergoedingen.
Hetwasmoeilijkomdehoogtevandebeheersvergoedingenperfekt
uitterekenen.Gegevensontbrakenennudenkenwedatzeinderdaadookmoeilijkperfektuitgerekendkunnenworden.Wijhadden
weltweeopzettengemaakt,namelijkvergoedingenberekendopbasisvan:
-hetverschilinZWproduktietussenhet'vergelijkingsgebied'
endeEilandspolder,vermenigvuldigdmetdeprijsvan 1kgZW;
-eenmeerbedrijfsekonomiesmodel.
Metbeideberekeningenkwamenwevrijwelopdezelfdehoogte
vandevergoedingenuit.DeWerkgroepkoosvoordeeerstemethodevanberekenen.Diewasnamelijkhetduidelijkstvoorhen!
Tweedingenhebbenwehieruitgeleerd:
-detechnischmeestperfekteoplossingisnietaltijddebeste;
-cijfersmakenzakenmoeilijker,waardoorjegemakkelijkover
dehoofdenvandebetrokkenenheenkuntgaan.Daarinschuilt
hetgevaardatzehetnietzullenkunnenverdedigen.
UitdeLandschapsarchitektuur tweevoorbeeldendiehierniet
verderuitgewerktzullenworden.
-Bijhetintekenenvandekaartstuittenweopeenmoeilijkheid.DeWerkgroepsteldevooromboerderijenlangs
depolder tezettentussendedorpenin.Problemendus
metopen-engeslotenheid.Dekompaktedorpenmetdeopen
stukkendaartussen.Zoudenweeigenlijknietprecieseraan
moetengevenwaarenhoeenwatmetdeerfbeplanting?
Tochmaargewooningetekend.
Eenandervoorbeeld:
-Toenweinhetbeginvanhetjaarwerdenrondgevareninde
poldermerkteeenvandeboerenop,overzijneigenland
vlakbijhuisdathetknap'soppig'was.Eeneindjeverder inde
polder waarhijgewoonlijknooitkwamenhetlandminstenszo
soppigwas,merktehijopdathettochwelmooiwas.Kortornbijhuis
ziethijhetlandmeeralsboerenelderskijkthijermet
deogenvaneen 'rekreant'tegenaan.
Of:'Ikvindhetvarenprachtigalsikerdetijdvoorheb.
Inhetweekendmakenweweleenseentochtjedoordepolder.Maaralswerkishetknapvervelend'.
Tenslottenogietsoverhet taalgebruik.
Bijheteerste
konceptvanhetInrichtingsplangebruiktenweeentaaldiewe
nubeschrijvenalsvan 'bovenaf'.Wekekenvanbovenafophet
gebiedenbeschrevenzodoendedeindelingvandatgebied.Dit
werdeengortgroogverhaal,zoalsdemeesteoverheidsnota's.We
zijnhetandersgaanproberen.Wezijnvanuitdeboerderijgaan
schrijven.Zokijktimmersookdeboer tegenzijnpolderaan.
Hijzegtniet:'hetlandligtinhet oosten vandepolder',
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maar 'het land ligt achter
en zoveel ha',maar 'groot

de polder'.Het land isniet Zoveel
en kleine
land'.
En het land ligt

niet 'zoveel meter boven slootpeil',
laag land'.

maar'hetis hoog en

Om dit taalgebruik (wat achteraf goed bleek aan te slaan bij
andereboeren, zekondenhet snel lezen enbegrepen wat debedoeling was) tekunnen hanteren was het noodzakelijk om veel
met hen tepraten envrij uitgebreid tenotuleren. Daardoor
kondenwe later veel vanhun uitspraken,beeldspraken en uitdrukkingen gebruiken bij het schrijven vanhet Inrichtingsplan.
Waarom isdit taalgebruik zo belangrijk?
Hennie Hartman: 'het grotedeskundigheidsverschil tussen boeren
en ambtenaren is een groot struikelblok vooralmet betrekking
tot taalgebruik en nota's'. (13)
Wanneer we dusde ambtelijke taalhanteren heb je best kans
dat zehet niet begrijpen.
Hennie heeft het over een groot deskungigheidsverschil.
Karl Hülbusch zegtdaarover: 'Wemogen nief over het hoofd zien
dat dewerkelijke inhoud van deze feitenkennis erg gering is,
en slechts door stylering opgeblazen is zodat deze kennis ontoegangkelijk wordt voor de gewone man,waardoor deze erhoogachting voor krijgt enbang wordt'. (12)
Kort samengevat zitten er driemechanismen van beheersing
onze wetenschappen:

in

1)de normbepaling door de technisch beste oplossing;
2)het rekenen (hetmet cijfers doodslaan vande diskussies);
3)de taal (platlullen).
DeLandinrichtingsdienst en Voorlichtingskunde
We hebben terloops verwezen naar onze ervaring met aktieonderzoek onder boeren inMergelland.Wehebben er ook op gewezen dat
we hieruit inspiratiehebben geput voor hetwerken in deEilandspolder.Nu heeft het aktieonderzoek inMergelland geleid tot een
konfrontatie met de 'voorlichtingskunde'die we hier willen
bespreken.
In een artikel 'Onderzoekmet betrekking totvoorlichting en
inspraak inhetkader van de landinrichting' komt eenmedewerker van de Landinrichtingsdienst,Kerstens,totde volgende
kritiek ophet aktieonderzoek inMergelland:

*Ermoet rekening mee gehouden worden dat door verschillende
omstandigheden de aanpak van een onderzoek niet zo objectiverend
is geweest als wenselijk en mogelijk ware.
Eén van deze omstandigheden kan zijn dat de onderzoeker of de
onderzoekende instantie zich te weinig heeft gedistantieerd van
eigen belangen en vooringenomenheden ten aanzien van de problematiek waar het onderzoek betrekking op heeft. Dit is waarschijnlijk het geval met de 'Enquête Landschapspark', geïnitieerd en
en uitgevoerd door de Agrarische Jongeren Werkgroep onder 145
boeren in het proefgebied landschapspark Mergelland.
(14)
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Dit zeer lofwaardige initiatief
werd onder andere genomen om
de eensgezindheid onder de boeren te vergroten en omde boeren
te stimuleren zich intensief met de ontwikkeling van de streek
bezig te houden. Wellicht heeft men deze doeleinden met deze
enquête bereikt en mogelijk heeft het onderzoek nog een aantal
belangwekkende effecten. Quamiddel om een geobjectiveerd
beeld
te krijgen van de wijze waarop de agrariërs in het gebied denken en oordelen over verschillende aspekten van de agrarische
situatie en de mogelijke ontwikkelingen in het gebied in verband
met het idee er een nationaal landschapspark te creëren,
lijkt
mij deze enquête door de wijze waarop deze is opgezet
wat minder positief te beoordelen. Verschillende vragen roepen
wellicht door de wijze waarop deze geredigeers zijn te gemakkelijk het gewenste resultaat op (leadig questions !). Bovendien
wordt aan de agrariërs een aantal stellingen van de Werkgroep
voorgelegd. Hierdoor ontstaat wellicht te veel het idee dat het
ommin of meer algemeen geaccepteerde beweringen gaat die men
het beste maar eenvoudigweg kan onderschrijven (sociale
pressie
en controle!). ' (15)
Waaromditzeer langecitaat?
Hetlegteenaantalachtergrondenbloot:
-UithetcitaatblijktdatdeLandinrichtingsdienst nietzo
blijismetaktieonderzoekdattotpolitisering leidt.Datkan
immershetbeleiddoorkruisen.Wehoeveninditverbandalleen
maartewijzenopdeplannigvaneen extra inspraakrondeinde
Eilandspolder,alskonfliktbeheersendetechniek.
-TevensblijktuithetcitaatdatdeLandinrichtingsdienstniet
wilbegrijpenwatdeboerenwillen.Dejongeboerenwillenhelemaalgeengeobjektiveerdbeeld schetsen,zewillengeen
opiniepeilinghoudenopbasiswaarvandeLandinrichtingsdienst
kanbesluitenaldannietmetdeplannendoortegaan.Integendeel,zewillenhunkollega'saanzettentotstellingname
omtrenddetoekomstvanhungebied.Daaromhebbendejonge
boerendeenquêtezelfafgenomen.Daaromhebbenze,samenmet
onderzoekersuitdeBoerengroep,zelfderesultatenmee
geinterpreteerd.
-VooringenomenheidkandegoedkeuringvandeLandinrichtingsdienstnietwegdragen.MaarzouKerstensietstegenhebbenop
'Leadingquestions'diejuisthetbeleidvanzijndienstondersteuneninplaatsvankritiseren?Kortominzijn'wetenschappelijke'kritiekverstoptKerstenszijnpolitiekemotieven.
Zodoendekanhijnietbegrijpendatdevoorgelegdestellingen
reedsbekendwarendoorvoorgaandeaktiesvandejongeboeren.
-Kennelijkishetwerkenmetjuistnietgeindividualiseerde
maargeorganiseerdebetrokkenenindeogenvanKerstensniet
'wetenschappelijk'.Blijkbaarheeftdewetenschappertottaak
omhetopzichnietobjektievebeeldteobjektiveren!
-VoorlichtingenstellingnamebuitenhetbeleidvandeLandininrichtingsdienstomwordtgediskwalifiseerdtot'onwetenschappelijk'.
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Wezienindezereaktiede standaard kritiek welkeaktieonderzoekenpolitiseringvandebetrokkenensteedsweerteverwerkenkrijgt.Waarschijnlijkkunnenwedekonklusietrekkendat
hiermeeindeontwikkelingvanhetbegripaktieonderzoek rekeninggehoudenmoetworden.Ookaktieonderzoek iseenvorm
vanwetenschap,maarweleenbijzondere!Diteistzoweltheoretischalsmethodologischuitwerkingvanhetaktieonderzoek.
NatuurbeheerenStaatsbosbeheer
Inhetnajaarvan 1978reageerdenmederwerkersvanSBBende
LandinrichtingsdienstopdevoorstellenvandeWerkgroep.(6)
Naeerstgesteld tehebbendatalleboerenuitdedoorhen
aangewezenreservatenmoetenverdwijnen (zieeerderinditartikel)wordthetvolgendegesteld: 'Gekonkludeerdkanwordendat
hethandhavenvandehuidigemelkveehouderijbedrijven inreservaatsgebieden,waarbijgetrachtwordtdetehanterengebruiksvoorwaardenindebedrijfsvoering optenementegeneenbeheersvergoeding,opdenduuronvoldoendeaan.dedoelstellingvanhet
natuurbehoudkanbeantwoordenenevenminvoordebetrokkenondernemersgoedeperspektievenbiedt.Deredenhiervanisvoornamelijkdatdemelkveehoudershiervoor teweinigruimtekunnen
bieden.'
DitterwijldeWerkgroepopmerkt:'Zeernadrukkelijkhouden
werekeningmethetbeheervandenatuur.Wijalsboerenzijn
niettegennatuurbeheer.Naaronzemeninghoortlandbouwdaarbij (....).Maardanmoetendaarwelvergioedingen tegenover
staan.Ermoeteenplankomenwaarwijrekeningmeekunnenhoudeninonzebedrijfsvoering'. (4)
Wekunnenuitdezekonfrontatieenkelebelangwekkendekonklusiestrekken:
-Ondanksallemoeitedieboerendoenomdevulgairetegenstellinglandbouwversusnatuurbescherming teomzeilenzijnhet
juistdeplanningsinstantiesdiedezetegenstellingnieuw
leveninblazen.VolgensSBBhebbenlandbouwennatuurniets
metelkaartemakea.HetfeitdaterookzonderSBBveel
vogelsindeEilandspoldervoorkomenwordtontkend.
-SBBmedewerkersgaanopdestoelvandeboer zittendoor,dwars
tegendevoorstellenvandeWerkgroep in,testellendatde
boerennietvoldoendemetbeheervandenatuurrekeningkunnen
houden.
Echterinhet"tegenplan'vanSBBwordtineensweer lippendienst
aandeboerenbewezen.Blijkbaar isdereaktievandemedewerkersookbijSBBzelfinhetverkeerdekeelgatgeschoten.
EchterhiermeezijnwenognietaanheteindvandekonfrontatiesdiehetInrichtingsplanheeftopgeleverd.OokindekringenvandenatuurbeschermingwordtdepolitiekvanSBBtenaanzienvandereservatenmetargusogengevolgd.DeWerkgroep
KritischeBiologenvandeBondvanWetenschappelijkeArbeiders
ishethelemaalnieteensmethetreservatenbeleidvanSBB.
ZijzienmeerinhetInrichtingsplan: 'Demanierwaaropdeboeren
vandeWerkgroepdezesituatietelijfgaaniszondermeerhoop61

gevend entoetejuichen.Aandeenekantzoueen'ouderwetse'
ruilverkaveling,waarbijhethelegebiedopdeschopgaat, het
totalefaillissementvantureluur,gruttoenandereweidevogels
betekenen.Aandeanderekantzoueenvolledigreservaathettotalefaillissementvandeboerentotgevolghebben.Nogafgezien
vandevraagwaarSBBdemogelijkhedenvandaanzoumoetenhalen
omeendergelijkweidevogelreservaatnaarbehorenteonderhouden
enteontwikkelen.TotnutoeishetSBBnietgelukthetgebied
dathetbeheertgoedteonderhouden'. (16)

SAMENVATTINGENKONKLUSIES
Inhetvoorgaandehebbenwedegeschiedenisvanhetverzeten
derolvandewetenschapinverbanddaarmeeaandeordegesteld.
Wezijnkortophetplanzelfenhaarpolitiekekarakteringegaan.
Ookhebbenwekortdereaktiesvandeplanningsinstanties
geschetst.HetplangeeftaanleidingtotveelkonfrontatiesbinnendeOverheid.
Vervolgenszijnweopdesamenwerkingtussenbetrokkenenen
onderzoekersingegaan.Erzittennogalwatproblemenaanvast.Onze
vakkenniskunnenwenietzondermeergebruikenenhetgevaarbestaat-hoegoedonzebedoelingenookzijn-datwetochover
debetrokkenenheengaan.Datweongrijpbaar-duswaardeloosvoorhenworden.
Bijdesamenwerking staatvertrouwenvoorop,zodatjeelkaar
kuntkritiseren.Ookvanuitdewetenschappelijkewereld isgereageerdopdezevormvanaktieonderzoek,oa.naaraanleidingvan
Mergellandvanuitdevoorlichtingskunde,endeEilandspolder
vanuitnatuurbeheer.Indewetenschappelijkewereldwordtookgewerktmetbetrokkenen.Volgensonszijndatvaakontpolitiseerde
betrokkenen.Dezezijnnietlastigenstellendeplanning niet
terdiskussie.Belangengroepenmakendaarentegengebruikvan
macht,zemakendezaakpolitiek.Ookwordtaktieonderzoek,waarmeegepolitiseerdwordt,aangevallendoordewetenschappelijkheid,
ervanintwijfeltetrekken.WezijndaaromwatlangerstilblijvenstaanbijhetartikelvandeheerKerstensvandeLandinrichtingsdienst.Opbasisvanonzeervaringenenditartikelkomenwe totdestellingdataktieonderzoek zoweltheoretischals
methodologischverderuitgewerktmoetwordenomjetewapenen
tegendezestandaardkritiek.Inhetkortkunnenweuithetvoorgaandehetvolgendesamenvatten:
Maatschappelijke
verandering ishetdoelvanaktieonderzoek.
Wepassenervoorom 'wetenschapomdewetenschap'tebedrijven.
Echterdoordithoofddoelblijktveelvanwateronder'wetenschap'wordtverstaannietbruikbaarinaktieonderzoek.Deze
maatschappelijkeverandering trachtenwe'.tebereikendoorte
strevennaar emancipatie vanbevolkingsgroependieindeknel
komen (inonsgevalzijndatdeboerendiedoordeplanning
wordenplatgewalst).Eendergelijkeemancipatiezullenonderzoekersnietzelfkunnenbewerkstelligen.Bevolkingsgroependie
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indeknelkomenkunnenalleenzelfzorgdragenvoorhun
emancipatie,onderzoekerskunnenhoogstensdaarinhelpen
dooreen dialoog metdebetrokkenenaantegaan.Ookdanzal
eendeelvandegevestigdewetenschapoverboord gezetmoeten
worden.Middelentotemancipatie-onderzoek (dusgeenonderzoek
over emancipatiemaaronderzoekdat leidt tot emancipatie)zijn
politisering
vanzoweldewetenschapen
debetrokkenen.Datwil
duszeggen:niethetzoobjektiefmogelijkregistrerenvanwensen
enmeningendoorhetindividueelbenaderenvan'proefkonijnen'
maardoormiddelvanhetaangaanvaneensubjektievebandmet
betrokkeneningeorganiseerdverbandmeehelpenaanhunemancipatie.Alleendiekennisdiedaarvoorbruikbaarisheefthier
onzeaandacht.
Doorsommigestudentenenwetenschapperswordthetinitiatief
uitdeEilandspolderopgepikt.Misschienlukthetomeenmeer
demokratischeplanning/inspraak temaken.Eenplanningwaaropde
overheidnietperdefinitiealleenrechtheeftendiepolitiserend
werktnaardebevolking.
Ookdegevolgdemaniervansamenwerkenheeftzijnuitwerking.
DeWerkgroepsteltzichophetstandpuntdatalleswatoverhaar
gepubliceerdwordtdoorhaargoedgekeurdmoetworden.Daarmee
houdtze
depubliciteitineigenhand.
DitgeldtookvooreenfilmdievandeWerkgroepen
deproblematiekin
deEilandspolderwordtgemaakt (20).
DeopzeteninhoudvandefilmiseerstmetdeWerkgroepdoorgediskussieerd.
Enookwatdebedoelingvandefilmis,envoorwiedefilm
wordtgedraaid
ed.
Belangrijkerisechter,dathetinitiatiefopgepiktwordtdoor
boerenzelf!Inverschillendeanderegebieden (bv.NoordWest
Overijssel)waareenlandschapsparkdanwelruilverkavelingenin
voorbereidingzijn,gaan(vooraljonge)boerenaandeslag
om
zelfplannentemakenvoorhunstreek.Misschienheeftdeopzet
vanhetpolitiserendevoorbeeldplansukses.Echterdeverschillendeinitiatievenvanboerenzijnnietaanéénoftwee
aktieonderzoekentedankenoftewijten!
Intussenwetenweietsbeterwataktieonderzoekis.
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inspraakinhetkadervandelandinrichting. Bedrijfsontwikkeling
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19)Boerengroep. LandbouwenLandinrichting,eenspeciale
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Inleiding bij het artikel: 'TWINTIG BOEREN ENTWEE ROOIEN'

Dit stuk over jonge boeren uit Bondorf (inBadenWürttemberg,het
zuid westen van de Bondsrepubliek Duitsland; iseen bewerking
van een aantal artikelen.Teweten:
- hethoofdstuk 'Arbeitskreis Junger Landwirte Bondorf oder:
20Bauern und 2Rote',uit het boek van Onno Poppinga:
Bauern und Politik., 1975,EVA,Frankfurt/Köln.p. 185-208;
~ hethoofdstuk 'DerArbeitskreis Junger Landwirte Bondorf'uit:
Autorenkollektiv: AgrarproblerneundBauernkämpfe inWest Europa,
1976.,Plakat-Bauernverlag,heft 7,Offenbach.p. 61-74.
~ Arbeitskreis Junger Landwirte Bondorf: 'Die Bauernkundgebung
vom 1Oktober 1974inder Gäuhalle Bondorf.Eine Dokumentation'.
Vooralhet boek van Onno Poppinga heeft als inspiratiebron
gediend.De bedoeling vandit boek is,uitgaande vande sociaalekonomische positie van deboeren inde Bondsrepubliek, inzicht
tekrijgen inhetpolitieke handelen vandeboeren.Daarom wordt
eruitgebreid ingegaan op de integratie vande landbouw inhet
kapitalisme. Poppingakonstateert een zekere onderschikking van
de landbouw aanhet industriekapitalisme.
Het politieke handelen vanboerenwordt onderzocht aande hand
vande geschiedenisstruktuur enverloop vanbewegingen die door
deboeren zelfwerden georganiseerd. Ook debeweging onder jonge
boeren inBondorf iseenvoorbeeld van eendergelijke zelfstandig georganiseerde boerenbeweging. Het artikel hierover is bijzonder omdat Poppinga,door er zelf deel aan tenemen,dezebeweging 'vanbinnen uit'kan analyseren.Het geeft bovenzien inzicht
m demanier waarop 'rooien'ophetDuitse platteland werken.
Poppinga analyseert een aantal van dergelijke boerenbewegingen.
Om enkele voorbeeldentenoemen:de 'Landvolkbewegung' aanhet eind
van de twintiger jaren, tevergelijkenmet 'Landbouw enHaatschappij' inNederland. Daarnaast de 'Notgemeinschaft Deutscher
Bauern' aanhet beginvande zestiger jaren,waarvan inNederland
de 'VrijeBoeren' als parallel gezienkunnenworden. Tenslotte
schetst hij debeweging onder boerendie aanhet begin van de
jaren zeventig streed voor hogere melkprijzen inWeiding.
Naast deze zelfstandig georganiseerde boerenbewegingen geeft
Poppinga ook een analysevan deverhouding vanboeren tenopzichtevanpolitieke partijen.Daarbij wordt derelatievan boeren tenopzichte vande Natinaal-Socialisten (NSDAP)endeKommunisten (KPD) inde jaren '20en '30onder de loep genomen.
Hetboek besluitmet eenhoofdstuk gewijd aan aanhetpolitiekehandelen van 'arbeider-boeren'.Wemoeten hier wel bij bedenken
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dat 'arbeider-boeren'nietidentiekzijnmet'nevenberoepers'
of 'parttimeboeren'inNederland (andereorganisatiestruktuur,
andereberoepsperspektieven etc.)- Daaromgevenwedevoorkeur
aanhetgebruikvanhetwoord 'arbeider-boer',ookallijkthet
eengermanisme.
Ietsoverdeauteur
OnnoPoppingawerdgeborenin1943.BoerenzoonenOost-Fries.Hij
studeerdeLandbouwwetenschappen (Ekonomie-Sociologie-Politikolgie)
inHohenheim.Poppingaengageerde zichaandezijdevande 'Neue
Linke'bijhetSozialistischesBüroinOffenbach,introduceerde
BernardLambert:'Lespaysansdanslaluttedesclasses'als
vertalingindeBondsrepubliek (Wagenbach,Berlin,1971).Hij
promoveerde inHohenheimopdestudie 'PolitischesVerhaltenund
BewusstseindeutscherBauernundArbeiter-Bauern,unterbesonderer
BerücksichtigungrevolutionärerundgegenrevolutionärerBewegungenundAnsätze'1973,omgewerktenaangevuldversehenen als
'BauernundPolitik'.Samenmetwetenschappers,Studenten,
vormingswerkersenboerenwerkthijinde 'ArbeitskreisLandwirtschaft'aankritischetheorievorming enontwikkelingvaneen
praktijkinboerenbewegingen.DezegroepgeeftmethetSozialistischeBürodeserie'Plakat-Bauernverlag'uit.
Momenteel, 1979,isPoppingamedewerker aandeGesamthochschule
inKassei.
Ietsoverdetitel
Detitel 'Twintigboerenentweerooien'diedewerkgroepjonge
boerenuitBondorf indeloopdertijdheeftgekregenheefteen
enigszinsironischeondertoon.In eersteinstantietrachttede
boerenbondhetscheldwoord 'rooien'tegebruikenvoordiemensen
diealsniet-boerenmeewerktenaandewerkgroep.Doorhetsukses
vandewerkgroepveranderdedeinhoudvanhetscheldwoord.Zo
sterkzelfsdatinhetdagelijksspraakgebruikdenaam 'Twintig
boerenentweerooien'eenpositieveklankkreeg.Eenboerformuleerdeditopeengrotebijeenkomstalsvolgt:'Twintigboeren
entweerooienhebbenineenhalfjaarmeervoordeboerenbereikt
dandeboerenbond intienjaar'.
Voordezewerkgroep zalverderindetekstdeafkortingAKJL
gebruiktworden: Arbeitskreis Junger Landwirte Bondorf.
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MAROUETAUA 1

TWINTIG BOEREN EN TWEEROOIEN
de werkgroep jonge boeren bondorf

onno poppinga

Opmerking vooraf
Boerenakties die tegen de gevestigde landbouwpolitiek ingaan
komen niet zomaar uit de lucht vallen. De tegenspraken en
konfrontaties.diehet uitgangspunt voor kritisch en bewust
handelen vormen,worden in eenbestaande organisatorische
struktuur ervaren.
De lokale groep, dekring van de boerenorganisatie, de vereniging van oud-leerlingenvan landbouwscholen, de plattelandsjongerenen-vrouwen, dekerkelijke plattelandsgroepen vormen
alle naast elkaar dit reeds aanwezige organisatorische raamwerk
vanwaaruit boeren aktiemoeten ondernemen.
Dat kan niet genegeerd worden, dat moet kritisch onderzocht en
verwerkt worden. Wiemet de traditionele antwoorden niet meer
tevreden is,wiemet zoeken begint, doet echter een opvallende
ontdekking. De vele bonden, verenigingen en groepen lenen zich
niet voor de vragen die hij zichzelf stelt.
De plaatselijke afdeling van de boerenbond; eenvereniging van
seniorendietenhoogste eenmaal per jaar een gezellige bijeenkomst
heeft; de plattelandsjongeren, een op vrije tijd ingestelde verzameling van jongeren en daarnaast nog huwelijksmarkt; de vereni•ging van oud-leerlingen, uitsluitend gericht op verdere bestudering van het vak,die slechts gedurende dewintermaanden een
paar keer bij elkaar komen.
Elke organisatorische aanzet voor boeren diekritisch zijn geworden en naar nieuwe wegen zoeken ontbreekt.
Dikwijls blijkt devorming van een eigen werkgroep noodzakelijk.
Dezewerkgroepen sturen niet van het begin af aan en noodzakelijkerwijs opkonflikten aan.Ze zien zichzelf veeleer als groepen die kritiek geven.Als sporen die,om zo te zeggen, de
officiële organisatie van de gemakzuchtige sukkeldraf indraf
of zelfs in galop moeten brengen. Demeeste werkgroepen komen
niet verder.Wewerken het voorbeeld van de Arbeitskreis Junger
Landwirte Bondorf :AKJL,die veeleer onder de naam
'Twintig boeren en twee rooien'door het leven gaat,verder uit.
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Hettotstandkomenvandewerkgroep
UitgangspuntvandeAKJLvormdedegesprekkendieplaatsvonden
tusseneenhandelaar (de'rooie nummer 1)en10tot 15boeren.
Sedertjarenalwerd zowelbijhetlossenvangraanalsbijde
leveringvankunstmest,overaktueleproblemenindelandbouw
enoveralgemenepolitiekevraagstukkengediskussieerd.
Eind 1973werddeeerstepogingondernomenomdezelosse,
sterkoméénpersoonhangendegroepeenvasterevormtegeven.
De'werkgroepkerkdienstenmuziek' (basisorganisatievan 'derooie
nummer l') nodigdemensendieinlandbouwvraagstuukengeïnteresseerdwaren,uitvooreenseminar.Depogingmislukte,nietin
delaatsteplaatsdoordatdewerkgroepdiedemensenuitnodigde
indeplaatselijkepersuitgemaaktwerdvoor 'links 'en'radikaal'.Want 'rooienummer 1'hadhettochmaargewaagdopde
hervormingsdagnietdegroottevanMaartenLutherteprijzenmaar
tewijzenopdesocialewortelsvandeboerenoorlog,deopportunistischehoudingvanLutherendeuitstekenderolvanThomas
Münzer.
Eentweedepogingomeenhechteregroeptevormenwerdenige
maandenlater,losvan 'dewerkgroepkerkdienstenmuziek,ondernomen.Ervormdezicheengespreksgroepwaarbij 'rooienummer 2',
auteurvanditartikelzichaansloot.Uitgangspuntvande
diskussieswarendedirektervarenproblemenentegenstellingen
inde landbouwpolitiek,depositievandeboerenetc.Bijzonder
intensiefwerdstilgestaanbijhetinzichtdatdeboerenzelf
haddeninhunsituatie.Klopthetdatboerenondernemerszijn?
Klopthetdatdepersoonlijkeijverbepalend isvoordemaatschappelijkepositievanhetbedrijf?Klopthetdatdekooperatieendehandelmaatschappelijkepartnersvandeboerenzijn?
Klopthetverhaalvandeloon-prijsspiraal?Klopthetdatboeren
enkonsumentenvannaturetegengesteldebelangenhebben?
Voordezegesprekkendieelkemaandplaatsvondenineendorpskaféinhetmiddenvanhetgebiedwaaruitdeledenvandewerkgroepkwamen,werdensomsspecialistenuitgenodigd.Zowerdvoor
dediskussieofboerenondernemerofarbeiderzijnenhoede
positievandeindustriearbeiderernuwerkelijkvoorstondeen
voorzittervaneenondernemingsraad vaneenStuttgartse
uitgeverijuitgenodigd.
Eersteopenbareaktiviteiten
Heteersteresultaatvandezediskussierondewaseenopenbare
bijeenkomstop 16mei 1974inhetdorpsnuisHerrenbergmetals
thema'boerenenkonsumenten-tegenstandersofpartners?'
Navertoningvandefilm 'Land',overigenseenvandebeste
weergavenvandemaatscappelijkepositievandeboeren,vonder
eenpodiumdiskussieplaats,waaraannaastledenvandewerkgroep
deauteurvandefilm,eenvertegenwoordigervaneenkonsumentenorganisatie,deboerenbondeneenpersoonuitdeondernemingsraad,deelnamen.Dewerkgroephadzichvoorditeersteopenbare
optredendenaamArbeitskreisJungerLandwirte (AKJL)gegeven.
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Deopkomstwasbevredigend:80deelnemers.Depodiumdiskussie
waseensukses.DeAKJLhadzijneerstetestdoorstaan.Datwas
nietzoeenvoudig.VoorbijnaalleledenvandeAKJLwashetde
eerstekeerdatzezo'nbijeenkomstorganiseerdeneninhet
openbaaroptraden.Wasdebijeenkomstmisluktdanhaddenvele
kollega'sditalsvolgtopgevat:'hoogmoedkomtvoordeval'.
Hetwasechtergeluktenhetzelfvertrouwengroeide.Menhad
gemerktdatdeherenaandetafelnietalleswistenenook
weleensietszeidendatnietjuistwas.
IndedaaropvolgendewekenhielddeAKJLzichbezigmethet
doenvanonderzoeknaardemaatschappelijkepositievanboeren.
Bijdevraagofwinstennietnetzonodigzijnvoorboerenals
voorondernemerskwamhetprobleemvandekooperatiecentraal
testaan.Juistbijdezediskussiebleekhetuiterstwaardevol
datdeeigenaarvanhandelsonderneming'rooienummer 1uitde
schoolkonklappen.Over 'uitbuiting'werdgesprokenaande
handvanduidelijkevoorbeelden.Definancieringvaneennieuwe
graan-menginstallatiewaszo'nvoorbeeld.Hetwasdirektinzichtelijkdateendergelijkeinvesteringdirektbetrekkinghad
opdeprijsvangraandieaandeboeruitbetaaldmoestworden.
Datkonnietmetlinksgezwetswordenafgedaan.Tegelijkertijd
werddoordezediskussiederolvan 'derooienummer 1'duidelijk.Wantvanzelfsprekendkwammeerdaneensdevraag:'waarom
maakthijons datallemaalduidelijkhoewelhijzelftochook
behoorttotdegenendieervanprofiteren?'.
Hiermoestmenlerenonderscheid temakentussendezakelijke
leidingvaneenhandelsonderneming enpolitiekestandpunten.
Immers,zakelijkgezienmoest 'rooienummer 1'zichgedragen
zoalsdedirekteurenvanalleanderehandelsondernemingen..
AlsdeelnemeraandeAKJLbrachthijuitpolitiekeoverwegingen
zijnkennisindewerkgroep in.Geengemakkelijkesituatie,
slechtsmogelijkdoordelangewerkervaringmetelkaar,de
geblekenintegriteitvandesamenwerkingendeeerlijkheidaan
beidekanten.
EentweedeetappevoordeAKJLbegonmetdediskussieovereen
rapportvanhetDuitseinstituutvoormaatschappijonderzoekvan
juni '74.Inditrapportwerdgezegd,datdeboerengeenenkele
redentotklagenhadden,dathuninkomenzelfsverbovenhet
gemiddelde lag.HiertegennamdeAKJLineenartikelindeplaatselijkekrantstelling.Erwerdgewezenopfoutenindeargumentatievanhetinstituut.Hetprobleemvandelandbouwprijzen
kwamindediskussiesvandeAKJLsteedsmeerinhetmiddelpunt
vandebelangstelling testaan.Deaanleidingdaarvoorwasdat
meerdereproduktiemiddelenaanzienlijkinprijsstegen,terwijl
tegelijkertijdbelangrijkelandbouwprodukten sterkinprijs
daalden (varkensenrundvlees).Verschillendeonderzoekenvoorspeldeneenverminderingvanhetinkomenvoordewerkersinde
landbouw.Tegelijkertijdwerddeboerenbond aktiefeneistein
Brusselaanvullendeverhogingenvanricht-eninterventieprijzen
(eennieuwigheid;wanttotnutoevondenprijsveranderingen
meestalslechtsaanhetbeginvanhetjaarplaats).Daaraan
knooptedeAKJLdirektdevraagvast:'Watbetekenthetvoorons?'.
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'Watkomt ervan eenverhoging bij ons terecht?'Herhaaldelijk
haddende boeren de ervaring opgedaan,dat de resultaten vande
Brusselse onderhandelingenvoor henniet zichtbaarwerden.Wat
was daar aan tedoen?Was er eenmogelijkheid omhun belangen
teverdedigen?
Erwerd vooral gesproken over demogelijkheden endekansen op
suksesvan een stakingvan demelkleveranties,het opschorten
van de graanverkoop tot aanhet stellen vanminimumprijzen. Begin
april had een jonge Fransekollega,die zelf aan talrijke boerenaktieshad deelgenomen, deAKJL over zijn ervaringen verteld.
Dat bleekuiterst positief tewerken.Men zagmogelijkheden voor
een aktieve strijdbare boerenpolitiek. Bovendien werd door deze
ontmoeting bereikt,dat de gebruikelijke argumentatie 'aande
totstandkoming van de EEGhebben slechtsdeFranseboeren verdiend' alsonwaar gekwalificeerd konworden.Begin augustus '74
werd besloten de totdan toebereikte resultaten samen tevatten
en alsAKJLprogramma tepubliceren.Dat was de opgave van
'rooienummer 2'.Schrijven ennotuleren van dediskussiewas
zijnwerk.Hetprogrammaontwerp werd indeAKJL bediskussieerd,
veranderd en in zijndefinitieve vorm gegoten.De belangrijkste
eisen uit het programma: 'het is zondermeer noodzakelijk de
boerenbond van zijnvrijagemet industrie, handelsondernemingen
enkooperaties af tebrengen.De boerenbond moet belangenbehartigervandeboerenmassa enniets anders zijn.Daarom ishet
noodzakelijk teeisen,dat alle funktionarissen van deboerenbond demonstratief uit radenvan toezicht,besturen en erebaantjes stappen.Wehebbenniets opmetmensen diehet willenmaken,
die tegelijkertijd vanmeerderewalletjes eten.'
'Deboerenbond moet dewerkende bevolking voortdurend en zonder
ophouden over dewerkelijke toestand vande boerenmassa informeren.Elke poging omboeren envakbonden tegen elkaar op te zettenmoet tegengegaanworden.'
'Deboerenbond moet strijdvormen ontwikkelen die overeenkomen
met dewerkelijke positievan deboeren.De eerstemaatregelmoet
nu zijn:aan alle boeren vragjsn totwelke strijdvormen zebereid
zijn.Want alsniet duidelijkwaartoe debasisbereid is en
waartoe zeniet bereid is,kan geenduidelijke politiek uitgestippeld worden.Dekonsekwenties uitdeze peiling trekken isde
volgende opdracht.Danmoet ergediskussieerd worden over en
begonnenmet maatregelen die de positievan deboeren inde
konkurrentiestrijd met handel,industrie enkooperaties verbeteren.'
Debrouwgerstaktie
Dekring vandeboerenbond nam kennis vanhet programma enkaartteviaeen lidvan deAKJL aan,dat dewerkgroep endekring zo
snelmogelijkmet elkaar over het programma zoudenmoeten praten.
Tijdens ditgesprek toondendebestuursledenvan dekring een
zeer aarzelende houding.Ze stondenpositief tegenover de aktiviteiten enwezen er echter tegelijkertijd op,dat zeuit eigen
pijnlijke ervaring wisten,dat men gemakkelijk op zijnneus

konvallen.Gedurendedediskussieswerd dooreenlidvande
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AKJLhetvoorstelontwikkeld tochsnelietsteondernemenmet
betrekking totbrouwgerst. Desituatieopdebrouwgerstmarkt
waszogespannen,devraagzogroot,datertenminste41DM
per 100kginklusiefBTWinzat.Hoewelmennoggeenberekening
konlatenzienwashetelkeboerduidelijkdatdeindebrouwgerstkontraktenvastgesteldeprijsvan39DMper 100kginklusiefBTWteweinigwas.Ditlaatstevooralmethetoogopde
stijgendeprijzenvandeproduktiemiddelen.DeAlDMeis,
hoewelspontaanontwikkeld,kreegdirektdegoedkeuringvande
werkgroep.Ookdevertegenwoordigersvandekringwarenheter
meeeens.Zevoeldenzichechternietinstaatomtebeslissen
ofdekringookaandeaktiekondeelnemen.Toendevolgende
dagdebedenktijdvoorbijwas,diedevertegenwoordigersvande
kringgevraagdhadden,handeldedeAKJLalleen.
Tegelijkmethaarprogrammapubliceerdezeop 14augustus'74
indebelangrijksteplaatselijkekrantde 'Gaubode'devolgende
eis:'Oproepaanalleverbouwersvanbrouwgerst!Kollega's,tot
nutoewashetvooronsboerensteeds:datkrijgjevoorje
Produktenendatmoetjevoorproduktiemiddelenbetalen.Waarom
veranderenwedatniet?Wantnukanheterbijdegerstanders
uitzien,alswesnelbeslissenengemeenschappelijkhandelen!
Deontwikkelingenopdebrouwgerstmarktrechtvaardigeneen
producentenprijsvan41DM (inklusief BTW).Ditkeerwillenwe
aandeprijsrammelen.'Daaromroepenwejullieop:Verkoopgeen
brouwgerstonderde41DM,inplaatsvandegeboden39DM.Als
Udegevraagdeprijsnietkrijgt,geeftditdandooraaneen
vandevolgendeadressen:(....)'
Alsspecialeuitgavewerdenmeerdereduizendenexemplarenvan
hetprogrammaontwerp gedruktenverspreid.Deverspreidingvond
plaatsdoorledenvandeAKJL,voornamelijkviadeplaatsen
waarbrouwgerstafgeleverd'werd(molens,handelaren,kooperaties).
Deelsweigerdendekooperatiesdevlugschriftenneerteleggen.
Deverbouwersvanbrouwgerstwildeneersthelemaalnietgeloven
datdeeisvan41DMvanhunkollega'skwam.Maartoenfeitelijk
41DMbetaaldwerd,kwamhethenvooralseengeschenkuitde
hemel.De41DMeisbreiddezichalseenlopendvuurtjeuit.De
AKJLverstuurdemeerdereduizendenexemplarenvanhetprogrammaontwerpmetdepost. Veel lokalekranteneninterregionale
tijdschriftenenradiostationsbrachteninterviewsmetledenvan
deAKJL.VanuitdeonmiddelijkeinvloedsfeervandeAKJL(plattelandtenzuidenvanBöblingen)spreiddezichde41DM eis
overhetgehelezuid-westenvanBaden-Württemberguit.Omdat
zekernietalleopkopersvanbrouwgerstde41DMbetaalden,maar
integendeelvelenvanhenverwarrings-enintimidatiepogingen
ondernamen,bleekhetnoodzakelijkvakerbijelkaartekomen
dandaarvoor.
OndanksdegraanoogstkwamdeAKJLindebeslissendewekenvan
deaktietwee,somszelfsdriemaalperweekbijelkaar.De
meesteledenvandewerkgroepmoestenvolstrektnieuweervaringen
verwerken.Wiehadweleenseenradiointerviewmeegemaakt?Wie
wistvandenoodzaakomjuistophetmomentvansuksesdeverdere
plannenvoorzichtehouden?
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Erontstondaanzienlijkeverwarringenopwindingtoende
'Stuttgartzeitung'natelefonische inteviewsmetledenvande
AKJLopmerkte:'Volgens devijfboerenmoetdeonderneming
SüdmilchA.G.deboeren,geziendegestegenbedrijfskosteneen
hogeremelkprijsuitbetalen.Omhuneiseningewilligd tekrijgen
overwegendeboerenuitdeGaueenleveringsboycoteneenafgrendelingvanhetterreinvandeSüdmilch.Mendenkterinbepaalde
omstandigheden zelfsoverdebedrijfsgebouwenvandeSüdmilchmet
traktorenzoaftegrendelendatergeenmelkwagenmeerinofuit
kan. 'InFrankrijkzijndeboerennogveelwoedender tekeer
gegaan ,alduseenlidvandewerkgroep.'
VanzelfsprekendreageerdedaarSüdmilchA.G.opdiedoordeze
plotselingeenonverwachteinzetvandeboerenhaarstrategie
bedreigd zag.Warendeboerennietlangermeer tevredenmetde
rolvan 'medebeslisser'inderaadvantoezicht?Echterzulke
uitsprakenvanledenvandewerkgroep suggereerdenmeerdande
werkgroepookwerkelijkwaarhadkunnenmaken.NadatdekruitdamprondomdezeschermutselingenopgetrokkenwaskwamdeAKJL
bijeenomeenanalysevandebrouwgerstaktietemaken.Zekwam
totdevolgendeinschatting: 'Uitgangspuntvandeaktievormde
onzeoproepaanalleverbouwersvanbrouwgerstnueensechteen
begintemakenmetstrijdmaatregelen.Wewenstennietsonredelijks,
wehebbenhogereopbrengstprijzennodigommetonsgezinenbedrijf rondtekunnenkomen.Omdatwe wistendatonzemaatschappelijketegenstanders,dehandelenkooperaties,bijbrouwgerst
ineenzeerzwakke positiewaren,hebbenwedaartoegeslagen.
Enigeurennapublikatievanonzeeisengavendemeestehandelarenenkooperaties toe.Eenpaarblevenop39DMstaan,maar
beloofdeneentoeslagopeenlatertijdstip.Ondertussenheeft
deaktiezichovereenveelgrotergebieddandekringBöblingen
verspreid .
Zonderdatwepreciesegetallenhebben,kunnen
wetochzeggendathonderdenboerendooronzeaktieeenopbrengststijgingvanbrouwgerstvanongeveer5%bereikthebben.Verder
heeftdebrouwgerstaktienogdoorgewerktopdetarweprijs.De
tarweprijsisineenweektussen0,5en 1DMper 100kggestegen.
Wezijnvanmeningdatbijdebrouwgerstaktiemetbetrekkelijk
weiniginspanningeenopmerkelijkresultaatbereiktwerd.
'Datbrengtookbepaaldeproblemenmetzichmee.Veelkollega's
zienindebrouwgerstaktieshetbewijsdatmenslechtszoslim
moetzijnomgatenindemarktteontdekken.Datisonjuist.Het
gingonsnietomhetbenuttenvaneengatindemarkt,omde
winstenvanhandelendekooperatieseenbeetjeteverminderen.
Hetgaatonseromeenprijstebevechten,diewenodighebbenomvoort
tebestaan.Daaromzullenwebijiedereaktiepreciesvoorrekenen
hoehoogonzeproduktiekostenzijnenwelkeprijswemoetenbevechtenomhetzelfdeuurloonteverdienenalseenarbeider.Onze
boerenvakbondseisen zullenweindetoekomsthandel,kooperatie
enindustrieprecieszokonkreetvoorrekenenalsdewerknemersvakbondenhetdeondernemersdoen.Ofdemarktsituatiealof
nietgunstigisinteresseertonsindetoekomstslechtsinzoverredatonsonderhandelings-enaktiegedragdaardoorbeïnvloed
wordt.Weeisenhetloondatwe,zoalsweaanzullentonen,nodig
hebben.Ookalschreeuwenhandelenindustriemoordenbrand.
Hunklachtenkennenwe.'
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Reaktiesopdebrouwgerstaktie
Erzalachtereenvolgens stilgestaanwordenbijdereaktiesvan
dekooperaties,de 'Landesbraugerstenstelle'(eenoverheidsinstelling),deboerenbond enderegionaleomroep.
1) De kooperaties zijndebelangrijkstekopersvanbrouwgerst.
Zewerdendoordeaktieverrastenzagennaeenpaardagen
paskansomtoteensgezindestrategie tekomen.Opdedagvan
depublikatievande41DMeiswarenmeerderekooperaties
bereiddeeisintewilligen.Andereweigerdenenblevenop
39DMstaan.Veletenslotteboden40DM.Omdathetinpaargevallenzoverkwamdatdeboerenvandelosplaatsvaneen
halsstarrigekooperatienaareenanderelosplaatsreden,
(vanwegedesterktevandetraditionelebindingeneenongelooflijkkonsekwentoptreden)probeerdemenhetmetsluweaanbiedingen.Zowerd iemanddieveelbrouwgerstverbouwdeeenprijs
van41DMgebodenonderdevoorwaarde:'Psst,psst.Nietverdervertellen!'Ineengevalleiddedattoteenkleintumult
toendeanderekleinebrouwgerstverbouwersdieaandelosplaats
wachttenhetindegatenkregen.
Ineenandergevalbetaaldedekooperatieslechtsdeboeren
dieeenUnimog,datiszo'nsnelletrekker,bezatende41DM,
deandereboerenechterslechts39DM. (reden:devolgende
plaatsdie41DMbetaaldewasslechtsmeteenUnimog,niet
meteenanderetrekkertebereiken.)Tenslottewarenergevallenwaarookalshetpercentagezuiveregerstmeerdan90%
bedroegeendeelvandebrouwgerstgekwalificeerdwerdals
voergerst (ditisslechtstoegestaanindienhetpercetage
zuiveregerstminderdan90%bedraagt).Dezoveelstetrucom
de41DMeisteontduiken.
Direktnahetbeginvandebrouwgerstaktiesriepentalrijke
kooperaties inadvertentiesopbijhendebrouwgerstte
brengen.Vooreendeelbeloofdenzeookhogereprijzen.Ook
organiseerdenzerondleidingenvoorjournalistendiedanin
groteopmaakverslagdedenoverdekapaciteitvandelosplaatsen. Vanofficiëlezijdereageerdementerughoudender.Ineen
inallehaastbijeengeroepenperskonferentie steldedevoorzittervandecentralelandbouwkooperatieuitWürttemberg,
Dr.BerndtGrützner:'Hetoptredenvaneengroepjongeboeren
dieervoorpleitengeenbrouwgerstonderde41DMteleveren
kangeenkonceptvoordehelemarktzijn'.'Hetisalleenal
daaromnietmogelijkopdeeisintegaanomdatreeds80%van
debrouwgerstverkocht is.'Grütznerbenadruktederolvande
aandecentralelandbouwkooperatiegelieerdekooperatiesen
eistedatondanksde 'hausseopdemarkt'deafgeslotenkontraktennagekomendiendenteworden.Inhetbijzonderprobeerde
decentralelandbouwkooperatiedeverbouwersvanbrouwgerst
diekontraktenafgeslotenhaddenaantepratendatmetde
ondertekeningvanhetkontraktallebrouwgerstgekontrakteerd
wasenaanhenafgeleverdmoestworden.Inwerkelijkheidvormdedeomvangvandeverbouwdeoppervlaktedebasisvanhet
kontrakt:vastgekontrakteerdwas2000kgperha.Derest
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heette 'vrije gerst' ende opbrengsten lagen voor een aanzienlijk deel nog boven 4000kg per ha.Nog verder naast
waarheid was de aankondiging dat ervoor brouwgerstproducenten
van de centrale landbouwkooperatie een 'lonende prijstoeslag'
inhet vooruitzicht werd gesteld. Inwerkelijkheid kent de
handel inbrouwgerst kwaliteitskenmerkenmaar geen kwaliteitstoeslagen.Als de geëiste kwaliteit niet gehaald wordt worden
er kortingen gegeven.De aankondiging van een eventuele kwaliteitstoeslag was niets anders dan eenpoging om zonder gezichtsverlies af te zien van debestaande mogelijkheid omvan buitengewone overschotten af te komen.
Met open vizier werd eerst inde plaatselijke kooperaties
gestreden.Uit het feit dat een direkteur van een handelsonderneming lid vande AKJLwas,probeerde de centrale landbouwkooperatie munt te slaan: 'Hijheeft twee jaar lang de mensen
uitgekakt, daarommoet hij nu tweemarkmeer betalen'.
Debrouwgerstaktie werd voorgesteld als een vertwijfelde
strijd van één firma tegen dekooperatie. De eigenaar van de
aangevallen firma en deAKJL maakten, uiteraard onafhankelijk
van elkaar, duidelijk dat het hier slechts ging om een
afleidingsmanoevre.
Talrijke leden van de AKJL werden herhaaldelijk door funktionarissen van kooperaties voor 'prive'bezoeken,voor gesprekken onder vier ogen,uitgenodigd of opgezocht. Somswerd er
behoorlijk druk uitgeoefend. Het effekt bleef uit.Maar enkele
ledenwaren korte tijd onzeker.Daarom schakelde men over van
het uitoefenen van druk ophet op sleeptouw nemen. Er werden,
inhet gebied waar de AKJL sterke invloed had, bijeenkomsten
georganiseerd waarop men leden van dewerkgroep uitnodigde. De
leden van dewerkgroep werden geprezen,maar tegelijk
eistemen dat 'devraagstukken die over enweer van belang zijn
intern opgelost moeten worden' ,voordat men inde toekomst
eisen inhet openbaar ging stellen.
2) De 'Landeabraugerstenstelle'
is een instelling waarin het
regeringspresidium Stuttgart aanzienlijke invloed heeft.De
'Landesbraugerstenstelle' is toonaangevend bij de vormgeving
van demarkt voor brouwgerst alsmede bij de onderhandelingen
over de prijzen voor de kontraktteelt.
Direkt nahet begin van de brouwgerstaktie nam een hoge
direkteur indienst van deze overheidsinstelling, Dr. Spahr
uit Stuttgart,stelling tegen deAKJL.Hij verweet de werkgroep
zichmet vreemde veren te tooien.De 'Landesbraugerstenstelle'
was het diehet sukses toekwam. Inmeerdere persoonlijke brieven aan ledenvan dewerkgroep als ook in enige ingezonden
brieven inplaatselijke kranten probeerde hij de 'Landesgerstenstelle' inhet juiste daglicht teplaatsen. Zijn aanvallen
waren zonder sukses.Zijn,in toon zeer gedeciceerde,brieven
werden door gedecideerde brieven van deAKJL beantwoord. In
tegenstelling tot dekooperaties had hij geendirekte beinvloedingsinstrumenten,
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3)Bij debeoordeling van dehouding vande boerenbond moet onderscheid gemaakt worden tussen het niveau van dekring endedeelstaat .De kring toonde zich inprincipe voorstander van de
voorstellen vandeAKJL. Ze kon zichechter maar langzaam instellen opdenieuwe,harde eisen enhet programma dat sterk
afweek van de gebruikelijke maatschappelijke richting. Toch
zocht zekontakt met deAKJL endeed tenminste inhet openbaar
niet meemet de heftige polemiek die op het niveau van de
deelstaat ontketend werd.In een intern schrijven van de kring
steldemen daarentegen: 'Met de huidige ideeënvan de ArbeitsKreis Junger Landwirte moeten we het gedeeltelijk oneens zijn
(....). Het isdaarbij niet oninteressant teweten dat buitenstaanders,niet landbouwers, degeestelijke vaders van de werkgroep zijn'.Ookwildemenmet kontakten tussen kring en AKJL
bereiken dat dewerkgroep zich 'verstandig' zou gedragen ende
door haar geïnitieerde beweging indeboerenbond zou integreren. Zoprobeerde dekring de AKJL vande organisatie van de
grote informatieve bijeenkomst af tehouden.Het argument was
dat de president van deboerenbond ophet niveau van dedeelstaat verklaard had, spoedig een reis door het kringgebied te
ondernemen. Dan zouhij inhet bijzonder aandacht besteden aan
deAKJL.Op dit gesprek diende men toch tewachten.
Opmeerdere openbare bijeenkomsten nam de kring posities in
die dichter bij deAKJL danbij de boerenbond lagen.Ook wanneer depresident vande boerenbond hierbij aanwezig was!De
boerenbond op het niveau van de deelstaat trachtte aanvankelijk
debrouwgerstaktie indiskrediet tebrengen. In een inmeerdere
kranten verspreide verklaring kwalificeerde men de eisen van
deAKJL als een 'oorlogsverklaring aan de industrie', 'ineen
maatschappij met arbeidsverdeling' isdat 'politieke onzin'.
Inhet bijzonder probeerde men deAKJL alswerktuig van de
kommunistische raddraaiers voor te stellen: 'Aan deze grondslagen (vande vrije demokratische orde)wordt niet door boeren
gerammeld, maar door personen die alsboodschappers van de
oostelijke ideologie ook bijboeren ophet land als een wolf
in schaapskleren rondwaren om dekritische stemming onder de
boeren tebenutten teneinde inhunwereld revolutionaire parolen onder dekmantel van dewetenschap teverspreiden. Het is
mogelijk dat iemand die zichzelf verstandig vindt zulke handigedemagogen niet weerstaat zodat dekartografen vande klassenstrijd, die aan onze hogescholen alsook invele strenge
konfessioneel geëngageerde kringen tevinden zijn, aan de terechtewrevel van deboeren konden aanknopen,bijvoorbeeld aan
de bepaald niet toereikende melk- enbrouwgerstprijs voor de
producenten. Dan vinden dehalf en laatmarxistische spreukenkloppers met hunvoorgeprogrammeerde redeneringen van 'monopoliekapitalisme'enmet hun oproep aan de boeren zich in eigen
vlees te snijden soms gehoor....dit weliswaar slechts totdat
de revolutionaire wondermannenhun schaapshuid ontnomen wordt.'
Tweemaanden laterwerd zelfs eenwaarschuwing voor 'bleek gezichten' uitgesproken: 'Goedgelovigeboeren die naar'nieuwe
strijdmethodes' zoeken,moeten zichbijhun overleg niet door
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wolveninschaapsklerenopvalseengevaarlijkepadenlaten
lokken.Zemoetenzichdoorintellektuelebleekgezichtenniet
latenmeedrijvenoplinksepolitiekestromingen.'
Dezeverklaringmaakteeenzekereindrukopboeren,dieweliswaarvandeAKJLgehoordhadden,maardienietindirekt
kontaktmetdewerkgroep stonden.Het 'Wolfinschaapskleren'
klichésloegnietzoaanalsgehoopt,omdatdeboerenwistenwie
ledenvandeAKJLwaren.Dezeboerenwareninhetalgemeen
bekendefokkers,mensendiefunktiesvervuldeninlandbouworganisaties,mensendiemennietalslinksekankeraarsafkon
doen.
Binnendewerkgroep veroorzaaktedelastervandeboerenbond
verontwaardiging.Menhadnauwkeurigonderzoekgedaan,zich
grotemoeitegetroostomerachter tekomenhoeheternuwerkelijkmetdelandbouwvoorstond....endankwamendezedumdum
projektielenvandeeigenorganisatie:'Werkelijkgetroffen
warenwedoordekommentarenvandekringendeboerenbondop
hetniveauvandedeelstaat.Hebbenweechternietbijherhaling
dekringgeïnformeerd enaangebodendebrouwgerstaktiezelfte
voeren? (....).Inplaatsvanblijtezijnmetdeaktiviteitvan
eenbasisgroependie teondersteunenprobeert zeonsbelachelijk
temaken.Ookdeopmerkingdatwegeenplattelandsjongerenorganisatiezijnishoogstoverbodig.Wantintegenstellingtot
veelplattelandsjongerenorganisaties bestrijdenwedemiserabel
lageprijzenniet doordatwedegerstalsmethopvermengd
gerstesapvernietigen,maardooreenaktievoorhogereproduktieprijzen.(
).Alsonzeeis,aktief integrijpentengunste
vandeboerenindekonkurrentiestrijd tussenlandbouwen
industrie,tenslotteals 'nonsense'gekenschetstwordt,dan
kunnenwedaaruitkonkluderendatdegenendieonsbekritiseren
totdezestellingnamekomenvanfunktiesdie,hoogoverde
hoofdenvandeboerenheen,belangenvankooperatieenindustrie
verdedigen.'Ookde'verklaringvande wolf inschaapskleren'
werkteniet.Vanafhetbeginwasbinnendewerkgroepdepolitiekeopstellingopenlijkbesproken.Erwarenrooienbij,maar
diehaddengoedeneerlijkenmetverstandvanzakenmeegewerkt.
4)Naasthetorgaanvandeboerenbond endelokalekrantisde
regionale omroep debelangrijksteinformatiebronvoordeboeren.
Zijnberichtgevingwasdaaromvanbijzonderebetekenis.In
tegenstelling totandereradioprogramma'swarendedoorde
regionaleomroepuitgezondenbijdrageninhetalgemeenkritisch
tov.deAKJLendebrouwgerstaktie.Eeneerstepositiefbericht
overdeaktiewerdslechtsverkortenverkniptgebracht.In
plaatsdaarvanwerdeendirekteurvandecentralelandbouwkooperatieinWürttembergveelruimtegegevenomzijnvisieop
degebeurtenissenopdemarktvoorbrouwgersttegeven.Twee
wekennahetbeginvandeaktiewerdeen.kommentaaronderde
titel:'Isdatdesteenderwijzen?'uitgezonden.Inditkommentaarwerdeenduidigstellinggenomenvóórdekontraktteelten
depolitiekvandekooperaties.Verderwerd,hoewelvoorzichtig,
aangestiptdatachterdeaktieeenbepaaldefirmazatdie'het
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laatstejaartweemark telaaggezetenhadmetzijnprijzen1.
Zelfskwammenweeropdravenmethetoudebeeldvande
'Wolfinschaapskleren'.
DriemaandenlaterwerddebrouwgerstaktieendeAKJLopnieuw
onderschotgenomen.IneenbijdragevanprofessorTh.Bergmann
metdetitel:'Staopboeren,verzetje.'Slagwoordenonderde
loepgenomen',werdgepoogdhetstandpuntvandeAKJLalsnaïef
engerichttegendevooruitgangvoor testellen.Eenstrijdtegendeontoereikendelandbouwprijzenwerdgekenmerktalszinloosenzondersukses.Inplaatsvandepolitiekevakbondsrichtingteondersteunenwerdgeprobeerddeboerenluisteraarsde
noodzakelijkheidvanverdereproletariseringenaanpassingaan
tepraten.
Degrotemanifestatie
EindaugustusvanhetzelfdejaarzettedeAKJLzichaanhetverwerkenvandeervaringenvandebrouwgerstaktie.Natuurlijkwas
destemmingindewerkgroep,nahetsuksesvandeeerstegrote
aktie,nogalopgewekt.Allereerstwerdbeslotendebrouwgerstaktie
meteenfeestaftesluiten.Aanditfeestnamenongeveer 130
personendeelonderwie70boeren.Erwerd feestgevierd opeen
leeggeruimdegraanvloer.Bijvarkensvleesaan 'tspitentapbier
kwamentallozenieuwekontaktentotstand,dienietonbelangrijk
warenvoorhetverderewerk.Omdatertalrijkebrievenenoproepen
vanboerenuitalledelenvanBaden-Württembergbinnenkwamenwerd
besloteneindseptembereengrotemanifestatietehouden.Opdeze
bijeenkomst zouookdepresidentvandeboerenbonduitgenodigd
worden.Bovendienwerdbeslotenopallegroteboerenbijeenkomsten
indedeelstaathetontwerpprogrammavandewerkgroep teverspreiden.Datwerdookgedaandirektdaaropbijdeboerendemonstratie
inVillingenop24augustus.Terwijlkolporteursvande'Rote
Fahne'(KPD,maoistischepartij)weggeduwdwerdenenhuntijdschrift
verbrandwerd,kondendevertegenwoordigersvandeAKJLhetverdelen
vanpamflettenmaarnauwelijksbijhouden.Ookopdetentoonstelling
vande 'DeutschenLandwirtschaftgesellschaft'inFrankfurtwerd
hetontwerpprogrammauitgedeeld.
Inmeerderedorpenorganiseerdenboerenspontane 'Frühschoppen'
(datiseenoudegewoontevankollektiefontbijtenenpraten
overbredeproblemen)overdebrouwgerstaktiesenhetontwerpprogramma.BijdeAKJLkwamenuitnodigingenbinnenvoorgemeenschappelijkebijeenkomstenendiskussies.Deeigenlijkeinterpretatie
vandebrouwgerstaktieennieuwepubliciteit zoudendeeind
septembergeplandeboerenmanifestatie opleveren.Dediskussiesin
dewerkgroep,tervoorbereidingvandemanifestatie,wordenzeer
intensief.
Toendekringvandeboerenbondvanhetplanhoorde,waszeook
opdediskussieavondenaanwezig.Hetdoelwas:totelkeprijsde
manifestatieverhinderen.Eerstloogdekringvoorzitter tegenover
deAKJL.Ookspeeldehijde 'raddraaierskaart'uit.Dooreen
foutvan 'derooienummer 2'wiensargumentatieopdediskussieavondalseen'Nuwilhijonsoverreden'ervarenwerd,slaagdede

79

voorzitter van dekring erin tweespalt te zaaien.Toch verspeelde
hij zijn kaarten door te openen teheftig tegende geplandemanifestatie in te gaan.DeAKJL sprak zich na lange debatten vóór de
manifestatie uit. Bijdeze uiteenzetting werd voor de eerste keer
duidelijk dat een deelvan de ledenvan de AKJL heen enweer
schommelden tussenhet hopen op het bijdraaien van funtionarissen
van de boerenbond en eenkonsekwente verdere ontwikkeling van de
eigen oppositionele positie.
Het leek onvoorstelbaardatde eigenvertegenwoordigers om andere
redenen dan onwetenheid een politiek bedreven die het boerenbelang
zoweinig diende.Er kwam eenmanuskript tot stand dat de stellingen van het programmaontwerp uitbouwde,verklaarde en aktualiseerde.
Er werd bijzonderewaarde gehecht aan deverduidelijking van de
verhouding van de AKJL tov.de kooperaties. Inhet manuskript
staat: 'Bovendien is ons dikwijls gevraagd hoe we nu staan tegenover de kooperaties.Dewerkgroep isnet zoweinig tegen de
kooperaties als tegende handel.We verketteren er niet één,noch
handel, noch kooperaties,noch iemand anders.We zijn slechts van
mening dat wij boeren indeze handel,kooperaties en slachterijen
inde andere boot zitten.We hebbenverschillende belangen. Iedereenweet vande handelaar dat hij als private ondernemer op zijn
winst uit is,dat hijmeer winst maakt naarmate de landbouwproducentenprijzen lager zijn. Bij dekooperaties isdat velen niet zo
duidelijk.Daaromwil ik iets uitvoeriger op deze vraag ingaan.
Het isde opvatting van dewerkgroep jonge boeren dat de kooperatiesdoor de konkurrentie gedwongen zijn zich overeenkomstig de
zelfdemaatschappelijkeprincipes tegedragen alsde private ondernemer.Ookvoor de kooperaties zijn de producentenprijzen allereerst:kosten.'
Inde voorbereidende diskussie was naar voren gekomen dat het
moeilijkwas deze algemene uitspraken direkt duidelijk temaken.
Elke boer had genoeg negatieve ervaringen met dekooperaties om het
met deze algemene uitspraak eens te zijn.Dat betekende echter
nog niet dat hij ookwerkelijk zijnkooperatie illusies opgaf.
Uiterst werkzaam bleek devolgende informatie die bijwijze van
voorzichtigheid aan de president van deboerenbond als vraag werd
voorgelegd: 'Teneerste,klopt het dat op de balans van de Südmilch
de post pensioenreserveringen staat endat deze post 1,5 miljoen
DM bedraagt? Klopt het verder dat deze pensioenreservering slechts
voor het hoge personeel geldt endat erbij Südmilch ongeveer 50
hoge personeelsleden zijn? Ten tweede,klopt het dat de heer
Weber in zijn funktie alsbestuursvoorzitter van de Südmilch A.G.
enverschillende werkzaamheden inhet zuivelwezen een maandinkomen
van ongeveer 30.000DM heeft? (...).Ter verduidelijking:we zeggen
niets tegen deheer Weber. Invergelijking met het topmanagement
van andere bedrijven zalhij echt welweinig verdienen.Watwe
duidelijk willenmaken isdat hier ineen zogenaamde boerenonderneming net zogewerkt wordt als in een private onderneming. En
meer beweren we niet.'
Deze informatie, in een dergelijke eenvoud, bracht inde zaal
een tumult teweeg. Zeverspreidde zichna debijeenkomst als een
lopend vuurtje.Op talrijke ontmoetingen enbijeenkomsten werd dit
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aandeboerenbond endekooperatiesvoorgelegd.Nameerdereontkenningenendreigigenmetaanklachtenveranderde Südmilchvan
taktiekensteldehetgebeurenvooralsnietsongewoons.Omde
'Wolfinschaapskleren'argumentatiedewinduitdezeilente
nemenwerdbeslotendatalleledenvandeAKJLzichopdeboerenmanifestatiezoudenvoorstellen,meteenkorteopgavevangroottevanhetbedrijfenlidmaatschapvanfunktiesindeboerenbond
etcetera.
Naastdepresidentvande deelstaatbond CarlDoblerwerden
uitgenodigddevoorzittervandekring,eenondernemingsraadlid
vanDaimlerBenzalskonsumentenvertegenwoordigereneenredakteurvanhetradiostationuitdedeelstaat.Deuitnodigingvoor
deboerenbijeenkomstvondplaatsviadeplaatselijkekranten,
pamflettenenplakaten.Hetsprakvanzelfdatdegehelevoorbereiding,ookhetplakkenvanaffiches,verdelenvanpamfletten
etceterawerkzaamhedenwarenvooralleledenvandeAKJL.
Opdeboerenmanifestatieverschenen 1000boeren.
Nietalleenuitdeonmiddelijkeomgeving.Ookuitverafgelegen
delenvanBaden-WürttembergwarenzenaarBondorfgekomen.De
beideledenvandeAKJLwerdentijdenshunvoordrachtmeermalen
metapplausonderbroken,vooralnadeeisdatallefunktionarissen
indienstvandeboerenbonddirektendemonstratiefuitalle
radenenbesturenzoudenmoeten treden.DaarentegenhadCarl
Dobler,depresidentvandeboerenbond inBaden-Württembergeen
hardedobber.Inhoudelijkkonhijtegendevoordrachtvande
werkgroepweiniginbrengen.Bijzonderboosreageerdendeboeren
toenzeerachterkwamendatdeboerenbondgeweigerdhadeen
aankondigingvandezemanifestatieinzijnweekbladaftedrukken.
DechefvanderedaktiehadnogeensextraaanDoblergevraagdof
hijdeoproepvandeAKJLmochtpubliceren.Doblerbevond zichop
datmomentinOstende.Depresidenthadhetafgekeurd.Ookde
vertegenwoordigervaneenondernemingsraad sloeggoedaan.Met
zeereenvoudigeenvooralleboerenduidelijkewoordenmaakte
hijdesamenhangentussenboerenenarbeidersduidelijk:'Een
tweedebelangrijkevraagdievooronsinteressantis:welkewaarde
wordtereigenlijktoegekendaandewerkendestandinonzemaatschappij?Welkdeelvandegezamenlijkeproduktiekrijgenzijdie
produktievearbeidverrichten,diemethetwerkuithunhandende
waardevandemaatschappijscheppen,welkaandeelkrijgendeze
werkenden?Ikgeloofdatmenterechtkanstellendatdatniet
alleendearbeiderszijn.Afgezienvandegroteboerenkanmende
boerendieopfamiliebedrijvenzondervreemdearbeidskrachtwerken,
netzozienalsarbeidersdievan 'smorgenstot'savondswerken
omvoldoende teverdienenomgezinenbedrijfinstand tehouden.'
HetwaspijnlijkvoorDoblerdathijzichdoordevertegenwoordigervandeondernemingsraad eenlesinhetlezenvaneenbalans
moest latenlezen.Hetmoeizaamenzorgvuldiggeweefdebeeldvan
deonschendbaarheidvandepresidentwerdeenbeetjeverstoord.
DeledenvandeAKJLnamen,afgezienvandetweevoordrachtenaan
dediskussienauwelijksdeel.DaardoorwashetvoorDoblermogelijk
metdetaktiekvanheteeuwigeherhalenenhetblijvenpraten,zijn
geschondenimageweerwatoptevijzelen.
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HoeweldeledenvandeAKJLtijdensdebijeenkomsthunschuchterheidniethelemaalkwijtkondenraken,namhunzelfverzekerdheid
enzelfbewustzijnenormtoe.Enige ledenontwikkeldenzichopde
volgendebijeenkomsten tot echtevolkssprekers. Overdemanifestatieverschenengroteartikeleninlokaleenregionalekranten.
Ookhetnieuwsopderadiowasditmaalpositief.
HetsuksesvandemanifestatiealarmeerdedeCDU.DefraktievoorzittervandegemeenteraadvandestadHerrenbergopendegetooid
methetpseudoniemhet'spervuur'.Onderhetopschrift 'Fürzwei
MarkMarx'kwamhijmeteennieuweuitvoeringvanhetraddraaierskliché: 'TussendeboerenvanbovendeGaugroeiendemagogische
enagitatorischeonzuiverheden vandiemensendiehetzelfbewustzijnvandeboerenverheffen.Zedoenditdoordatzeroepen:'houdt
dedief'enzelateneenvermeendediefvangen.
HetisValsemunterij,wantindekolchoze,waarinzedemensen
onderwillenbrengen,brengtbrouwgerstnoch39noch41DMop.
Daarisvolkseigendoranietmeerdaneengehuurd tuintjeomhet
huis.'DeAKJLdeedeenstapterug.Onderhetopschrift 'Türzwei
MarkMurx'(voortweemarkknoeiwerk)lietzedesteendieDr.
Holzingeropwierp,opzijneigenvoetenvallen:'DeheerHolzinger
noemtons'nuttigeidioten'.Inzijnogenzijnidiotendie
boeren,dierechtvaardigeeisenstellen,zijnidiotendieboeren
diezichnietlangerbijdeneuslatennemen.Zelfsdepresident
vandeboerenbondinBaden-WürttembergCarlDoblerendekringvoorzitterOttoLutzhebbeninBondorfvoormeerdan1000boerenverklaarddatonswerkgoedennoodzakelijkis.Oponzebijeenkomst
inBondorf hebbenwedeheerHolzingernietgezien.Hijheeft
zichdusdooranderenlatengebruiken.Omdathijtelafis, dit
openlijktoetegeven,moetenwehemhetpredikaat 'nuttige
idioot'teruggeven.'
Depennestrijd zettezichinmeerdereartikelenvoorttotDr
Holzingerop25oktoberereeneindaanmaakte ('afgelopenmethet
gekibbel').Eenvolgende kontroverse tussendeAKJLenhetCDU
deedzichvoor toendewerkgroepopuitnodigingvanSPDaaneen
bijeenkomstinLossburgdeelnam.DeCDUverdeeldepamflettenwaarinbeweerdwerd:'Enwatwildewerkgroepjongeboeren?Onderhet
patronaatvandeSPDwilzedeboerenbond splitsen,deboerenonzekermaken,deboerendearbeidverpestenenhenertoebrengen
hunboerderijenoptegeven.'
NietalleendeCDUreageerdeophetsuksesvandeboerenmanifestie.Zo'nbeetjeallelinksegroependieinBadenWürttenbergvan
betekeniszijn,zochtenkontaktmetdeAKJLoa.dejongesocialisten,deDKP(traditionelekommunisten),KBW(maoisten),deKABD,
endeKPD(maoisten).HetwasvoordeboerenindeAKJLbuitengewoonverrassend,doordeCDU,departijwaarzetotnutoeop
stemde,aangevallenteworden enuitgerekendvansocialistische
groeperingensympathieverklaringen tekrijgen.Meestalbeperktenzich
deverschillendegroeperingentotberichtgeving,waarbijmende
direktepolitiekeoriënteringvandeAKJLregelmatigoverschatte.
ZomelddehetkommunistischeVolksblad (KBW)op18september'74
hetvolgende:'Ineendiskussiemetenigeboerenzeidenzeduidelijk
datzeeensrtijdomdekooperatiesnietzinnigvindenenookniets
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meer van burgelijke partijen verwachten.' Het optreden van de
KPD,niet gehinderd door enige kennis,werkte zeer negatief. Ze
konhet niet laten zich op de boerenmanifestatie te vertonen,
pamfletten over de superioriteit van de Chinese landbouw teverspreiden, een groot spandoek op tehangenmet toespelingen op de
'sterkte enverankering van de KPD en de vooruitgang van de
landbouw inde volksrepubliek China.Het gebrek aankennis van de
KPD bleek alleen al uit het feit dat ze alsbewijs voor de superioriteit van de Chinese landbouw eenmaaidorser afgebeeld had. Bij
de technischgoed uitgeruste boeren uit de Gaustreek werkte dat op
de lachspieren.
Na demanifestatie: confrontatie met de boerenbond
Door het succes van deboerenmanifestatie ging de boerenbond van
de deelstaat inzien dat de totnu toe gevolgde taktiek niet erg
suksesvol was.Men schakelde om. Het 'Wolf in schaapskleren kliché'werd zeldzamer gebruikt en de AKJLwerd vriendelijker toegesproken: 'Uitde pers kan de indruk ontstaan dat de boerenbond
van Baden Württenberg door scheuringsetendenzen bedreigd wordt.
Een bijeenkomst georganiseerd door dewerkgroep jonge boeren die
veel publiciteit kreeg indekring Böblingen eneen door deze kring
gestarte pamflettenaktie 'voor een nieuwe landbouwpolitiek van de
boerenbond', zou de indruk kunnenwekken dat deboerenbond echt
'een luis inhaar pels'heeft, zoals de kranten het noemden. Ondertussen isduidelijk geworden dat de leden van de boerenbond uit de
werkgroep geen splitsing ofverzwakking van de boerenbond willen,
maar met gerichte vragen bepaalde problemen meer in duskissie
willen brengen.Wij stellen ons deze vragen ook.Dekomende dagen
zal iknogmet de boerenleden van dewerkgroep een gesprek voeren.
Als bepaalde politieke ideologieën indezewerkgroep geen vrucht
dragen kan het gestarte gesprek beslist vruchtbaar zijn*,
(redevan Dobler voor een ledenvergadering van de boerenbond op
14december '74 inBadenWürttenberg. Dobler nammeerdere begrippen over die door de AKJL werden gebruikt.Samenmet de presidentenvan de Raiffeisenorganisaties maakte hij in alle haast een
brochure met de titel 'De boer en zijnkooperaties'.Daarin zette
Dobler zichvooral af tegen de eis van deAKJL dat funktionarissen
van de boerenbond uit alle bestuursfunkties en raden van toezicht
van private ondernemingen enkooperaties zoudenmoeten treden.
Dobler had je AKJL reeds op de boerenmanifestatie het voorstel
voor een gemeenschappelijke diskussie gedaan.Deze ontmoeting
tussen Dobler en deAKJLwerd van de kant vande boerenbond voorgesteld als een ontmoeting van Dobler met de boerenleden van de
AKJL.De bedoeling was de 'roden'buiten dedeur tehouden.Men
koesterde de hoop om, zonder de 'raddraaiers',met de boeren van
de AKJL tot overeenstemming tekunnen komen. Binnen deAKJL was
het overduidelijk dat het door de opstelling van de boerenbond om
een splijtpoging ging.Aanvankelijkwerd besloten de scheuringspoging met een afzegging van het gesprek tebeantwoorden. Toch was
de afwijzing niet eenduidig.Men voelde zich gevleid door de persoonlijke uitnodiging van de president enwilde niet de indruk
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wekkenzonderde 'roden'niettekunnenbestaan.Nalangedebatten
werdbesloten datdeboerenopdeuitnodigingzoudeningaan.Een
landbouwstudente,dieals 'rooienummer3'meewerkteindeAKJLen
doordeboerenbondnognietzoopdekorrelwasgenomen,zoumeegaanomhetgesprekopdebandrekorderoptenemen.Dezeeiswerd
eraanhetbeginvanhetgesprekdoorgedrukt.Doblernamzijnhele
stafmetdirekteurenmee.Gezamenlijkmethenprobeerdehijde
ledenvandeAKJLzijnpolitiekduidelijktemaken:degeëisteband
tussenboerenenarbeiderswaseenonding,eentegenspraak inzichzelf.StrijdmaatregelenzoalsdeAKJLeistewarenvolsterkt
onmogelijk.Aldergelijkepogingenzoudeninvolstrektemislukking
eindigen.DatervandeBrusselseverhogingvandericht-en
interventieprijzenzoweinigbijdeboerenterechtkwam,was
betreurenswaardig.Ditwasonvermijdelijkdoordestijgingvande
produktiekostenindeverwerkendeindustrieën,inhetbijzonder
doordegeweldigeloonstijging.Daardoorkonookhetuitboeren
bestaandeadviesorgaanvanproducentennietsveranderen,wantdit
adviesorgaanhadongetwijfeld ineersteinstantiedebelangenvan
hetkooperatievebedrijftebehartigen.DeEEGverordeningenhadden
weliswaar zwakkekanten,maarhetwasveelbeterdanvoorhet
oprichtenvandeEEG.Deinterventieprijzenzoudeneenopvangnet
vormenwaardoordeprijzenalsdemarktineenzoustortenniet
oeverlooszoudenkunnendalen.Hetwasdusbeschermingvande
producent.DedoordeAKJLgeëisteaanvallentegendehandels-en
winstmargeswarenongegrond. 'Ikweetvanmijneigenonderneming
(Doblerisvoorzittervanhetbestuurvandemelkfabriek
Ludwigsburg),datweblijzijnalswemeteenwinstmargevaneen
{ of 1%rondkomen.DeledenvandeAKJLlietenzichdoordeze
gebundeldemachtvanpresidentendirekteurennietlanginverwarringbrengen.Meteengrootuithoudingsvermogenvielenzede
zwakkeplekkenindeargumentatievandeanderepartijaan.
OfschoonDoblerhentelkensweer inderedeviel,hieldenzestand.
'Ikwanhoopnog,ikzeghetuopenlijk.'(Dobler).
OpdestandvastigheidvandeboerenvandeAKJLketstede
scheuringspogingaf.Deleidingvandeboerenbondbleefbijhaar
taktiek.Doblerwierpzichopalsdeeigenlijkevoorvechtervande
AKJL. 'Erzalmisschienoverlegdmoetenwordenofdetotnutoe
gehoudenprotestvormenvoldoendezijnofmentochnietopvormen
zoumoetenovergaandiedejongeboereninHerrenbergerGauals
konsekwentestrijdmethodesgebruiktzouwillenzien.Intussen
hebbenzeontdektdatzemethunuitgesprokenboerenmeningenbij
deboerenbond inStuttgartinhetalgemeenopbegripkunnen
rekenen.Indepresidentvandezeorganisatiehebbenzezelfseen
koenemedestrijder,alsheteromgaat,deafnemersenverwerkers
vanlandbouwproduktenmeerdantotnutoeopdevingerstezien'
( 4april '75).Inhetzelfdeartikelwerdgeeist,dataande
landbouwscholengereedschap terbestreidingvandezichuitbreidende 'dialektische,inderegelmarxistische argumentatietechniek
geleverd zouworden.Hetgingerom:dediskussieterreurvande
marxistenenmaoistentebreken.'
DeAKJLhadnaastdeorganisatievandeboerenmanifestatiehet
onderzoekswerkvoortgezet.Inhetmiddelpuntvandediskussie
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stondhetdoordeboerenbondgeëistekontingenteringvandelandbouwproduktie.DeAKJLkwamtoteenafwijzend standpuntomdatdoor
dekontingenteringdemachtvanhetbureaukratischebestuursapparaatversterktzouworden.Deargumententegende kontingentering
werdenineenartikelsamengevatenindeplaatselijkepersenper
pamfletgepubliceerd.Daarnaastwerdeenspecialistuitgenodigd
dieinformatiekonverschaffenoverdemanipulatiesopdemarkt
voorkunstmest.
DeopenbarewerkzaamhedenvandeAKJLbestondengedurendede
jaarwisseling '74/'75uithetpublicerenenverdelenvande
dokumentatieoverdegroteboerenmanifestatie.Daarnaastwasde
AKJLgaankijkennaarhetstuk 'DieBauernoper'vanYaakKarsunke.
MenhadhettheatervanTübingenuitgenodigdditstukookeens
voorboerentespelen.Dat gebeurde.Op20januari '75werd
'DieBauernoper',eenstukmetscenesuitdeboerenoorlog,inde
GauzaalinBöblingenopgevoerdvoorongeveer 1000bezoekers
(waaronderca.A00boeren).Inhetstukwerdnietslechtsdenood
endeknechtingvandeboerenaangegeven,maar tegelijkertijdde
mogelijkheid enrechtvaardigheidvantegengewelddoordeonderdrukten.Ookhetgevaarvaneentwijfelachtige
houdingvan
boerentegenoverdemachthebberswerdduidelijkgemaakt.Hetwas
nietalleeneenhistorischmaarookeenzeeraktueelstuk.
DeAKJLwerd indezemaandendoormeerderegroepenenorganisatiesvoordiskussiesuitgenodigd.Hierbijbleekzeerduidelijkdat
reedsdeeenjarigegemeenschappelijkeenintensievediskussiesin
deAKJLdeboereneenschataangedetailleerde informatieopgeleverdhad.DeledenvandeAKJLkondeneenkonkreetkonceptaanbiedenhoehetbetergedaanzoukunnenworden.TochwasdeAKJL
nietalleenlijfelijkaanwezigwanneerzewerduitgenodigd.
Opeenbijeenkomstvandehagelverzekering,oppropagandabijeenkomstenvandeSüdmilchA.G.endecentralelandbouwkooperatie
uitWürttenbergvoerdenledenvandeAKJLhetwoord.Bovendien
beslootdeAKJLeeninitiatief teondersteunenomsluitingvan
plaatselijkemelkverzamelpuntenteverhinderen.
Aktiesvoorbeterelandbouwprijzen:gerstentarwe
Injanuari '75paktedeAKJLdereedsbegonnenwerkzaamhedenvoor
berekeningvan 'rechtvaardigeprijzen'voorgemiddeldebedrijven
weerop.Menwildevoordevolgendeoogstdeprijseisenoptijd
aandeboerenbondvoorleggenzodatmendezeindeonderhandelingen
meezoukunnennemen.Tevenswashetonmogelijkvoordekring
Böblingennietmeertedoen,metalsargumentdatmentelaat
geïnformeerdwas.
Opbasisvanmetnamedekostenstijgingenvandeproduktiemiddelenkwammenvoortarweop42,25DMper 100kg,voorbrouwgerstop
47,14DMper 100kg.Ophetzelfdetijdstiphoordemenvaneen
overleg tussendepresidentvandeboerenbond indedeelstaat
Beierenenvertegenwoordigersvanhandel,kooperatiesenmaalderijen,opeentijdstipdaternognietsoveroogstvooruitzichten
bekendwas.Mensprakvan 'hardoverleg'datvoorgerst44DMper
100kgopgeleverdhad.Tevenssprakmendewensuitdatandere
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deelstatendezewerkwijzezoudenvolgen.Devoorzittervande
deelstaatBadenWürttenbergslootzichbijhetvoorstelmaaral
tegraagaantoenhijgekonfronteerdwerdmetdeprijsvoorstellen
vandeAKJL.Verschillendekringenstemdeninmetdevoorstellen
vandeAKJL.Tevens lietdedirekteurvandecentraleboerenbond
vertrouwelijkwetendathijbijzijnberekeningentothetzelfde
resultaatgekomenwas.Nadatdeprijsverhogingenuitvoerigdoorgepraatwarenmetvertegenwoordigersvankringenwildemenzein
verschillendekrantenpubliceren.Dekrantdiedaarvoorhetmeest
inaanmerkingkwamwashetWürttenbergseweekblad,hetorgaanvan
deboerenbond BadenWürttenberg.Maardezekrantweigerdeechter
bijherhalingdeberekeningenoptenemen.Pastoenbeslootmende
prijsberekeningenbuitendeboerenbondomindeopenbaarheid te
brengen.
Injuli '75werden8000pamflettenverdeeld overbekendekontakten.Ookvertegenwoordigersvandeboerenbond ophetniveauvan
kringendeelstaatkregendepamfletten.Daarinwerdopgeroepen
slechtsdanteverkopenalsdegeëisteprijzenuitbetaaldworden.
Zoumentochnietakkoordgaanmetdegeëisteprijzendanoverwoog
men«-direktuittredenuitdeverwerkingskooperaties;-zoveel
mogelijkbrouwgerstinhetvarkensvoer teverwerken;-aankollega'sdiegezuiverdepartijengerstvoor42,50DMaantebieden;
- in'76slechtsdehelftbrouwgerstteverbouwenenzoveel'mogelijkuittewijkennaardeverbouwvanzomertarwe.Tevensbereidde
meneenspecialevergaderingineendorpskafé"inMötzingervoor.
IndegebruikelijkeontmoetingsplaatsvandeAKJLgingmennog
eensuitvoerigopdeachtergrondvandeberekeningenin.Menwees
opdereusachtigestijgingvandeproduktiviteit,hetdaarbij
achterblijvende inkomen,deonzekeretoekomst.Daaromwaseen
belangenbehartigingdoorhetstellenvanprijseisengeëntopde
kostenstijging endeinzetvanarbeidopeendoorsneebedrijfnoodzakelijk.
'Alsvertegenwoordigersvandeboerenbond alsprakenoveronrealistischeeisendangingenzevoorbijaanhetfeitdatnognooit
deleverantiesgestaaktzijnalsmennietmetdeprijstevreden
was',aldusdeAKJL.Hoeweldeavondnietindesmaakvielwas
hetnietmogelijkomdeonzekerheid enhetwantrouwenoverdeop
handenzijndeaktiewegtenemen.Uitdegesteldevragenwerd
duidelijkhoeonvoorstelbaarhetvoordemeestemensenwaszelf
hunbelangen teverdedigen.Vragenals:'watishetstandpuntvan
dekooperatiesenboerenstand?',en'staanzeachterdeaktie?',
warennietvandelucht.Derustwasverdacht.Net toendeoogst
begonnenwaswerddeAKJLophetmatjegeroepenbijhetkartelbureauvandedeelstaat.Hetgemeenschappelijkberekenenvanproducentenprijzenenhetdaaraanvasthoudenzouindruisentegende
kartelwetgeving.Erwerdgeeistdatdeondertekenaarszichpubliekelijkvanhunverklaringdistantieerden.Nietduidelijkwerdwelke
passagesinhetpamfletnietgeoorloofdwarenenwiehetinitiatief
genomenhaddeAKJLvoordekartelrechtbank teslepen.Hetniet
veranderenvandeopstellingzoukunnenleidentoteengeldboete
van 100.000Mark.DeAKJLlietzichnietbangmakenmaarzorgde
voorgroteberichtenindelokaleendeStuttgartsekrant.Dit
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optreden van de tegenpartij werd uitgelegd als een indikatie voor
de invloed en suksessen vande AKJL.
Ondertussen begon de graanaktie.Voor tarwekreegmen de geëiste
prijs van 42,25 DM per 100kg, voor gerst bleefmen iets onder de
geëiste prijs.Dit sukses dient verklaard teworden,niet alleen
uit demarktsituatie maar ook uit de onzekerheid onder kooperaties
en handelaren over wat er zou gebeuren als deboeren zichwerkelijk
zo zouden gedragen als deAKJL wilde.De druk die de boeren zelf
daadwerkelijk uitgeoefend hebben moet niet overschat worden. Briefkaarten waarop men zich solidair kon verklaren ,in grote oplage
door deAKJLverstuurd,werdenmaar sporadischteruggestuurd.
kontakt met de konsument
Nauwelijks was de graanaktie afgesloten toen er inhet najaar van
1975
alweer eennieuwe uitdaging voor deAKJL opdoemde.
De appelmarkt was totaal ingestort: goede binnenlandse oogstopbrengsten, omvangrijke importen met als gevolg: geen verkoopmogelijkheden of zeer lageprijzen.Nuprobeerde deAKJL voor de eerste
keer een direkt kontakt met dekonsumenten tot stand tebrengen.
De konsumentenprijzen bleven ondanks de zeer lageproducentenprijzen inde supermarkt opmerkelijk hoog.De uitgangspunten voor een
dergelijke aktie waren allang besproken,naar aanleiding van
sterke prijsdalingen bij varkensvlees.De technische moeilijkheden
die men bij een aktiemet varkensvlees moest overwinnen waren zeer
groot (slachten,hygiëne, transport, opslag ed.moest men dan zelf
verzorgen) en de financiële risiko's waren zeer groot voor de
werkgroep. Bij appels lagdit allemaal veel eenvoudiger.De AKJL
ging erweer tegenaan maar niet alleen via depers.In Stuttgart
werd een bureau met opslagruimte ingericht.Viakontakten met
vakbondsmensen, ondernemingsraden envertrouwensmensen in belangrijke grote bedrijven in Stuttgart enLudwigsburg werden dearbeiders en de employe's vanhet aanbod van deAKJL inkennis gesteld:
'20kg goede
appelen voor 10DM (plus 1markvoor de kist)'.
•Dezeprijs lag 100 tot 400 %onder de prijs van dehandel.Daarnaast bleken radioberichten zeer goed tewerken:Eén persoon was
gedurende een paarweken kontinu bezig met het beantwoorden van
telefonische aanvragen 'ofernog appelswaren enwaar ze afgehaald
kondenworden'.Binnen vier wekenwaren alleen in Stuttgart al 2000
kisten (dat is 40 ton) tegenproducenten-prijs aande konsument
verkocht.Maar de aktie bleef niet tot Stuttgart beperkt.Met
wagons envrachtwagens rolden de appels naar Keulen,Frankfort en
andere bestemmingen. Dehandel reageerde prompt. Enige dagen na
het beginvan de aktieverlaagden meerdere supermarkten hun appelprijzen: 'Ookhier aktie voor goedkope appels'.De boerenbond
reageerde zoals gewoonlijk. Dobler beklaagde zicherover dat hij
niet geïnformeerd was voordat de aktie begon.Bovendien: 'Wilde
men dan de handel volledig bederven?'
De 12 'Mötzinger Thesen'
De 12'MötzingerThesen' (genoemd naar de plaats van vergadering
van deAKJL) geven de stand van zakenmet betrekking tot het
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onderzoekswerk indeherfstvan1975weer.Zegeveneenduidelijk
beeldvandeinzichtendiedeAKJLopdatmoment inhaar maatschappelijke positie heeft:
1)Weeiseneennieuw richtinggevend beeld.Deboer isgeen ondernemer zoalsmenonswijswilmaken.Deboer isookgeenarbeider omdathijzelfproduktiemiddelen bezit.Deboer isboer.
Richtlijnen voor inkomensberekeningenmoeten afgeleid worden
uiteendoorsnee gemiddeld bedrijf.
2)Waareenstimulans nodigenmogelijk is,daar moet dezeook
gegarandeerd zijn.Daarbij moetdehuidige golfvanstimulansen
omgedraaid worden.Datbetekentdatnietdieboeren gestimuleerd
moeten wordendiehetalkunnen rooien,maar dieboerendieer
zonder hulp nietkunnen komen.Deprestaties voorhetmilieu
enhetonderhoud vanhetlandschap moeten hierbij inogenschouw
genomenworden.
3)Alle subsidies dievoordelandbouw gegarandeerd wordenende
boerenniet bereikenmoeten afgebouwd worden.
4)Wewillen sociale gerechtigheid.Wewillendatde technische
vooruitgang ookonstengoede komt,datwemeteennormale
werktijd kunnenvolstaanendatweookziekkunnen worden.
5)Hetiszonder meer noodzakelijk datdesociale zekerheid verbeterd wordt.Dediskussie over tenemenmaatregelen moetnog
eenkeer helemaal opnieuw gevoerd worden.
6)Wewillendatonzeberoepsstand vertegenwoordigd wordtdoor
vertegenwoordigersdiedeboerenennietsandersdandeboeren
vertegenwoordigen.
7)Binnendeboerenbond kunnen alleendiegenen bestuurslid worden
die geen betaalde baanoferebaanbijeenofandere industrie,
kooperatie,bankofboeren naamloze vennootschap hebbenenzich
verplichten erookgeenaantenemen.
8)Om alle boerenvaneenrechtvaardig inkomen teverzekeren moet
de politiekvandeboerenbond allereerst eenaktieve prijspolitiek zijn.Aandeprijseisenmoeten nauwkeurige prijsberekeningen tengrondslag liggen.Zemoeten doorzichtig zijneninde
publiciteit gebrachtworden.
9)Deleidingvandeboerenbond isaandeboerenverantwoording
schuldig.Debeïnvloedingvandeleidingdoordeledenmoetmen
dooreenvoordatdoelgeschikteverkiezingsprocedure verzekerd
zijn.Hierbijheeftelkeboereenstem.Basisgroepenenwerkgroependienengestimuleerd teworden,zodatnodenenmisstandenbesproken,voorstellenenoplossingsmogelijkhedenvan
ondernaarbovendoorgegeven,kunnenworden.
10)Dekooperaties enboerennv's moeten ervooruitkomenwatze
zijn geworden:Ondernemingendiezoals alle private ondernemingenmoeten werken.Datkomt neeropbevoorrechtingvan
groten door hoeveelheidstoeslagen enafzetvoordelenen
benadelingvandezwakkeren.Zemoetenooktoegevendatboeren
inhunbedrijven allang geen medezeggenschap meer hebben.
11)Weeisenvoorhetlandbouwbedrijfdierechtendiehandelen
kooperatie allang genieten.Datbetekentdatprijzen nietvan
bovenaf opgelegd moetenworden,maar doordeboeren zelf vast-
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gesteldmoetenworden.Kostenstijgingeneninflatiemoetendaarbijinogenschouwgenomenworden.
12)Solidariteitonderboerenmoetgeleerdworden.Solidairzijnniet
metdieliedendieonshetveloverdeorentrekken,maarmethen
metwieweindezelfdebootzitten,namelijkmetboerenen
konsumenten.
StruktuurentegenstrijdighedenindeAKJL
DeAKJLbestondaanvankelijkuit 10à 15,later 15à20boeren.Karakteristiekvoorbijnaalleboerenwasdat:ze tussende30en45jaar
oudwaren (slechtséénboerwasouderdan50jaar); redelijkgoed
lopendebedrijvenhadden; goedgeschooldwaren.
Innavolgingvandeklassiekemarxistischeterminologiekammenhen
hetbestemiddenboerennoemen.Zewerktennietmetloonarbeiders,hun
bedrijfstonddoorinzetvanallekrachteneenzekeregroeitoe.In
eenwerkelijkenoodtoestandbevondzichniemand.Eenbelangrijkedrijfveervoorhetaktiefwordenwashetvermoedendathunoverlevingskansenalsboerenoplangetermijnnietverzekerdwaren.Eenlidvan
deAKJLwasarbeider-boer.
Hetfeitdatzegoedeengezieneboerenwarenennietdirektmetde
ondergangbedreigdwerden,maaktehethenmogelijk inhetopenbaar
aktief teworden.Zodoendekondenzeinkontaktkomenmetmachtige
groepenalsondernemersenlandbouwkooperaties.Hunbedrijfgafde
zekerheiddatzebijeenmislukteaktienietdirektophunneuszoudenvallen.Integenstelling totboerendiediepindeschulden
zaten,warenzeooknietzogemakkelijkdoorkredietgeversonderdruk
tezetten.Zehaddeneenzekerfundamentomzichteverzetten.Aan
deanderekanthaddezeenigszinszekeremaatschappelijkepositietot
gevolgdatveleeisendiedeAKJLopsteldeinhuneigengelederennog
nietkonkreetwaargemaaktkondenworden.Neemnudeeis:deboeren
moetenophoudenmetelkaartebekonkurreren.VoordeledenvandeAKJL
zouditmoetenbetekenen:bewijsmateriaalleverendatvoorhensolidariteithogerstonddandekonkurrentie.Hetmeedoenaanhetelkaar
overenweerlandafpersenzounietmeermogenvoorkomen.Datwasin
depraktijkechternognieteenduidighetgeval.Verderbleekdatde
ledenvandeAKJLinwerkelijkheidveelalnogbepaaldegroeimogelijk-•
hedenzagen.Ditbleekookuithetfeitdatdevraag:'Hoedemeer
dangemiddeldverdienendeboerenengrondbezitters tebehandelen?'
doordemeerderheidvandeAKJLslechtsaarzelendwerdopgepakt.
Hetwasnamelijkniethelemaaluitgeslotendatmenzelfgetroffenkon
wordendooreventuelemaatregelentegenmeerdangemiddeldverdienendeboeren.
Indewerkgroepspeeldedemaatschappelijkepositieenhetaanzien
datmengenooteenbeperkendeenverdwijnenderol.Steedsbelangrijker
werdwatmengedurendedewerkgroepbijeenkomsteninbracht.Daarbij
warenerzekeraanzettentoteennieuwehiërarchie.Denieuweboeren
diezichbijdewerkgroepaanslotenstondenvoorhetprobleemzoiets
alseenleertijddoortemoetenmaken.Maarnietslechtsde
'objektieve'kennisvoorsprongvande 'oude'ledenzorgdenvooreen
hiërarchie.Ookwasereengradatie tussenhendieinhetopenbaarde
werkgroepkondenvertegenwoordigenenhendiedaarmoeilijkhedenmee
hadden.HetaanziendatdeAKJLendeafzonderlijkeledendoorde
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intensieveinformatie-endrukpolitiekgenoten,verhoogdedebereidheidommeetewerken.Dezekerheidenhetzelfbewustzijnzorgdeaande
anderekantechtervooreenzekerekwetsbaarheid. Wattedoenalsde
AKJLmeteenaktieeensinhetzandzoumoet«nbijten?Dehoudingvan
deAKJLtegenoverdeboerenbondveranderde.Bijdeoprichtingvande
werkgroepspeeldedediskussieoverdeboerenbond geenrol.Iedereen
wistdatdeplaatselijkeorganisatievandeboerenbond eenslappe
zaakwas,waarmennietsvanteverwachtenhad.BijheteersteoptredenvandeAKJLdoemdeechterreedsdevraagop:'Hoeisonzeverhoudingtenopzichtevandeboerenbond?'Opbijeenkomstenwerdsteeds
weereenafwachtendehoudingzichtbaar:sladeboerenbondmetzoveel
kritiekomdeorendatdespetterservanafvliegen,maarblijfin
debond.BinnendeAKJLwarenermetbetrekking totdezevraagverschillendefrakties.Voorééngroepwasheteensoortijzerenwetdat
deopgavevan'deAKJLdaaruitbestonddeboerenbond 'testompen',
maaringodsnaamgeeneigenorganisatieoptebouwen.Daartegenover
stondhetstandpuntvandeanderegroep:overkorteoflangeretijd
zoumentochdemoedmoetenhebbenomeeneigenorganisatieopte
bouwen.Dezetegenstrijdigegedachtenwarenvaak slechtsuitverschillendestemmingenoptemaken.Bijaktieswaarbijeenkonfrontatiemet
deboerenbond totdemogelijkhedenbehoorde,leiddeditsomstotaanzienlijkespanningen.Erwerdenmeerderepogingengedaanomgezamenlijkgenomenbesluitenweeroplosseschroeventezetten.Eendeel
vandeAKJL-ledenorganiseerdezelfseeneigenbijeenkomst.Datging
zoverdatmetuittredengedreigdwerd.Hetleekveelboeren
ondenkbaardatdeleidingvanhuneigenbonddezozorgvuldiguitgewerktevoorstellenvandeAKJLnietzouovernemen.Ookbedreigingen
engeniepige trukjesvandevoorzittervandeboerenbondvandedeelstaatveranderdenweinigaandezeonzekerheid.Daarnaastwasereen
gebrekaanfantasie.Eeneigenorganisatieopbouwenscheendemeesten
eenvoudigwegondenkbaar.Deboerenbond enandereorganisaties,groepenenpersonendiebelanghaddenbijdelikwideringofhet'sussen'
vandeAKJLprobeerdenuitdezeverschilleneenhefboomtemakenom
hunbelangendoortedrukken.Ze 'onderhieldenkontakten',prezen
enigeledenvanwegehun 'bedachtzaamheid'.DezeintensievescheuringspolitiekbezorgdedeAKJLsteedsweerproblemenenspanningen.De
houdingvandewerkgroep tegenover 'politiekevraagstukken'waseenduidig.Ditwasvoorhetwerkookvoldoende.DieterWeimann,eenlid
vandeAKJL,formuleerdedeopvatting tegenoverdepresidentvande
boerenbond toendieopmerkingenmaakteover 'derooien':'Wijbekijken
onswerkvanuitdezaakwaarvoorwevechten.Politiekemeningenspelenvooronsgeenrol.OfditinderichtingvandeCDUofhelemaal
naarrechtsuitslaat,politiekinteresseerthetonsweinig.Weinteresserenonsvoordezakendiemetonsberoepsamenhangen,vooraldie
vanmaatschappelijkeaard.Enwiedaaraanmeewerktiswelkom,zolang
hijpositiefmeewerkt.Wathijthuisprivé'kiestenwathijernog
naastdoetdatinteresseertonsweinig.''politiek'vertaaldende
meesteledenvandeAKJL (enookdeandereboeren)met 'partijpolitiek'.Daarmeewildeniemand ietstedoenhebben.Zokwamhettotde
zeldzamesituatiedatindewerkgroep socialisten,CDUkiezers,
SPDkiezerseneenlidvandeCDUeendrachtigsamenwerkten.
WeliswaarkwamdeAKJLhierniettoteenwerkelijkeenduidige
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houding. Steeds weer op een anderemanier bleef het 'raddraaiers'
klichéweerklank vinden.Het geloof inde oude belangenbehartigers
ende angst zichvoor 'derooien' te laten spannen zaten diep geworteld. Ook vandeze gevoelens werd weer gepoogd een splijtzwam te
maken.
Met betrekking tot de verhouding van deAKJL tot de arbeiders en
vakbondenmoet nog opgemerkt worden dat het ingeen geval als 'een
verbond tussen boeren en arbeiders'uitgelegd kanworden. Meestal
kwam een uitnodiging van een arbeidsvertegenwoordiger op voorstel
van 'derooien' tot stand. DeAKJL aksepteerde deze voorstellen.
Niet op demanier van; 'dat isbeslist noodzakelijk',maar eerder:
'ja,waarom eigenlijk ook niet?'.Het voortdurende kontakt met arbeidsvertegenwoordigers was niettemin voor deAKJL belangrijk.
Tenslotte moet nog op éénaspektgewezenworden dat de boeren van de
AKJL kenmerkt: werkelijk duurzame veranderingen van het bewustzijn
tradenmaar langzaam op.Voordat oude opvattingen opgegeven worden,
moeten meerdere diskussies gevoerd worden.Daarin komt een aantal
argumenten steeds terug.De redenen liggen voor de hand:het bewustzijnvan de boeren wordt, zoals bij alle'handarbeiders,vooral door
de praktische ervaringen gevormd endie veranderen slechts heel
langzaam. Zelfswanneer nieuwe of andere ervaringen opgedaan moeten
worden (ofde zelfde ervaringen anders geïnterpreteerd worden) is
het nog een heel lange weg naar eenverandering van het bewustzijn
over wezenlijke vragen. Het bleek dikwijls dat het bereiken van een
gemeenschappelijk diskussieresultaat tegenover tegenstanders een
andere zaakwas.
Niet vergetenmoet worden dat deAKJL eenbijna zuivere mannengeschiedenis was. Slechts éénboerin en 'rooie nummer 3'waren
regelmatig bij het werk aanwezig.
Nawoord.
Deze werkgroep staat niet alleen.Het is één voorbeeld van zelfstandig
georganiseerde boerenbewegingen uit de geschiedenis.Hieruit zijn
devolgende konklusies te trekken.
Probeert men de zelfstandige boerenbewegingen als een specifiekevorm
van het politieke handelen van boeren op hun ontwikkelingsmogelijkheden teonderzoeken dan valt onmiddelijk op dat het mogelijk isde
eigenbelangen samen tevatten.
Om tekunnen handelen iser geen rangschikking onder van tevoren
gegeven politieke programmatische stellingen, induurzame van tevoren organisatorische verbanden,noodzakelijk (in tegenstelling totbij
een •partij). De direkte belangen zijn toereikend voor het ontwikkelen
van een politiek relevante kracht.
Het isdaardoor mogelijk specifieke kenmerken vanhet boerenbestaan
( isolatie inhet werk,konkurrentie ed.)en specifieke aspekten van
het boerenbewustzijn, hun remmende kracht,voor een politieke aktivering te ontnemen.
Dat geldt inhet bijzonder voor de partijpolitieke oriëntering,
omdat de zelfstandig georganiseerde boerenbewegingen inhet denken
van de boeren niet politiek zijn, iseen samenwerking tussen personen en groepenmogelijk,wiens (partij-)politieke richting ver
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uiteenliggen.Maarookalzijndezevoordelenvanzelfstandig
georganiseerdeboerenbewegingenonmiddelijkzichtbaar,deze
bewegingenkennenhungrenzen.
Deorganisatieopbasisvanonmiddelijkebelangenbrengtaktiviteit,
verandering,ervaring,maartegelijkertijd ongestruktureerdeaktiviteit,veranderingenervaring.Hetwordtduidelijkdatboerenhunlot
nietpassiefhoeventeondergaan ('sta opboer,verzet je'),maar
tegenwie,respektievelijkmetwiedezestrijdvaltteorganiseren
blijftambivalent,onbeslist.
Hoerelevanteraandeanderekanteenzichzelforganiserende
boerenbewegingwordt,destedwingendersteltzichdevraagnaarhaar
bestaanalszelfstandigeboerenbeweging.Alshiervanambivalentie
enonbeslistheidvandepolitiekeoriënteringvanzelfstandige
boerenbewegingengesprokenwordt,danisdaarmeeslechtsdeallergrofstebeschrijvingvandepolitieke ontwikkelingsperspektieven
gegeven.Integenstelling totvroegerwordtdemaatschappelijke
positievandeboergekenmerktdooreengroeiendedirektekonfrontatiemetdekapitalistischeonderneming.Ditheftdeambivalentie
vandezebewegingennietop.Hetdraagtdemogelijkheidvande
ontwikkeling totradikaaldemokratischeensocialistischeposities
inzich.

92

Bauetnblatt
Cine3citung uonBauernfürBauern
fittouBBrçtbtn gomfltbtilttirci»jungerCanSmirtt

llummtto

Leukose:

nncmtrn 191*

Raps

Ein neues Schreckgespenst für viele Milerwiehhalter'

«OB VOTT\r

Die Züchtung erucasäuretreter Rapssorten hat Reps zu einem Ereougnis
werden lassen, das fur alle .Beteiligten". Bauern, aufnehmende Hand
und Industrie zunehmend Interessanter wird.

j

•

•Ölten an

! vprdea

Einige Heltpirlc:

Die Rapsabrechnungsmethoden, wie
sie von UNILEVER, d h MaVerKauts Union GmbH, bzw. Union
der Lebensmittehverke GmbH, brw.
Verein Deutscher Ölfabritten (alles ein
und dieselbe Firma) praktiziert werden, verdienen wegen dieser zunehmenden Bedeutung des Rftpsanbau*
unter die Lupe genorrunen zu werden.
Uns liegen Beweise vor. daS be> den
Abrechnungen der Besatz ata Naßgewicht vom Trockengewicht abgezogen wird AuSerdem wird Besatz
"'odoppelt abgezogen, so daß
bei starkem Besatz und hohem Wassergehalt der Abzug über 100 % betragen kann.

•

•

we.
(tiuogtmethade
-.•>«'n U n -

lassen und tan

ï r M g t r r m i beid» Kuh

taMMta»

: .. *T!-..-her T.e.-(Contnkïge-

Zu denVenuuadaeklacfcterssea:
•

In d»e»er Ausgabe lesen Sie:
Diskussion
Neues Pachtrecht/Bodenfrage Seite 2
Interviews:
mit dem ehemaligen Landwirtschaftsminister von Niedersachsen,
Klaus Peter Bruns
Seite 3
mit Bauer Klauke aus Gorleben
Seite7
Bauern gegen Daimler-BenzTeststrecke
Seite 6

5 : . t M s f M i aiafl«sssssa :

rwjHëtaakaMaatatraf

• ^ : * ' « - i und E n M U d i c u ^ g s b e t r a g Oeiapte'
3000 D M i kommt ajs der Tlerseuchcnkasse Etne
* brioet beutt etwa 1BO0 D M ' . Die
• som.t 1200 D '

Einem Kollegen wurde kürzlich (nachdem er energisch reklamiert hatte)
die Hetfte des doppelten Abzuges
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redaktiekollektief
MARQUETALIA

Ommeer duidelijkheid tekrijgen overderolvanROOIEnummer 2hebbenweOnno Poppinga eenpaar vragen voorgelegd. Hieronder zijn
antwoorden.

Hoeben je in kontakt gekomen met de jonge boeven?
Ikwasindietijd werkzaam aandeuniversiteit vanStuttgart Hohenheim.Ikverrichtte daar eenonderzoek naarhetpolitieke bewustzijn
van arbeider-boeren, boerendienaast eennormale werkweek indeindustrie alsarbeider ooknoghetlandbouwberoep uitoefenen. Voordit
onderzoek organiseerde ikgroepsiiskussies oa.bijdefirma Daimler
Benz inSindelfingen.Sindelfingen ligt niet zovervanBondorf vandaan.Ongeveer tegelijkertijd kreeg ikeenbrief vanKappler.De
heer Kapplerhebikinmijn boek beschreven alsrooienummer 1.
Waarschijnlijk kende Kapplermijalsmede-uitgevervandeboekenserievan'Plakat Bauernverlages'. Inzijnbrief maakte Kappler zijn
belangstelling voor eengesprekmetmijkenbaar. Ikbentoen naar
hem toegereden enwehebben uitvoerig kennismetelkaar gemaakt.
Het bleek indeeerste plaatsdathijeensocialistische oriëntatie
had. Indetweede plaats dathijheel precies wistwaterinde
landbouw speelde.Enindederde plaats dathijprobeerde eenwerkgroep oppoten tezettenmethetdoeldeboeren daarin totzelfwerkzaamheid aantezetten.Ditlaatste hing nauw samenmetdeaktiviteitenvanKappler indeevangelische kerk waarinhijzeer aktief
was entendele ooknunogis.
Indiekerk hadden zeverschillende werkgroepen: derde wereldgroepen, scholierengroepen, amnesty-internationalgroepen, gastarbeidersgroepen etc.Zewilden nuookproberen eengroepmetboeren
op tezetten.Eenpaar jaar geledenhadmenaleens eenpogingondernomen maar datwasniet helemaal uitdeverf gekomen. Misschien
dat doordatkontaktmetmijenenige andere vriendenuitStuttgart,Kappler gesterkt werd omhetweer eens teproberen.
Hij heeft toen vooruitstrevende boerendiehijkende,endatzijn
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er heel veel,uitgenodigd voor een bijeenkomst. Ook ikwas daarvoor
uitgenodigd. We hebben elkaar besnuffeld envastgesteld dat we met
elkaar misschien iets zouden kunnen doen.Zo ishet kontakt tot
stand gekomen.
Gedurende mijn verblijf in Stuttgart heb ik zeer intensief met de
groep opgetrokken. Alle bijeenkomsten woonde ikbij.Zeer intensief
was het kontakt inde zomer van 1975.Om verschillende redenen had
ikmijn werkverband aan de universiteit opgezegd zodat ik eeritijdje
werkloos was. Indie tijd heb ik inde zaak van Kappler gewerkt als
arbeider inde opslagplaats:helpen bij het in ontvangst nemen van
koren en dergelijke zaken. Ikwas daar praktisch de gehele dag. Ik
trof de boeren dus niet alleen s'avonds inde groep aanmaar ook
als zehun aardappels afleverden, graan brachten of kunstmest ophaalden. Het was een zeerbelangrijke tijd voor mij, ikkreeg op
een andere manier kontakt, ennatuurlijk ookvoor de boeren omdat
zegezien hadden dat ikniet alleen kon praten maar ook nog werken.

Je hebt in augustus 1974 een soort manifest geschreven.
je nog meer geschreven?

Wat heb

Men kan het zo misschien zeggen:mijn rolwas die van schrijver en
nog een beetje meer. Schrijver omdat steedswanneer er iets geschrevenmoest worden, ikdat deed. Ingezonden stukken inde krant (we
hebben met een aantal figuren heftig gedebateerd en dat inde vorm
van ingezonden stukken gepubliceerd),verklaringen, aankondigingen
en andere pamfletten.
Als er redevoeringen gehouden moesten worden op boerderijbijeenkomsten dan werd eerst inde groep gediskussieerd over de inhoud.
Dus algemeen gezegd,welke punten moesten erin. Ik alsde "gestudeerde",moest het danmaar aan elkaar schrijven,waarbij ikme
veelmoeite gaf uitspraken zoals die inde diskussie naar voren
kwamen vast tehouden en over te nemen.
Ikheb gezegd schrijver en nog een beetje meer.Dit beetje meer betekent dat ik ookmijn eigen opvattingen had endeze inde verschillende koncepten inbracht. Deze konceptenwerden danweer ter diskussie gesteld. Soms werd het zondermeer overgenomen, somsmoesten grote stukken herschreven worden. Het kwam ook voor dat het
hele koncept herschrevenmoest worden. Dat beetjemeer had de
funktie overwegingen in tebrengen waarop de boeren waarschijnlijk
zelf niet of pas veel later gekomen zouden zijn.Tevens om informatie die ik uit de literatuur haalde beschikbaar te stellen. In
veel gevallen isdit zeerwaardevol geweest.
Nadat ikweg was heeft Kappler deze rol van schrijver over moeten
nemen.
Het is indeze groep zeermoeilijk gebleken boeren niet slechts
over hun situatie te laten praten maar zeook daadwerkelijk de pen
ter hand te laten nemen.Er zijn op dat punt veel angsten.Men
zegt het niet tekunnen,men heeft niet gestudeerd, menwil niet
afgaan.Die gevoelens raakt men niet zomaar kwijt.

Ben je ook samen met de andere boeren opgetreden op de
lende bijeekomsten?

verschil-

Dat was verschillend. Op een gegeven moment is er een zeer heftige
kampagne gevoerd juist tegenmijnmeedraaien inde groep.Laat ik
de chronologie uiteenzetten. Bijde eerste bijeenkomst toenwe de
95

film"Land"vertoondenwasikéénvandevertegenwoordigersvande
werkgroepdieophetpodiumzatenmeediskussieerde.Bijdevolgende
bijeenkomst inBondorfzatikwelophetpodiummaarvoerdeniethet
woord.Nalangediskussiehaddenwehiertoebesloten.Heelbewust
hebbenweachtereenlangetafelophetpodiumdegehelewerkgroep
opgesteld ennietslechtsdetweevertegenwoordigersdiehetwoord
zoudenvoeren.Voordatdereferatenwerdengehoudenhadeenieder
gezegduitwatvoorbedrijfhijkwamenwelkefunktieshijuitoefende.Ditdedenweomdeindrukdiedeboerenbond indietijd
vanonsgaf ,"datzijnallemaalleugenaarsdieindelandbouwniets
tezoekenhebben",ongedaantemeken.Datwaszeersuksesvol.
Deboerenbondhadnamelijkgezegddatzeheelblijwarenmetboeren
dieproblemenoppakkenendiezichmetdezaakbemoeien,maardat
mentochmoestinziendatdaarlinkseagitatorenachterzitten,kommunistendiedeboerenslechtsopwillenhitsen,introebelwater
willenvissen.KortomkrachtigepogingenommijenlaterKapplerte
isoleren.DatisechterGodzijdanknietgelukt.Nietindelaatste
plaatsomdatikinhetbegin,dusreedsbijdeeersteontmoeting
mijnpolitiekepositieduidelijkhebgemaakt.Ikhebtoenookgezegd
datwatwijalsgroepdoendatgene iswatdegroepbediskussieerden
beslotenheeft.Ikwilmedaarheelpreciesaanhoudenendathebik
ookgedaan.Zijhebbendusnooitervarendatikietsbuitenhunom
flikteoferpartikuliere interessenopnahield.Nee,doorpraktischeervaringenhebbenzegemerktdatwewerkelijk serieuskonden
samenwerken.Daardoorkwamenzeerachterdatdatgeschrijfvande
boerenbond enanderegroeperingen,bijvoorbeelddeplaatselijkeCDUafdeling,eentotaalanderdoelbeoogde,namelijkhetwerkvan
iedereen onmogelijk temakenonderdedekmantelvanditanti-kommunistischeclichée.
Indegrondvandezaakisditclichéeopmijnooitvantoepassing
geweestwantikzatnietineenkommunistischeorganisatiemaarwas
lidvaneengroepdiezichrekenttotdezogenaamde"undogmatische
Linken".
Omgenoemderedenwasikduswelaanwezig,zatophetpodium,maar
namgeensprekersfunktiewaar.Datdedendeboerenzelf.

Roe heb je voorkomen dat je tijdens het gezamenlijk onderzoek naar
de situatie van boeren niet teveel op inzichten van de boeren
vooruitliep?
Datwasnietzo'nprobleem. Hetbelangrijkstebijdezewerkgroep
wasenisooknunogdatzenietzozeergepoogdhebbentoteenalgemenestellingnametekomen.Zezijnmethundirektebelangenaande
slaggegaanenstapvoorstapzijnzeerachtergekomenwaarzebeschetenenwaarzegepaaidwerden.
Hetzijndusnietzozeerdegrotemaatschappelijkevragengeweest
waaromhetging,maaromvragenals:waaromkrijgenwezulkeslechte
prijzen,waaraanligtdat,waaromgedragendekoöperatieszichals
privateondernemers,hoemoetdatverklaardwordenenwatiseraan
teMoen.Indezezinhebikminstenszoveelvanhengeleerd alsdat
ikmogelijkerwijs zelfhebingebracht.Uitovereenkomstigesituaties
eengrotelijndistillerendathebiknooitgedaan,ookalomdatvoor
mijbeslissendwas,watïndegroepbediskussieerd envoorgesteld
werd.Omdatdatallemaalgebondenwasaandedirektebelangenvande
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bedrijvenvandeledenvandewerkgroepgafdateigenlijknietzulke
problemen.

Bestaat de werkgroep nog steeds?
Zebestaatnogsteeds.Dewerkgroepzitmeteenpaaranderegroepen
ineenlosorganisatorischverbandenwerktmeeaandeuitgavevan
hetblad"Bauernblatt".
Degroepisnietgrotergeworden.Dathebbenwewelgeprobeerdmaar
omverschillenderedenenisdatnietgelukt.Deeersteredenisdat
erinhetalgemeenmaarweinigboerenbereid zijnomaaneendergelijkegeschiedenismeetedoen.Menmoeterveeltijdinstoppen,
menkomtvolopinhetdaglichttestaan,menwordtdoorvelenaangevallen.Datisallemaal ergonaangenaamendathoudtmennietlang
vol.Eenandereredenisdatindeloopvanhetwerkduidelijk isgewordendatdefundamentelevisiesenhoudingenvandeafzonderlijke
ledennooitingebrachtzijnindewerkgroep.
Erisbijvoorbeeldnooitgediskussieerd overeenchristelijkelevenshoudingofoverpolitiekeopvattingendieindebuurtvandeCDUkomen.Erissteedspraktischgewerktuitgaandevandedirektebelangen.Datheefterechtertoegeleiddatindeloopvandetijdafzonderlijkeledengingentwijfelenaanhunfundamenteleopvattingen.
Datwerdvoorenkelenzomoeilijk,zoprecair,datzehunmedewerking
stopzetten.
Erzijnechterookeenpaarmensenbijgekomenzodatdeomvangnauwelijksveranderd is.Zewerktverderenheeftgedurendeeenbepaalde
tijdalleenhet"Bauernblatt"uitgegeven,weliswaargesteunddoor
detrouweKappler.

Welke betekenis

ken je toe aan je eigen rol in deze groep?

Ervalteigenlijknietzoveelbetekenisaantoetekennen.Hetwas
voormijdeeerstekeerdatiktothetinzichtkwam datmenbeter
direktvergetenkanwatmenaandeHogeschoolleert,omdatdatveelaluitgesprokenonzinis.Dathetmeerzinheeftominkontaktmet
boerentetredenenmethensamentewerkenaandeoplossingvan
bepaaldeproblemen.Datikeengroepgevondenhebdiezogewerkt
heeftennogsteedsdraait,datwasvoormijeenzeerbelangrijke
ervaring.Sedertdezetijdstaikzeerpositieftegenoverditwerken
metgroepenboeren.Waariknuwerkhebikgeprobeerdomlidtewordenvaneenreedsbestaandegroep.Hetismegeluktenookhiernoemenweonsweerwerkgroepjongeboeren.
Ikneemdusweerdeelaanwerkzaamhedendievoortkomenuitdedirekte
belangenvanlandbouwproducenten.Nietvanallemaalnatuurlijkmaar
vaneenbepaaldegroepdieweliswaarzelfzijnproduktiemiddelenbezitmaarverderuitsluitendophetbedrijfwerkt.Waardusgeenkapitaalsbelangenalszodanigeenrolspelen,althansnietvanuithet
standpuntvandeboeren.
Voordezegroepismijnmedewerkingdachtikzeerbelangrijkomdat
ikveelinformatieinbrengoverhetfunktionerenvandekoöperaties,
ookvanuitdeburgerlijkelandbouwwetenschappendievaakuiterst
kritischmateriaalproduceren overdeontwikkelingvandekoöperaties.Maarditmateriaalisnietgeschrevenomdeboerenmeerinzicht
teverschaffen; hetisbedoeldvoorhetmanagement. Doormijntoedoenhebbendeboerenertochbelangrijkezakenuitkunnenhalenen
datheefthengeholpenomovereind teblijvenindebattenopgrote
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bijeenkomsten.Misschienheefthethunookgeholpenhunminderwaardigheidsgevoelens tegenoverdevertegenwoordigersvandeboerenbondendekoöperatiesteoverwinnen.
OokalomdatKapplerenikalsweopbijeenkomstenwarenprobeerden
deherendeorentewassen.Zeerrabiaatmetdezeherenomsprongen.
Ookdatheeftdeboerenminderverlegengemaakt,vooralomdatze
gezienhebbendatherendiezeheelhoog haddenstaan,bijvoorbeeld
depresidentvandeboerenbond,bijharddoorvragenooknietzoveel
meerwisttezeggenenslechtsonzinuitkraamde.
Erhebbenzichenkeleboerenontwikkeld totwarevolksredenaarsdie
onbekommerd tegenwelkehogepersoondanookhunzakengezegdhebben
enzonderschaamte.
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MARQUETALIA 1

DENIEUWEOOST-INDISCHECOMPAGNIE
fragmentenuit het levenenwerkenvan
ontwikkelingsdeskundigen
7 experts
ï.
Er zijn tweemanieren om een huis in te richten.Jekunt er
vóór blijven staan,en een prachtig interieur op de voorruit
schilderen. Zodat het net echt is.Net echt en nog gemakkelijk
ook.
Jekunt ook naar binnen gaan.Deur door,etc.En 'techt inrichten - zoals trouwens demeeste mensen doen.
Ontwikkelingshulp nu,dat iseen prachtig voorbeeld van de eerste
stijl,Het isvoorruit-schilderen. Maar wel net echt.
Demensen die onderstaand stuk schreven,hebben daar allemaal
aanmeegedaan. Alleen zijnwe,vanwege verschillende redenen,ook
iedervoor zichwel eens verzeild inhet huis zelf.En zagen dat
het echt geen hol voorstelt.
Over dat voorruit-schilderen gaat het volgende stuk.Over hoe
écht het soms lijkt.Over de barsten die er soms ook in zitten:
barstenwaardoor je diehallucinerende holte erachter even ontwaart.Over dekodes en de taal diemen gebruikt om de schijn
reëel tedoen lijken,over onze eigen frustaties;en over onze
ideeën over hoe het misschien welmoet - bestnog welwankelraoedige ideeën trouwens.

2.
Aan een systematisch verslag - zo inde trant van hoe de zaken
ernu objektief gesproken voorstaan -daaraan zijnwe,of beter
gezegd:warenwe nogniet aan toe,toenwe begonnen tepraten.
Het volgende relaas isniet meer dan een serie brokstukken; en
hooguit verbonden door de ontdekkingen waar we alpratende toe
kwamen.Veel aanvankelijk puur individuele frustaties,voorvallen,
ervaringen,woedeuitbarstingen en pogingen de hoop vast te houden
bleken een gemeenschappelijke noemer tehebben.Dienoemer heet
voor ons Nieuwe Oostindische Compagnie:een in zich krankzinnige
struktuur,waar ratio en fatsoen zoek zijn,endie ook nog eens
haar eigenwaanzin - als die doorbreekt - op perfekte wijze afschuift op hen die daar geen verantwoordelijkheid voor dragen,
sterker nog:haar opponenten zijn.
Dat hetvolgendeverhaal losse brokstukken zijn,ophet eerste
gezicht bijna anekdotes - de lezer zij gewaarschuwd! - betekent
niet datwe geen gemeenschappelijke uitgangspunten hadden en
hebben:
1)We geloven om tebeginnen dathet zinvol isom te strijden voor
de verbetering en effektieve benutting van bepaalde projekten.
Uiteraard ishet illusoir tedenken dat je bij DTH,SNV,FAO
(symbolen voor de Nieuwe Oostindische Compagnie) ook maar iets

kunt verbeteren.Dat 'verbeteren' is al een zinneloze fiktie.
op projektniveau
ligt dat soms heel anders.Staan er ook
andere belangen op het spel.
2)Verder hebben we als hetware proefondervindelijk (opnieuw)
gemerkt inwelke mate aktieonderzoek niet alleen eenmiddel
doch ook een instelling (ofbasishouding) iswaarmee politiek
relevante enpersoonlijk bevredigende ontwikkelingen gestart,
doorgevoerd en voltooid kunnen worden.Maar 0 wee!Denk niet
dat diemethode past of geaccepteerd wordt binnen de Compagnie!
3)Tenslotte delen we het vermoeden dat de gewichtige,objektiverende toon,bij tijd enwijle gerelativeerd wordtdoor een
'leuk grapje',datkortom: die bescheten mengeling van
Haags-doen &Wetenschappelijk-doen,dat die het nodige temaken heeftmet het voorruit-schilderen. De hete aardappel in
je keel doet je je eigen ontlasting vergeten.
We kiezen hier dan ook heelbewust voor het tegendeel.Dat
men zal zeggen dat het gaat om enkele losse voorvallen,die
uit 'hun'verband zijn gerukt,dat deert ons niet.Hun 'verband'
isniet het onze.Nog minder interesseert het ons dat ze
zullen zeggen dat het gaat om enkele negatieve voorbeelden...
dat er toch zoveel voorbeelden vanhet tegendeel zijn.Laat ze
maar komenmet hun voorbeelden!Dat allesnegativistisch is...
Ha! Natuurlijk ishet dat -maar het zal enkel een 'verwijt',
iets 'aanstootgevends1 zijn inde oren van de voorruit-schilders.
3.
Een tochwel opmerkelijk gevolg van het voorruit-schilderen is

dat het werk pas lukt,

als het projekt

mislukt.

Zolangdemachine

normaal draait,wordt erwel poppekast gemaakt,maar de 'officieel' opgegeven doeleinden worden niet -men zegt altijd:
'nog niet'- of in onbeduidende mate gerealiseerd. Pas als de
machine lamloopt,danpas kunnen enmoeten erwel eens mensen
aande slag.VanF., diebij deFAOwerktehoordenwe een
fantastisch verhaal.InNoord-liberiamoest eenkomplete zone
voor rain-fed rice-farming klaargemaakt worden.Dat isnogal wat,
dus de zaakwerd groots opgezet.Zo zwaar dat de bulldozers
waarmee de grond gecleard werd, te zwaar waren:de hele bodemstruktuur naar deklote.Hoge terugbetalingslasten -men heeft
vier ekonomen latenkomen omhet steedsweer anders uit terekenen,maar de baten-kosten analyses wildenmaar niet uithet rood
komen. Ergo:er kon niet geboerd worden (dat boeren al eeuwen
werken,en soms nog vrolijk zijn ook,isietswatperdefinitieniet
inde B/C ratio past),het projekt was uitzichtsloos,de FAO
bezorgd voor haar prestige,maar erger nog: erwas een kontrakt
met het 'ontvangende land'en ermoesten nog enkelemiljoenen
dollars opgemaaktworden.En alsjedievoor iets leuks gebruikt
(ervanuitgaande dat het toch alverloren geld i s ) ,gaat
Interne Controle dwarsliggen. Dus...maar een dwarsligster naar
de zone inkwestie gestuurd: zo'nmeisje nogwel een beetje
kritischook,dieverder tochniet zonuttig is.Zekreeg een
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flitsspuiteneenpaarzakkenkunstmestmee.
DaaraangekomenleerdezegelijkhetdoordeFAOopgezette,
maar inmiddelsvolstrektnuttelozevoorlichtingsapparaatkennen:
50motoren (en50jongensdiezegebruiktenomervriendinnen
meeteversieren).Nietsmeetebeginnen.
Naenigetijd leerdezeeenouderemankennen.Zo'nwijzeoude
man.Hijsprakgeenengels,zijnietdetaalvanzijnstam.Toch
trokzemethemop.Hijhad inallerleidorpenvriendinnen .Het
waseeninvloedrijkeman-daarwaariekwambereiddemenhem
eteneneengoedbed.ToenF.eenmaalzoperongelukvandie
rijstverbouwende-vriendinnen-van-de-oude-man had lerenkennen,
toenvroeg zenaeentijdjevanmagiknieteenstukjegrondvan
jou?Danzettenwedaarvierpaaltjesomheen,eentouwtjeertussen
enjijbewerkt-hetgewoon,maarikgooierzonuendannogwat
kunstmestenzobij....Dievriendinnen-van-de-oude-manvonden
hetwelgoed,ochja,ennadeeersteoogstwildenzeookwelmet
kunstmestenherbicidesaandegang.Datzagerprimauit.Waarna
devriendinnen-van-de-jongens-tnet-de-voorlichters-motorennijdig
werdenophunminnaars-waaromhebbenjulliepotdorieonsniet
hetzelfegeleerd.Daarnableefdebalrollen:Erwaseengodswondergeschied.Derijstproduktiegingknapomhoog.Nietdankzij
demachine, maar juist door het falen (endoorF.die toenmaar
lakoniekenzonderpretentieswatisgaanklooien).
DeNieuweOostindischeCopagnieonteigentjewerk.Jewerkis
nietmeervanjou.Enalzijndekrachtendieoverjewerkbeslissenvaakverrevanduidelijk,hetiszonneklaardatjeeigen
arbeid iniedergevalnietvanjezelf is.Jemagnietgelukkig
zijninjewerk,enevenminkwaadworden.Je doet het.Jevoert
uit.Endaarmeebasta (leverthetemotioneleschadeopdangaje
maarbijvrouwtje liefafreageren:nergens isdedrukophet
instandhoudenvandemythevanhettraditionelegezinzosterk
alsbijDTH-zowilmenbijvoorbeeld nauwelijksdubbelekontraktengeven,voormanenvrouw.Devrouwwerken?Komnou.'Dat
geeftdubbelopspanningen (sic),enwiemoetjedanopvangen
(sic)'.)Die onteigening blijktookheelsterkinzakehet denken.
Benjemal,eigenkreativiteit?Denkenistabee:erisalgedacht,enhetgedachteligtvervatinde •pretentie. Indiealles
omwolkendeverstikkingvandoeleinden,schema's,grotewoorden,
sfeervanwij-weten-waarover-wij-praten (ookalhebbenwehet
absoluutnergensover).Hetismeeenkeerletterlijkzogezegd
doorW.,eenhogeDTH'er.'tWasindetijdwaarvanikachteraf
metspijtzegdatikmisschientochtenaïefwas.Ikwerkteaan
eenhoogstkontroversiële zaak.Aaneenzaakwaarwetenschappers
sterkpolemischeenpluriformeartikeltjesoverschrijven.En
ikhad lolinm'nwerk,hadhetgevoeldatweechteenbeetje
opschoten,enverteldedusaanm'nopperbaasdatweophetspoor
vanhoopvollenieuwedingenzaten.Hijkijktmemisprijzend aan
enzegt:'Meneer,daarzijnwe (welkeabsurdewe,dachtik)toch
altientallenjarenmeebezig.Umoethiergewoonnetjeswat
zaakjes,welkevervatliggeninuwwerkplan,uitvoeren' 1 .Puntuit.
Niet denken. Geenlolinjewerkhebben.Erisalvoorje
gedacht.Allesstaaterbolvan.Jegaatmeedoenmetvoorruit-
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schilderen,enwordt,pardonnezlemot,eencynischezak,of
iemanddie 'hobby's'kultiveert,óf....of'jebentnietgeschikt'.
K.zatinJamaica.VoordeILACO.K.iseengoeievent,en
vanwegeeenstriktevoorliefdevoormooibloeiendgraantoch
ookweleenbeetjeeendwarsligger.Zoiemanddiedenktvandat
endatkanikgoed,endanwilikdatdoenook.Zegmaar,hoewel
we 'mniettekortwillendoen,,een 'overtuigde technokraat'.In
Jamaicazitieineen 'politiekgevoeligprojekt'.Indesuikerplantages.Zededengeenreet,maarmochtenooknietsdoen,want
datzou 'totongewenstespanningen leiden'.MaarK.wildewel
aanhetwerk.Waaropzo'nprojektleider zei:'neejong,we're
makingbigmoneyuphere'.K.istoenmaarweggegaan.
VanK.nogeenandereervaring,dieopnieuwaantoontdatalleen
dâârwaardemachine niet werkt,datdaarnogweleensietswil
lukken.K.moestnaareenWestafrikaansland.DTHhadnogeen
budgetvoordriemensen.Enhijheeft 't-godzijgeloofden
geprezen-voorelkaargekregenéénexpertteschrappenende
anderemaarinNederland telaten.Zokoniemetdevrijgemaakte
centen25'inheemsen'aantrekken (zoliggendiesalarissennu
eenmaal),enzelfinz'nuppiemetdie25matenaandeslag.
Rondscharrelen,eneensvragenwaternodigis.Watfosfaatafval
opgekochtbijeenkleinemijn:altijd leukalsdehektareopbrengstenzowatomhooggaan.Intekenlijstengemaakt:deboerenkonden
zotechnischeassistentieeninputskrijgen.Vooreenkwart
hektare,ennadeoogstbetalen.Endezaakliepalseentrein.
4.
Normaliterdoetmengeen werk, ofbetergezegd:heteigenlijke
doel,deboer (ofwiedanook)staataanheteindevaneendonkeretunnel.Dietunnelmoeteerstverkend enverlichtworden.
Maardaarblijftmendanookmeestalinsteken.
Neemnoukunstmest (ofwelkprojektookomboerenmeer telaten
produceren):Bodemkundigonderzoek;farm-studies;silo'slaten
bouwen;vrachtauto's;kadertrainen;voorlichtersopleiden;randvoorwaardenbestuderen;kijkenofhetkooperatiefmoet (enkele
schakelsdan);deB/Cratio'svanhetgeheelenvanelkder
samenstellendedelenberekenen;flowcharts,pilot-projectsen
noemmaarop.Enfin,menkanzichvoorstellendatonzeopde
AmerikaanseopmarsinEuropagebaseerdeorganisatieleerdaar
welraadmeeweet.Uiteindelijkheeftmenzoalles 'rond'-in
detunnelalthans.Wantbijde uitvoering stootmenopgeheel
andereproblemen,enlooptdezaakalsnogspaak.
Deeerdergesignaleerdeverhouding tussendepretentieenhet
daardooruitgesloteneigen-denken,herhaaltzichzoindestruktuurvande 'goede'projekten:eenheleboelbestwelgewichtig
klinkendwerk,dochslechtszeersumiereresultaten.
Hetispreciesopditbreukvlakwaarjuist'slechte projekten'
(i.e.zónderpretenties,zónderzware'experts',zondergedegen
planning,zónderhetopbouwenvanprojektinfrastruktuur,etc.)hetis,nogmaals,precieshierdoordat 'slechteprojekten'
meestaldegoedeenwezenlijke resultaten opleveren.Alsenige.
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5.
Uiteraard ziteendeelvanhetprobleemindegedachtenenkriteriawaarmeemenzichwapentbijhetopzettenenuitvoerenvan
Projekten.Ookinnegatievezin-datblijktweluitdemoeilijkhedendierijzenalsmendevraagnaarhetalternatief
stelt.Eenprojektzóndervoorbereiding ?Daarwerkenzondereen
degelijkstukjeHollandmeeteslepen?
Entoch....tochishetantwoordJa.Bovendienkanhetuitgewerktworden-alsantwoord.Nietomeennieuw theorietjete
maken,maaromeenplantehebbenhoewemetmeerderemensende
'projekten',endemachinediedieProjektenalsmaargoed,en
alsmaar 'beter'wilmaken (ophaarmanierdan),kunnendoen
vermolmen.Teneindeeerlijker,fatsoenlijker,beterenmetmeer
plezier tekunnenwerken.
Hetwerkmoetkonsekwentals aktieonderzoek
begrepenengestruktureerdworden.Datbetekentdatje gelijk aandeslag
moetgaan (nieteerstvanD-daytotBerlijnplannen),maarkijken
watmennodigheeft,watervoorlopigkan,enhoedatmetde
beschikbaremiddelenkân.* Danproberen,bijstellen,hetfoute
weeroverdoen-nuopeennetweerbeteremanier-totdatjij, er.
jematendaarhetonderdekniekrijgen.Waarna...jenieuwe
problemengaatzien (ofgekreëerdhebt),zodatjeverdergaat.
Zogesteldklinkthetnogaltruttig-uiteraard.Maar isprecies
éénessentieelverschil.NI.depretentie.Isde pretentie er,
danwordtjewerkbewustofonbewustgestruktureerddoorhet
idee dat je het kunt alsontwikkelingswerker.Datjeweethoe
hetmoet-eenideedatlogischerwijzedestellingrechtvaardigt
datjehet 'danookin eenkeergoedmoetdoen'(meestalverhuldergeformuleerd:'aan geknoeihebjeniks',of 'daarvoor
hebjenietgeleerd,houjenumaaraanjeeigen terrein'),zodat
danhetdonkere tunnel-mechanismeongetwijfeld gaatwerken:alles
goedvoorbereiden,etc.(enalshetprojektafgelopen is,danpas
komteindelijkdeboerinzicht).Doordatallesbenjeprecies

met de konaekwenties van de pretentie

bezig. Maar net niet met

de reële problemen,maar, betergezegd,metdeproblemenvande
werkelijkeuitvoering (hetgeenvooreenbelangrijkdeel de
problemenvanboeren etc.zijn).Aktieonderzoekdwingtje,als
methode,alswerkstijl,wel totpreciesdiereëleproblemen.
Bovendienmaakthetjeonmogelijkomde pretentie tehandhaven.
Diekunjenl.welprojekterenopdedimensieswelkedeexperts
uithun 'eigenlijke'projektafleiden-dochniethetobjekt
(bv.kleineboeren,krottewijkbewoners,etc.)zelf. Datleren
zejewelgauwaf.Misschienbevrijdtdemethodevanaktieonderzoeksommigenzelfsweleenbeetjevandepretentiewaarinwe
allemaalgesocialiseerd zijn.Alhoewel....maarlatenwehet
verderoppashebbenover 'humanresources'vandeOostindische
Compagnie.
*Ditverondersteltuiteraardweldatjeuitstekendopgeleide,goed
ervaren,entoteenall-roundteamgekombineerdemensenmoethebben.
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Eengrappigdetailvanaktieonderzoekisdatjejedoeleinden
(projekt-targets)nietzelfkuntbedenken,maarafmoetleiden
uitdeproblemen,belangstellings-enverwachtingspatronenvan
deplattelandsbevolking.Datjejemiddelenmoetbaserenophun
ervaringen,mogelijkhedenenbehoeften.Datbetekentdatje
gewoonmaarwatschlemieligmoetrondscharrelen.Ikweetinderdaadgeenbeterwoorddanschlemielig:zovoeljejealsje
hetmoetvoorstellen.BijdeOostindischeCompagniebijvoorbeeld
isergeensprakevandatje 'zomaarietsdoet'.Misschienals
posthuumeerbewijsaanTaylorisjewerkopgehakt in dagtaken,
dagdelen, kosten etc.Diestaannietopzich,dochdieneningekaderd tezijnineenduidelijk doel, afgeleide targets en
ermeeverbonden middelen Wasdatnietzo,dankanerimmers
geen efficiency
gemetenworden?Niet geëvalueerd worden?Je
voeltjedusechteen Vul alsjeindiesfeervoorsteltdater
maarusrondgescharreldmoetworden.Wantdatheeftgeen doel'.
Datwiljeimmersnet zoeken"! Enmiddelen?Tja,metmensenoplopen,ofusmeewerken,misschienwelnaarhetkafê',veelluisterenenlachenenvragen.
'Geenmiddelendus!'

Hetverneukeratievevanbijvoorbeeld deOostindischeCompagnie
is,opditvlak,datzehun 'woorden'allangaangepasthebben.
Diezijnmeegeschovenopdetijdelijkevloedbewegingna'68.
Diedenkendaarom (omdatvoorvoorruit-schilderswoordenecht
hetbelangrijkstzijn)ennogeerlijkgemeendook (vaaktenminste),daterallanggeenprobleemmeer is.Ophetbovenstaande
zoudenzezeggendat 'hettochbestkan?'.Verbaasdofzelfs
lichtgeërgerdoveraldatboosaardigeonbegrip.Eristochvoor
demeestenweleen 'aklimatisatie-periode'ingebouwd. Eninde
werkplannen staat tochdefasevandekonkretisering?Soudan?
Leugensnatuurlijk.Aklimatisereniseenduurhuiszoekenen
inrichten.Enkonkretiserenisnaarvervelendeoudemannenmoeten
luisteren.Huntaaliszoschoon:AlsDeKoningdiezegthet
beleidvanPronkdoortezettenmaartochmaareffedeLatijnsAmerikaansekoncentratielanden eruitmikt.Huntaal,detaal
vandemanagersvandemachine ,iseengorespons.Endiespons
maaktdiedialoogonmogelijk enzinloos.Zestaatjenietmeer
toewelkeemotiedanooknog te verwoorden, endewoordeloze
emotieisdie (volgenshundan)vaneenidiootofvaneen
terrorist.Alnaargelanghetomvreugderesp.woedegaat.
Aktieonderzoekdus:alseenmanierommetelkaar tewerken,
omjeterelaterenaandemeestalzocleantotdoelgroepomgedooptemensen,enomjeookopvruchtbarewijze aandepraktijk
en aandetheorieterelateren.Enwelomdatje-jeeigenaktie
voortdurendonderzoekt (endaarmeedewerkelijkeproblemen,
inplaatsvandetunnel-problemen),enjeonderzoekvoortdurend
inaktie (ennietpasachteraf)omzet.Aktieonderzoek:vooral
ookomonstekunnenverbindenaandiegroepenenbewegingenvan
wiedewerkelijkevooruitgang zalmoetenkomen;voorwiedie
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vooruitgangookzalzijn.(DeTechnischeuitwerkingvanhet
aktieonderzoek-koncept doethiernietzoterzake;hetwerkt.)

KaapVerden:EenDTH'erwilooknogwel 'even'eenprojektop
eenverderafgelegenkleineiland zien.Maardatwasurenvaren,
wachten,overstappen,weervaren.Nouzei ie,dancharterje
tocheenvliegtuigje.Hijheefthetvanuitdelucht 'bestudeerd'.
Devleesgewordenpretentie!
8.
Veel 'ontwikkelingsdeskundigen'gevenjedesmaakvanhuurlingenindemond.Zekómenvoorzoveeldingen:omdatzevanafwisselinghouden,voorhethuiszogrootdatjeerinNederland
nieteensvandurfdedromen,voordedienstmeiden.Voorhet
salarisvooralook:eenbroekjekrijgtalgauw3500guldenschoon,
plus eenhuurvergoeding totbv.600guldenenalsiehetslim
inpiktooknogeens
voor20dageneenDSA (Dailysubsistence-sic-Allowance)àraisonvan 100guldenperdag.Zohaal
jewel6000guldenpermaand.Belastingbetaaljedoorallerlei
aftrekkingennauwelijks.Enjevoerteenlekkereautobelastingvrijin,om 'mdaarnavoorhettienvoudigeteverkopen.Idem
ditometdrank,koelkast,KLMtickets,etc.Somsdezwartemarkt:
menbeschikttenslotteoverhardevaluta.Eengrootdeelvan
Wageningen-HoogendenieuweluxewijkenvanBennekomzijnop
dezewijzegefinancierd.Enlachen!Wantzoiserhetkoncept
vande hardship-area.
Dewereld isin9zone'sopgedeeld:alnaar
gelangde 'ontbering'diededeskundigemoetondergaan.Zois
Colombiahardship-areanumber9. 'tIsookeenkloteland,doch
alleNederlandseontwikkelingswerkerswoneninChicóofin
elPoblado,derijkeluisbuurtenvanBogotaresp.Medellin:
goedbeschermddoorpermanentepolitie-,leger-enprivebewaking.
Geenbedelaarsenandervuil.Weldurewhiskyenaltijdeenduitse
Delikatessenzaakomdehoek.Opkoninginnedagreceptie:wordt
altijdeenvaatjenieuweharingovergevlogen.Hardshipnumber
nine!
Veelredenendusomustegaan.Meestalisermaaréénreden
waarommen niet gaat:nl.hetwerkzelf.Tenaanzienvanhetwerk
heersteenvreemdekombinatievandesinteresseenhautainesulligheid:menweetimmerstóchbeter,daarvoor ismendeskundigederestvandewereld isopz'nbest counterpart.
Hetkorreleert
perfektmetdestrukturele pretentie waarhetapparaatmankaan

gaat. Kennelijk krijgt
dat 't verdient.

(of kweekt) de machine het soort mensen

RPDtests.Eenboomtekenen.Alseronderaandestameenverdikkingrechtszitdanbenje-aldushetstandaardwerkDerBäumtestvandr.KarlKash- 'Autoritätsscheu'.Endanhet panelgesprek: 'Meneer,komtUovereenpaarjaarmaareensterug. U

moet

eerst Uw wilde haren nog kwijtraken1.

Dossierop

tafel.
Eriseenhogedoorstroming indeCompagnie.Velenkomenerin,
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omvervolgenseenvandetweemogelijkewegentegaan:
eruitofomhoog.
Ondanksdiedoorstromingisdekontinuiteit sterk-hetapparaatisuitermatestarenweetooktrouwaanzichzelf (wantwaar
andersaan?)teblijven.
HoekomthetdatdeCompagnieondanksdevoortdurendeaanvoer
vannieuweenjongemensentóchonveranderdweetteblijven?De
selektienoemdenweal;hetisnieteensdebelangrijksteschakel.
Indewerkverhoudingenspeeltdezogenaamde ervaring eencentrale
rol.MensendiealwatlangerbijdeCompagniewerkenzijnautomatisch 'meerervaren'.Infeitestaatdeterm 'ervaring'voor
ambtstermijn.Hoelangernudeambtstermijn,destegroterinhet
algemeendekonformatieen/ofmoe-gebeukt-zijn.Menweet 'watkan'
'wathaalbaar is';menweet 'hoejemoeilijkhedenkuntvoorkomen',
menweetbovenalwateen'moeilijkheid'is;wat'goed'enwat
'slecht'is.AldiebegrippenhebbenbetrekkingophetkadergevormddoordeCompagnie. Opde Compagnie zelf. Dezenaarkonformeringstuwendevisieisechternietonmiddelijkherkenbaar:men
praatnl.over 'ervaring',alsofhetervaringinhetwerkenin
ontwikkelingsprocessen zouzijn.Verrevandat: het ia ervaring
in hoe je het beste in de Compagnie kunt werken én blijven.
Eenjongekrachtwerktnooitalleen.Hijzitofwelineenteam,
ofwelwordtgesuperviseerd.Hijisimmers onervaren. Hijmagdan
'deskundig'zijn,hijisnogniet 'deskundig&ervaren'.Komtnu
onzejongekrachtmet afwijkende voorstellendandoethijniets
andersdandemonstrerendat hij inderdaad onervaren ie. Mochthij
tochdoorzetten (doorterugvallenopde'deskundigheid'diehij
welheeft)danbewijsthijhooguit ....'datdatboekenwijsheid
is,waarjeindepraktijknietsaanhebt'.Inderdaad: In de
praktijk van de Compagnie.
. . . . 'It often leads to great frustation,
a feeling of being
undervalued, or a feeling of struggling against
reactionary
or corrupt ways of thinking. This too may be the case. But
if our young field agent manages to not escape into
defaitism, then his best reply is to learn the habits and
morals of his superiors as fast as possible,
especially
a certain cynicism and 'experience ' which includes a whole
range of paternalistic
attitudes. '
(uit:N.N.,Theroleofyoungfieldagentsindevelopment,
geproduceerd doorNuffic/CESO,september1978)
9.
Dekodes,detaalendemaniervanlevenvandedoorsneeexpert
zwaluwstaartuitstekendmethetgeschetstebürokratischepatroon.
Zozijnerslechtszeerweinigendiezichverdiepeninhetland
waarinzezitten.Zeproberenernieteensvantegenieten.Niet
reizen,rondtrekkenofpraten.InhetweekendnaareenClub.
TennissenmetdeAmerikanen.Meestalachterprikkeldraad,want
ja....dieonveiligheid,jeweetmaarnooit.TimeenNewsweek
lezen,géénlandelijkekranten.DeNRCweek-editie (opluchtpostpapier)-eensoortveredeldeenwekelijkseProJuventute
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vindthierhaaraftrek.
Onderling:daargeldtdekodedatikjounietlastigval,dus
jijmijookniet.Iedereenz'neigenvakgebied.Bovendienweet
mendatmenonderlingafhankelijk is:mijnbeoordelinghangtvan
jouwkoramentarenaf.Enomgekeerd.Zoontstaathetzieligezootje
dataanelkaarkleeftenzich (viahetklassiekeoutgroupmechanisme)identificeertdooraftegevenop 'die'counterparts,
'die'Afrikanen,'die'Peruanen.'Hoestomhethierallemaalwel
nietgeregeld is',etcetera.
Cynismeenafgevenop anderen zijneenlevensnoodzaakvoorde
experts. Hijzoustikkenalsiegeenslechtecounterpartszou
hebben.Logisch,wantdaarwaarpretentie,tunnelbouweneneen
onkwetsbaredeskundigheid enervaringheteigenwerkendezelf»,
opvattingstruktureren,daarkunnendescheurenindevoorruit
enkelaananderentewijtenzijn.Vandaardepermanenteverwijten,
debehoefteaanzondebokken.Deexpertswordenzozélfvoorruit,
brosalsglas.Alseengrotegebubbeldewinkelruitdieals
lachspiegelwerkt.
Th.iseenkredietdeskundige.Hijentweekollega'szijneen
maandaanhetbakkeleiengeweestoverdevraagofeenklein
kooperatiefbedrijfwélofgéénkredietkonkrijgen.Het rendement vandatbedrijfjezounl.ophooguit2à3%uitkomen-en
daarvoor zetjenietgemakkelijk50.000escudos (toen+ f 3000,-)
uit.Maarniemandvraagtnaarhetrendementvandezedriedeskundigen,tochtezamenpermaandgoedvoorhet4-of 5-voudige
vandiehelearmzaligelening.Zoujehethenwélvragendan
kijkenze jou aanalsofjegekbent.
OnlangswasereendiskussieoverOperatieVloed.EengezamenlijkeinspanningvanNeerlandsZuivelindustrieenvele,vele
geleerdenomzuiveloverschotten inIndiaaftezetten.Daar
zoudenkleineboerenaldaarmeegeholpenzijn.Voorruit-schilderenbijuitstek.Enkelejongenshebbendoormiddelvaneen
uitstekendestudieaangetoonddatdatpertinentnietwaaris.
Dathooguitdemidden-groteboereninIndia,dochzekernietde
kleinere,vanOperatieVloedprofiteren.Eengrintsteentjedoor
devcorruit;endanwordthetopnieuwlachen:wanteender
voorruit-8childersverdedigt zichdooroptemerkendatzeover
'kleineboeren'pratenomdateenkleineboerinNederland (sic)
tochongeveerdieomvangheeft,enanderszouhetvoorhet
Nederlandsepublieknietmeertevolgenzijn,bla,bla,bla,etc.
Wordtvervolgd:
Devolgendekeerzullenwetrachtendehiergegevendiskussieaanzetten tesystematiserenenuittebreiden.
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VROUWEN INNICARAGUA

marijvulto

".... vrouwen weigerden gemeenschap te hebben met hun kameraden, omdat zij niet zwanger wilden worden. Zij gaven er de voorkeur aan geen
kinderen te baren, die elaven zouden worden". Ditwashefantwoord
vandeNicaraguaanse Indianenvrouwen opdeuitbuiting endeonderdrukking doordeSpaanse overheersers.
Onderstaand verhaal gaat overdevrouwen inhetNicaraguavanvandaag. Ikhebvanmei1977totmei1978inNicaragua gewoond engewerkt ivm.eenlandbouwkundige stage.Heteerste halve jaar woondeik
ineendorpje,gelegen tegendecentrale bergketendiedwars doorNicaraguaheen loopt,waarwelandbouwkundige proeven dedenmbt. plagen
invoedselgewassen.Hettweedehalve jaarhebikdoorhetland getrokkenenboerengezinnen geënquêteerd over vooralhunplanteziektekundige problemen enalleswatdaarmee samenhangt.Tijdens mijn verblijf
inNicaragua hebikreeds geprobeerd mijn ogenenoren opentehouden
en zoveelmogelijk teweten tekomen overhetlevenvandevrouwen.
Ditmoeat ikinmijnvrije tijd doen,hetwasgeen onderdeelvanmijn
werk.Vaakwashetmoeilijk omgenoeg vertrouwen tewinnenbijde
vrouwen opdat zeopenlijk overhunlevenenproblemen zoudenvertellen.Mijn positie verschilde sterkmetdievanhun,waarvanbeide partijen zich bewust waren.Debasiswaarop ikdegesprekkenkon
voerenwaseengevoelvan"solidariteit opafstand". Ikherkende veel
vandeonderdrukte positie waarin zijzitten, omdat ik mijzelf
als vrouw inNederland énalsvrouw inNicaragua ookonderdrukt voel.
Datgafeengevoelvansolidariteit.Deafstand bestond uithetfeit
dat ik totopzekere hoogtemijn eigen lotinhandenheb,zelfkan
beslissenwatikwelennietwilentegenmijn onderdrukkingals
vrouw inopstand kankomendoor aktief tezijn indevrouwenbeweging
inNederland.DepositievandeNicaraguaanse vrouwen isveel slechter.
Ikvoeldemevaak machteloos alsikzaghoezwaar zijekonomisch, ideologischénsexueelwerden onderdrukt enuitgebuit enhoemoeilijkhet
was omdaar georganiseerd tegen inverzet tekomen,omookmaar iets
van vrouwenbeweging terealiseren.
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Dit verhaal heeft vooral betrekking opmijn ervaringen inhet dorpje
waar ikhet eerstehalve jaarwoonde en demogelijkheid had omeen aantalvrouwen wat beter te lerenkennen.De situatie van devrouwen hier
verschilt op een aantal punten vandie vanvrouwen in andere delen van
het land,bijvoorbeeld daar waar veel grootgrondbezit is,en inde steden.Er ontbreekt mij hier de ruimte daarover uit tewijden.
Tot slotwil iknog enkele opmerkingen maken overhet belang van
vrouwen bij een revolutionaire strijd, over hunbijdrage daaraan, en
positie daarbinnen.
Eenhalf jaarwoonde ikineendorpje inNicaragua.Eenmooi dorpje
ineen prachtige vallei, ingesloten door bergen, 500meter hoogte,
gunstig klimaat, +5.000inwoners. Ikhuurde samenmetmijn (studie)
vriend eenhuisjemidden inhet dorp.Een redelijk goed huismet pannendak, douche enwc,een huis voor de gegoede middenklasse.Arme
mensen woflen inhuisjes vanhout en leem,vaakmet een palmbladendak,
zonder sanitaire voorzieningen.
Het is een agrarisch dorp.Demeeste mannen zijnboer en verbouwen
mais enbonen voor eigen konsumptie en dehandel.De 2^ e oogstperiode
verbouwen ze tomaten,vrijwel geheel voor de handel.Ongeveer 10%van
deboeren pacht een stuk(je)grond,+ 85%heeft eigen grond.Dit is
een extreem gunstige situatie in tegenstelling tot de rest van Nicaragua,waar veel grootgrondbezit is,met name aan de Pacifische kust,
waar dekatoenplantages liggen enmeer naar het binnenland waar veel
extensieve veehouderij isenkoffieplantages zijn.Er zijnkleine,
middelgrote en grote boeren en eenkleine groep van landarbeiders.
Dekleine boeren hebben vaak gebrekkige middelen enmoeten bv.
"buyes" (ossen),omhet land mee tebewerken, huren van (middel)grote
boeren,die vaakwel tweebuyes inhunbezit hebben.Dekleine boer
beperkt zich tot deverbouwvan gewassen, terwijl demiddelgrote boer
er ook vaak enkele koeien opnakan houden.De grote boeren hebben
vaak veel koeien, daar zeook veel grond hebbenwaar het vee op kan
grazen.Dit soort grootgrondbezitters kwam hier echter vrijwel niet
voor(slechts 3 ) .Sommige middelgrote en grote boeren hebben ook nog
een inkomen uit eenwinkel diedanmeestal door hunvrouw draaiende
wordt gehouden.
Andere ekonomiese sektoren endus bronnen vanwerkgelegenheid zijn
er vrijwelniet! Wat voor soort vrouwen heb je dan?
-Huisvrouwen: echtgenotes van landlozen,kleine boeren, middelgrote
boeren en grote boeren;
-(tijdelijk) alleenstaande vrouwen;
-nog niet getrouwde vrouwen.
Devrouw ontleent haar status aan die van deman!
InNicaragua ishet een schande voor deman, alshij zijnvrouw op
het land laat werken.Dat zie jedan ooknergens.Dit in tegenstelling totbepaalde landen inAfrika en Indianengemeenschappen in andere landen van Latijns Amerika,waar boerinnen een algemeen verschijnselzijn.Degetrouwdevrouw die thuis zit endaarvoorman en kinderen
zorgt ishet ideaalbeeld. Bij de armere lagenvande bevolking ishet
inkomenvandemanvaak tegering om dit ideaalbeeld te verwezenlijken.
Ook vrouwen enkinderen trekken er dan op uit omwat geld te verdienen.
In dekatoen- enkoffiestrekenwerkende vrouwen danwel ophet land,
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maaralszwaaruitgebuitedagloonstersindeoogstperiode.
Devrouwenzijndusindeeersteplaatshuisvrouwenmetalstaken:
hetbarenenopvoedenvankinderen,etenkoken,klerenwassened.Hoe
armerdegezinnen,hoezwaarderdetakenzijn,vanwegehetgebrekaan
voorzieningen.Armevrouwenwonenvaakbuitenhetdorp,waardoorze
geenaansluitinghebbenophetwaterleidingnet, moetenwasseninde
rivierenwatervoorkonsumptie (vaaknietschoon)moetvaneenbepaaldeafstandgehaaldworden.Zijlevenminderhygiënisch,waardoor
erverhoogdekansopziektenbestaat,enhebbenbovendieneenzwaarderleven.Dearmerevrouwendoenvaaknoodgedwongenanderedingen
naasthethuishoudenomindeprimairelevensbehoeftenvanhetgezin
tevoorzien.Ditófwelomdathetinkomenvandemannietgenoegis,
ófwelomdatdemanhaartijdelijkofvoorgoed indesteekgelaten
heeft.Zebaktdankoekjesensnoepjesvoordeverkoop,brouwtillegaledrank'.'cuzuza",kooptklerenindestadomdieinhetdorpweer
teverkopen,verkooptfruit(engroente)huisaanhuisenz. Devrouwenwordensneldezezgn. "informele sektor" ingedrongen,omdater
geenanderebronnenvanwerkgelegenheidzijn.
Deminderarmevrouwen in hetdorphebbenalgauwtijdover(meer
voorzieningen,minderprimitievelevensomstandigheden),vooralook
omdatveelwerkaande (vaaknogergjonge)dochterswordtovergelaten.Dezemiddle-classvrouwengaandanvaakdingendoenalshetwassen ennaaienvanklerenvooranderen(zemoetdanwelvoldoende
geldhebbenomeennaaimachineaanteschaffen!),hetmakenvan"cuajada" (ééndagskaas),alseralkoeienzijn,enhetdraaiendehouden
vaneeneventuelewinkel.Ditleverteenwelkomeaanvullingophet
inkomenopenzalmeestalgebruiktwordenvoordeaankoopvanluxe
goederen:mooiemeubels,radio,TV,platenspeler,veelalopafbetaling
(eenTVheeftoverigensvaakdevoorrangbovenmooiemeubels.').
Zoalsgezegdiserbuitendelandbouw (waarinvrouwenniet mogen
werken)ontzettendweinigwerkgelegenheid.Debaanvanonderwijzeres
isookmaarweggelegdvoorenkelenengeenalternatiefvoorvelen.
Inhetdorpisereenkoöperatiewaardesisal,diedoorveel
boerenwordtverbouwd (eenergarbeidsextensief gewas),verwerkt
wordttottouwendaarnatotmatjesentapijten. Dithandwerkwordt
beschouwdalsspecifiekvrouwenwerk (deontwerpervandemotievenis
eenman!)enbiedtwerkaanzo'n25vrouwen.Datzijndanvooral
jongevrouwen,diewachtentoteenofanderemanhentenhuwelijk
vraagt.Hetiseenoverbrugging tussenhetafsluitenofafbrekenvan
delagereschoolenhethuwelijk.
•Dearmevrouwenwerkenzichdusmeestaluitdenaadengaanzeer
vroegnaarbed,tezamenmetmanenkinderen,omdatzevaakooknog
verstokenzijnvanelektriciteit (buitenhetdorp)endedagwel
minofmeereindigtmetdeduiternis (+18.30uur).
Demiddle-classvrouwendaarentegenhebben,zoalseerderopgemerkt,
helaasnogalwattijdoverdievooralbesteedwordtaanhetkijken
naar"Novelas"opdeTV."Novelas"zijnnogergerdandeslechtste
TROS-familieseries,stellenvrouwenaltijdvooralsdomme,huilende
wezensenmannenalsstoerebinken.Hetisheeltreurigomtezien
hoekritiekloosdatallemaalwordtgekonsumeerd.Devrouwen,armen
rijk,hebbenzichvaaktotaalgeïdentificeerdmethunrol,bevinden
zichineenvicieuzecirkelvanlichamelijke,psychischeenekono-
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mischeonderdrukking,waaruitgeendirekteenduidelijkeontsnapping
mogelijkis.
Demeisjes in hetdorpkomenmeestalwelopdelagereschoolterecht,
maardaarnawachthethuwelijksbootje (trouwenop 13- 14jarigeleeftijdisgeenuitzondering!).Alleendochtersuitdehogeremiddleclassendeupper-classkrijgendekansomnaardestadtegaanen
daarmiddelbaaronderwijstevolgen (+10uitSantaLucia!)envervolgenssekretaressetewordenofinhéélbijzonderegevallendoorte
stomennaardeuniversiteit.
IneendorpalsSantaLuciaheersennogvrij 'strakke'normen,dwz.
schijnbaar.Eriseenkatholiekeeneenprotestantse kerk. Delaatste
isstrengevangelisch:nietroken,drinken,dansenenz.Deeerste
heeftdemeesteaanhang,maarvaakmeerinwoordendanindaden ("We
gelovenwelinGod,maargaannietnaardekerk").Datgeldtvooral
voordemannen.Depraktiserendekatholiekenzijn meestalvrouwen

{de ideologische

invloed van de kerk op vrouwenisveelgroterdanop

mannen).Zijbiddenindekerk,zijbrengenbloemennaarhetkerkhof
metAllerzielenenz.
Welnu,demeestejongemeisjesuithetdorptrouwenindeperiode
van 13-18jaar,krijgenindeeerstejaren vanhunhuwelijkeenaantalkinderen,waaraanzehunhandenvolhebben.Getrouwd wordter
vaakmetde"eersteliefde"enuitekonomischenoodzaak.Erontstaat
eensoortformelehuwelijksband.Aangeziendegeestelijke (verrijkings)basisvanzo'nhuwelijkmeestalnietzobreedisenhetinhet
gezindedagelijksezorgenenproblemenzwaarwegen,ishetromantischelaagjealsnelvanhetjongehuwelijkverdwenen.
DaarenbovenbestaaterinLatijnsAmerikaénNicaraguahet
"machismo" *),dediepverankerdeideologiediezegt,dathetmannetjedesterke,stoerebinkis,endiebovendienafentoezichzelf
moetbewijzendoorvrouwenteversierenenzijnpotentietetonen,
dwz.kinderenteverwekken.Datallesleidtertoe,datnaéénof
meerderejarendemanregelmatigdehortopgaat.Hijisdanzgn.
"mujeriego".OndanksallenetteschijnvanSantaLuciableekmeer
dan60%vandegetrouwdemannenerbijtijdenwijleweléénofmeer
anderevrouwenopnatehouden.Ditallesgaatgepaardmeteenbijzonder dubbele moraal: -demanmoetzijnvrouwtjetegenanderebelagers
beschermen,zijmaghetvooralnietaanleggenmeteenandereman;
-maarookmóethijzelf zijnmannelijkheidbewijzen,juistdoorhet
aanteleggenmetanderevrouwen.
Indenettebourgeoismilieusblijftdemanwelvaakvoorgoedbij
devrouw,maarmaakthijregelmatigeenslippertje.Derepresentatie
blijftechterkorrekt.Indelageremilieusisdemansomseenweek
pleite,somsmaanden,somsgaathijervoorgoedvandoor.In de
laatstetweegevallenisdevrouwplotselingekonomischvoordeleeuwengeworpenenmoetzijopdemeestvindingrijkemanierenproberen
haargezininleventehouden.Zoalseerderopgemerkt,werktzijzich
daninindezgn."informelesektor",handeltjesdrijveninallerhandegoederen.Wildatechternietvlotten,danrestervaakgeenandere
mogelijkheiddanprostitutie,eenverschijnseldatechtnietbeperkt
blijfttotdestad...
Mijn positie inhetdorpwasweleenbeetjeraar.Ikgingdagelijks
decampoin.Overallenlaarzenaan.Opdeterugwegvaakdeelsonder
x

)zievoetnootaanheteindvanditartikel.
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deblubber.Werkende, ongetrouwde vrouw; hoge opleiding; mannenwerk;
geenkinderen; geen tijd voor het huishouden (we atenmeestal uithuizig); onzebuurvrouw (dehuiseigenares) deed de was tegen betaling.
Al met alweinig overeenkomstenmet de positiewaarin de gemiddelde
vrouw verkeerde endusbest eenmoeilijke basis om goede kontakten te
leggen.De eerste vraag was altijd: "Wat ben jevan hem?" (zus,vriendin,verloofde, echtgenote: jebent alleen iets als aanhangsel van je
mannelijke partner; een eigen identiteit hebben isniet gewoon). Ik
had vanaf de eerste dag besloten dat het geen zinhad demensen voor
te liegen door te zeggen dat we getrouwd waren, zogenaamd omdan beter en gemakkelijker geaksepteerd teworden. Dan zou ik zo-wie-zo
als aanhangsel vanmijn vriend beschouwd worden.Maar door dewaarheid tevertellen kwam hetmaar al tevaak voor,dat demensen jeniet
begrepen. Ik zei vaak,dat ikniet wilde trouwen, geenkinderen wilde
voorlopig, omdat ikwilde werken endie tweedingen moeilijk tekombineren zijn,dat konmenvaak nogwel begrijpen.Maar dat ik zélf
kon beslissen wat £k wilde, was voor de vrouwen onbegrijpelijk. Hun
levenwordt immers volledig door hun lotbepaald, daar valt niks te
willen. Ikdeed ergmijn best om aardig te zijn tegen de vrouwen en
mij inhun positie teverplaatsen. Maar vanaf het eerste kontakt werd
ikop eenvoetstuk geplaatst en erwerd altijd vreemd gekeken als ik
verwoede pogingen deed daarvanaf tekomen.
Heel vaak ging ikopbezoek bij Dolores, vijf kinderen, alleenstaand,
door haarman inde steek gelaten, het jongste kind wasvan een andere
vader. Zijwas dus ekonomisch afhankelijk van de "informele sektor",
dwz. ging vaak inManagua inkopen doen omde artikelen door haar dochters inhet dorp weer door te laten verkopen. Bovendien ging ze één
à tweemaal perweek opbezoek bij haar moeder, die buiten het dorp
woonde endaar illegaal "cuzuza"brouwde.Zijkwam dan terugmet een
jerrican van dat bocht enop zondag envaak ook op andere dagen,werd
haarwoonkamer omgevormd tot "cantina",waar allerlei mannen zich dan
kwamen bezatten. Ingroepjes tegen-elkaar-op-drinken:glas in één
teug leeg, daarna het smerige,brandende gevoel snelmet water wegspoelen (machismo!).Niet drinken voor het lekkere of voor de gezelligheid, nee alleen om zo snelmogelijk'zat tegaan endaarmee de
dagelijkse sleur en zorgen even tevergeten.Dolores werd door de gegoede bourgeoisie behoorlijk uitgekakt: als je een cantina dreef, was
jewel diep gezonken. Zijzelf was een potige tante,enwist de kerels
aardig vanhaar lijf tehouden. Ikvoeldeme die zondagen totaal niet
opm'n gemak enkwam dan ook liever door deweek opbezoek.De invloed
vandit alles ophaar gezin,dekinderen, zal zeker niet positiefzijn.
Dolores hoordemij inhet beginnogal uit over de toestand inNederland en simuleerde dan alsof zehet begreep,wat mi.vaak niet het gevalwas.Het voorstellings- enherkenningsvermogen is immers zoklein.
Later zette zeme onmiddellijk eten endrinken voor zo gauw als iker
was enrommelde zelf intussen gewoon door.Zevond het erg leuk als ik
kwam,maar vertelde uit zichzelf nooit iets.Haar dingen lekenvoor
mij, inhaar ogen,waarschijnlijk onbenullig. Ikkon ook niet eeuwig
blijven vragen.Was er dus vaak gewoon en speeldemet de kinderen.
Hoewel er het gevoelwas van een goede vriendschap, heb iknooit intieme dingen durven vragen. Over haar.man,hoe zedaar numee omging,
of zenog wel eens vree,of ze ooit voorbehoedsmiddelen gebruikte enz.
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Hoewelhetme vaak opde lippen lag,hing er altijd zo'n sfeervan:
daar praat jeniet over,of althans niet met mij.Ik zoudaar boven
staan of zo.Zeker is,dat zemetvriendinnen daarover wel degelijk
praatte,maar ikwas dan ook typisch geen vriendin zoals die anderen
en zoudatwaarschijnlijk ooknooitkunnenworden.Helaas
Alejandro, woonde in een redelijk groothuisbuitenhet dorp.Het
lag opde route naar onsproefveld.Haarmanwas opzichter vanhet
landgoed waar het huisbijhoorde endaarommochten zeerwonen.Vroegerhadden ze inhetdorp gewoond en,hoewel zehet eenmooie plek
vonden,voeldevooral Alejandra zich erbest geïsoleerd. Zekreeg
maarweinig bezoek enomdat ze altijd haar drie zoontjes (bij gebrek
aandochters) eropuitstuurde om inhet dorpboodschappen tedoen,
zag ze zeldenmensen.Haar broerwas derijksteman inhet dorp,die
echter zijn zustermet gezin op geen enkelemanier ondersteunde,
zeker niet financieel.Inruilvoor hetbewaken vanhet terreinmochten zedus inhet huiswonen,waarvan zemaar eendeel gebruikten.
Hetwas nogal primitief:water halen bij debeek;wassen (jezelf en
dekleren) indiezelfde beek; geen elektriciteit.
Haarmanhad op eenafstand van 20minuten lopen tegen eenberghelling een stukje land gepacht,dathijbewerkte,vaak geholpen door
zijn zoontjes als zijniet naar schoolhoefden(hetgeen regelmatig gebeurde). Ikkwam er elke dag langs en ging ervaak opbezoek.Alejandra steldebijzonder prijs op jebezoek,maar ook zijwas erg zwijgzaam.Het liefst zette zeje ookmeteen eten endrinkenvoor enze
was alontzettend blij als je gewoon inhet zonnetjevoor het huis
zat tegenieten.Zewas zwanger,ongepland.Zehad aldrie zonen,
vanwiede jongste tien jaarwas en eigenlijkhad zegeenkinderen
meer gewild.Of zebewust ietsdeed omhet krijgen vankinderen te
voorkomenweet ikniet.Dat bleekwederomweer eenmoeilijk onderwerp omover tepraten.Hetwerd een zware zwangerschap met ongewenste komplikaties.Hetgeen ineen landmet slechtemedische voorzieningen voormoeder enkind bijzonder riskant is.Toen dekomst
van debabyniet langmeer kondurenkwam er enkele avonden inde
week eengroepjekatholiekenmet haar zingen enbidden omhaar te
steunen (zewas streng gelovig).Het groepjebestond vnl.uit vrouwen.Haarmanwas opdiemomenten vaak toevallig(?)afwezig.Aanvankelijk leekhet een gelukkig enharmonieus gezinnetje,maar daar
kwam steedsmeer de klad in.Op een goeie dag kom iker op bezoek
en toenwas Jorge al eenpaar dagenniet opkomendagen.Alejandra
maakte zichduidelijk zorgen,maar probeerde het zo luchtig mogelijk
tevertellen,verzekerenddatzeécht niet wistwaar haarman uithing,
wel degelijkietsvermoedend,maar dievermoedens ookweer niet uitsprekend.Later bleekdat Jorge eenpaardagenbij eenvrouw ineen
armetierig huisje,buitenhet dorp,waar zij alleen leefdemet haar
kinderen,had vertoefd.Dmv. prostitutie probeerde zij inhaar primaire levensbehoeften tevoorzien.Toen ikAlejandra vroeg overhet
slippertje vanJorge,vertelde zeheel trots,dat ze niks had gezegd.Dat zag ze alsbeste remedie,hem tevernederen door trots
niets te latenmerken.Maar ondertussen....
Eensvertelde zeme dat,als zeniet ging stemmen opde liberale
partij, zegeenkaartje kreegwaarmee zevoor debevalling ineen
ziekenhuis zoukunnenworden opgenomen.Vaakwerden demensen ophet
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platteland geïntimideerd ofomgekochtomSomozistischtestemmen,wat
misschienvooralopvrouweneengrooteffekthad,omdatdieeerder
bangzijnvoorrepercussies.Erblekenoverigensheelwat"orejas"
(verklikkers)inhetdorprondtelopen.Dezeorejaswordendoorde
regeringbetaaldomteverklikken.
Somsmemoreerdezeoverdetijddatzenogsameninde stadwoonden
enJorge,dienietinSantaLuciageborenis,integenstellingtot
Alejandra,zijneigenberoep vanschoenmakeruitoefende.Zijwerkte
alssekretaresseofietsdergelijks.Zeverteldedanmetveelplezier
datzesamenuitgingen,dansen,somsdefilm.Meteensoortweemoed
dathetnunietmeerkonenzehiereenbeetjezatteschimmelen.
Zezoubv.bestgraageendeelvanhaartijdvullenmethetnaaien
vankleren,maarzehadgeengeldvooreennaaimachine.Zehadzelfs
geengeldvooreengoedemaismolen,waardoor zeongeveereenuurper
daglangerbezigwasomde"masa"voorde"tortillas"tebereiden,
omdatzeallesmetdehandmoestdoen.
LaterzagenweJorgevaaktoeterzatinhetdorp.Somskwamhij
dronkenbijonsbinnenwaaien.Deschameleinkomstengingenopaan
dedrank....
Alejandrakreegbijzonderweinigbijstandvanhaarmanindemoeilijketoestandwaarinzeverkeerde.Zestonderhelemaalalleenvoor.
Voordebevallinggingzewelsamenmethaarmannaardestadtoe.
Allesliepgoedaf,enhetgezinwerdmeteenvierdezoonverrijkt.
AlsdejongensgrootzijnzalAlejandrazichbestafentoeergeenzaamvoelentussenaldiemachos.
Fernanda maaktedeeluitvanhetarmstegezininhetdorp.Haarman
werktealslandarbeidervooréénvandeweinigeechtegroteboeren,
eenfamilievanvooraanstaandebourgeoisafkomst,waaruitdeburgemeester,dedirekteurvandeCoöperativaénéénvandeprofesoras
(onderwijzeressen)voortsproten.Hijverdiende 10cordobasperdag
( fl3.-)enzekregendagelijkswatetenvanDonaRaquel,diede
stammoedervandezerijkefamiliewasenereeneethuisjeopnahield,
waarwijookdagelijksdezelfdepraktotonsnamen (erwasslechtéén
eetgelegenheid inhetheledorp).
Fernandawoondesamenmetman,vierzoons,eendochtertjeenhaar
moeder;eenhoutenwonig,bestaandeuitslechtséénkamer,waarin
dmv.schotjesafscheidingenwarengemaakt,resulterend ineengemeenschappelijkeruimte,eensoortslaaphokeneenkeukentje.Alsik
kwamwerdonmiddellijkdeenige(!) stoelvoormeneergezet.Degehelefamilieging 'savondstegelijknaarbed,waarbijhethelehuisjevolkwamtestaanmet 'tijeras1 («letterlijkschaar,uitklapbare
bedden).Deplankenvanhethuisvertoondenoveralgatenenkierenen
opstormachtigedagenjoegdewinddoorhetwoninkje.Dekleinstekinderenwarenvrijwelaltijd ziek.Haarjongstezoontjewasalbijna
overleden,maardoorde"wilvanGod"leefthijnogsteeds.Daarer
geengeldwasvoormedicijnenwaszijgedwongengeweesthaareigen
kinddood telatengaan,waarzebijzat.Hetwaszóbehelpenmetzoveleninzó'nkleinhuisje,dathetervaakeengrotetroepwas,waar
dekleintjesdanweerinzatentewroeten,waardoorhetmenietverbaasdedatzeergvaakziekwaren.
Deoudstedriezoonswerdeneropuitgestuurd omhetschameleloon
vanPaaantevullen.Zewarendanwekenbuitenhetdorp.Fernanda
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zelfginginoogsttijd sinaasappelsplukkenenzelfskatoen,waarvoor
zijverbuitenhetdorpreisde,terwijlhaarmoederdanvoorhaarkinderenzorgde.Datlaatstemóestgewoongebeurentoenhaarmanervandoorwasgegaan.Ookhierleekhetzo'nharmonieuzetoestand:pawas
vaakergvriendelijk,altijdmeteenbredelachomdemond,ondanks
deellendigeleefomstandigheden.Maar,helaas,hijgingervandooren
dannietvooreenpaardagenzoalsJorge,maareenpaarmaanden,misschienwelnooitmeerterugkerend.
Fernandawindtdaargeendoekjesom.Zeisvreselijkkwaad.Nukan
dieanderevrouwzijnsalarisopstrijkenenmoetzijerzelfopuit
omgeldteverdienen.Zeverteltnuookdathaarkinderenverschillendevadershebben,datzeeerdermeteenanderemansamenwoonde.
Zevertelthetzó,dathethaarlotis,alléénkunjenietleven,ekonomischafhankelijkalsjebent,dusgajeweermeteenmaninzee,
ookalishijnietzoaardig....Zelaatduidelijkmerkendeschijt
tehebbenaandievervelendekerels.DatdeedDolorestrouwensook
vaakm.n.alshaarbestevriendinopbezoekwas,die6ókaldoor
haarmanindesteekwasgelaten.DezeConsuelowasmethaarkind
weerbijhaarmoederingetrokken.Toen'ikdaareensopbezoekkwam
zatener +_5vrouwenenmeerdantienkinderenindekamer;slechts
éénmanwaseraanwezig...Consuelohaddiversezussenindezelfde
situatiealszij.Daarwerdenhartelijkegrapjesoverdemannengemaakt,vooraltoenikzeidatiknietgetrouwdwasenbepaaldook
geenplannenhadindierichting.Veelbetervondenze.Maar,ondertussen,weinigalternatieven...
TerugweernaarFernanda.Zewassupergelovig,klaagdealtijd
steenenbeenoverderegering,Somoza,deschandelijklagelandarbeidersionenwaarnietvanvielrond tekomen,etc.Zevervieldan
echteraltijdweerinverhalenoverdewilvanGod:deKerkremtde
bewustwordingvandemensenenbevestigtekstradeonderdruktepositievanvrouwen.MisschieniswatdatbetreftdesituatieinNicaraguavanvandaagdedagtevergelijkenmetdievanNederland inhet
verleden.Aleerderhebikopgemerktdatdepraktiserend gelovigenvnl.
vrouwenzijn.Daartegenover schijnthetwelzotezijndatindestad
dekerken meteenbehoorlijke leegloopwordengekonfronteerd.
Aleerderhebikdekleinekategorievandeprofesorasgenoemd.Vaak
meerbewustevrouwen,dieeenhogereopleidinggenotenhebben,met
wieikgemakkelijkeropgelijknivokontaktkonhebben.VooralLeticia,dienaasthaarwerkopschool,ooknogbiologiestudeerdeaande
universiteit,leefderedelijkbewust.Geplandkindertal (2),waarbij
rekeninggehoudenwerdmethaarwensendwz.datzijookhaarwerken
studiewildeblijvendoen.Datkannatuurlijkallemaalgerealiseerd
wordenvanwegehungoedefinanciëlepositieendemogelijkheider
full-timeeendienstmeisjeopnatehoudend).Zijwasookmeerpolitiekbewustdandegemiddeldedorpsbewoner/ster.
Leticiaworsteldeechterzoalsiederevrouw,methaarmandievrijwelelkezondagenvaakookdoordeweek,dronkenthuiskwam.Hij
kreegdanweldewindvanvorenvanhaar,ennietzeldengingzehem
danpersoonlijkergensophalen.Methaarhebikookweleensopeen
redelijknivooverfeminismekunnenpraten.Datwasweleenverandering.Jevoeltjebestvaakgespleten:aandeenekanteensterkgevoelvanbetrokkenheid ensolidariteit,aandeanderekantdeonmoge117

lijkheiddaarovermetwederzijdsbegripmetanderevrouwentekunnen
pratenenietstekunnendoen:solidariteitopafstand.
Engroepjejongens,18tot20jaar,kwamregelmatigbijonsopbezoek.Meestalmethetdoelwattedrinkenensamenmetmijnvriend
viezemoppe tetappen,viezeplaatjestetekenenenviezeversjes
opteschrijven...Minofmeerwerkloos,geenzinmeerhebbendin
hetboerenbedrijf,stukgeslagendoor49jaardiktatuur,fatalistisch.
Bedrinkjemaar....Tragisch.
Stukvoorstukkregenzeallemaaleenvastvriendinnetje,dieals
huneigendomwerdbeschouwd endiezemoestenbeschermentegenalle
kwaad,maarzelfblevenzedoorgaanmethunmannen-onder-elkaarspelletjes.Dantroefdenzeelkaarafmethoeveelvrouwenzewelniet
versierdhadden.Ofhetallemaalwaarwasisdevraag.Alsdejongens
opbezoekkwamengingikmeestalweg,omdatikmetotaalnietopmijn
gemakvoelde.
De zondag wasmeestaleenvervelendedag:allemaaldronkenkerels.
Devrouwenwatmetelkaarkletsend,TVkijkend engewoonzoalsaltijd
kokendenopdekinderenlettend.
Zowashetookopdejaarlijkse feesten. Hetfeestvoordepatroonheiligevanhetdorpwasindehelestreekberoemd enmenhadonsal
tijdenvantevorenvoorspeldhoegrootshetzouworden:vierdagen
langpretmaken.Inmiddelswoondenweeralnietmeer,maarwebeslotenapartvoorhetfeestterugtegaan.'sAvondsdansen.Dwz.een
duurdansgebeurenmétechtebandvoordekak,eenandergratisenmet
juke-boxvoorhetgepeupel (ondanksderedelijkgelijkegrondverdelingtocheenduidelijkverschilinrangenenstanden).Opallebei
defeestenwerd ikdoortienkerelstegelijkaangevallenenmóestik
metéénvanhendansen (dateenmeisjeweigerdewasnieterggebruikelijk).Ophetdurefeestwarenallehuwbare,jongemeisjeskeurigopgedoftenbodenzichtendansaanaandemannen.Hetbegonmeteen
presentatievandeReina,deschoonheidskoningin.Elkfeestheeft
zijnReina (Indekrantenhalenfoto'svandeMissVerkiezingenop
internationaal,regionaalenlokaalnivonogaltijddevoorpagina).
Hetgoedkopefeestliepovervandezattemannenenerwaseenduidelijkgebrekaanvrouwendiedatgedoeleukvinden.Erliepeenaantalhoerderigetypesrond,dieervermoedelijkaanhooptenteverdienen,naafloop.Demeestegewonemoederszatenvermoedelijkthuis.
Hetgeheelwerdopgeluisterdmetveel,heelveel,bier.HetSomozakoncernVictoriahadeenmonopolieopdeverkoopervan.Verderveel
kraampjeswaarvrouwenzoalsDoloreseenfinancieelvoordeeltjehooptentebehalendoorallerleihapjesteverkopenendezefeestdagen
duskeihardwerkenddoortekomen.
Derijkevrouwenpronkteninhunmooiepakkiesophundurepaarden
en 'savondsophetdansfeest.
Ikwerderzwaardepressiefonder.Erwashiergeensprakevaneen
volksvermaak,hetgeenikeigenlijkverwachthad.Slechtseenzwaar
verwrongenenontwrichtmannenvermaak,enkeltotstandgebrachtdmv.
eenhoopbier.
VaneenAmerikaansestudentdiezijnstageperiodevervuldebijde
Coöperativa,kwamenweinkontaktmetGloriaenIvania,tweezusjes
dieallebeiinManaguawerktenensameneenappartement ineenvan
de 'barrios'vandegeruïneerdehoofdstadbewoonden.Ivaniawas28
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jaarenhadeenvijftaljarenindeVSopdeHigh-schoolgestudeerd.
DitdiplomawerdechterinNicaraguanieterkend,zodatzenuwederom('s avonds)de 'secundaria'volgde,maartegelijkertijdwerkzaam
wasbijdeTELCOR (deNicaraguaansePTT).Zewerktedaaropdeafdelingvandeinternationaletelefoon,dankzijhaarkennisvanhetEngels,hetgeeneengoedeingangisvooreenwatbeterbetaaldebaan.
Gloriawaspas21jaarenhadeeneenvoudigkantoorbaantje..
HunappartementbestonduitslechtséénruimtemetWC/douche.Ze
moesteneenschandelijkhogehuurbetalen (sindsdeaardbevingkomen
dehureninManaguaovereenmetdieindeNederlandse steden).Hun
burenbevolktenmethelegezinnen (totachtpersonen)eenzelfderuimte.
Debeidemeisjesmaaktenopmijeenbijzondervrijeengeëmancipeerdeindrukenikkondanookvanafhetbegindeneigingnietonderdrukkenmetheneengesprekaanteknopenoverfeministischezaken.VooralIvaniadieindeVShadgewoondendaarwelheteenenanderhad
gehoordvanWomensLiberation,praatteleuk met me mee. Zezag
blijkbaarookeenprimaingangomhaarfurieoverdeNicaraguaanse,
vulgaire,stomme,enweetikwatalnietmeer,mantegenovermijteuiten.
Aanvankelijkwasikzeerverruktovermijntweenieuwevriendinnen,
vanwieikdachtdatweopongeveergelijknivokondenpraten.Dat
bleektochandersuittepakken.
GloriawerdverliefdopeenAmerikaansejongen,enhingaanhemals
hetmeestafhankelijkewezentje,allerleihoudinkjesenmaniertjes
zichaanmetendwaarikeenbeetjeengvanwerd.Eenmooimeisjedat
steedsverleidelijkespelletjesspeeltomdegunstenvanhetbuitenlandsevriendjetewinnen.Wantwatbleekhetgeval?ZewarenerallebeislechtsopuiteenjongenuitdeVSaandehaak teslaanomdaarmeetetrouwenenopdiemanieruitNicaraguawegtekomen.Zewaren
bepaaldnietergtrotsophuneigenland,zatenvolkritiekopdemensenendeVerenigdeStatenwareneensoortparadijs.
Dejongen gingopeengoeiedagterugnaardeVSendeliefdemet
Gloriaverwaterde toteennietszeggendekorrespondentie;deeerstepogingvanGloriawasmislukt.
Ivaniahadhetinmiddelsaangelegdmeteenanderejongen uithet
kliekjevanAmerikaansestudenten,waardoorGloriaookweereenkans
kreegominhetzelfdekliekjeeennieuwevlamtevinden.
Omeenlangverhaalkorttemaken:vlakvooronsvertrekgingenwe
hennogeenkeertjemeteenbezoekjeverrassen.Ivaniableekinmiddels,ineentijdvan2à3maanden,getrouwdmethaarAmerikaanse
vriendenzoudevolgendedagnaardeVSvliegen,stopinMiami!
Gloriableekookalgetrouwd (opdezelfdedag,jaja,gezellig).Zij
zoumethaarAmerikaanseechtgenootbinnenkortvolgen. .
DemoraalvanditverhaalisdatIvaniaenGloriaeengroepmeisjes
uitdemiddenklassevertegenwoordigen,politiekniet-bewustemeisjes
diezichafzettentegende"achterlijkheid"enonderontwikkeldheid
vanhunlandenhetliefstovervliegennaardeVS,waarallesimmers
veelbeteris.EenAmerikaanseechtgenootisindezebijzondergemakkelijkdaarhijjeverzekertvanallerechtenvanhetAmerikaanse
staatsburgerschap.Hetrottigevind iknouvooraldatditnaaktefeit
metzo'nstomromantischewaaswordtomgeven(vaneendiepeliefdeof
zoietskaninwerkelijkheid immersnikswaar zijn).Hetromantische
huwelijkiseenideaal,watechterindepraktijkvaaknietgerealiseerdwordt;nietindehogereennietindelagereklassen.
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NunogwatoverBianca,eensekretaresse.Eenheellief,slim,politiekbewustmeisje.Datlaatstekwameropneerdatzebestgoeie
ideeënhadoverhetFLSNenz.maardaarmeeniettekoopliepzoalsde
gemiddelde 'empleadopublico',omdatdatjeontslagkonbetekenen
(deelnameaandestakinginfebruari '77betekendehetontslagvoor
heelveelambtenaren).Biancawas hétproto-typesekretaresse:lief,
zacht,bescheiden,onderdanig,verlegenen erg preuts,waardoorde
mannendedraakmethaarstaken. Misschienwasdiepreutsheidechter
welexpreswanthetkwammaaraltevaakvoor,datjealssekretaresse
ookgeachtwerd+éénkeerindeweekmetjebaasnaarbedtegaan.
Sekretaresseswerdenbovendiengekeurdophunschoonheid;hetwaren
ookmeestaldemooistemeiden.Biancawasaltegende30,maarwoonde
nogsteedsbijhaaroudersthuis,wateenonafhankelijkepositieniet
zoergbevorderde.Zewerkteerghardenstudeerde 'savondsaande
universiteit,waarzemeervriendenhaddanophaarwerk.Zewilde
ietsandersgaandoen,wasdesekretaressebaanwelergzatna8jaar.
DemeestestudentenleefdenzoalsBianca:overdagwerkenen 'savonds
studeren,dwz.destudentenuitdemiddenklassewaarnietgenoeggeld
voorhandenwasomdestudievanmeerderekinderenzondermeer tefinancieren.Destudentenvormdendemeestpolitiekbewustegroepen
haddenvaak demeestmoeilijkemarxistisch-leninistischewerkengelezen.Tochvielhetnietmeeommetdiejongensoverfeminismete
praten.ZewarenheterwelmeeeensdatdevrouweninNicaraguaerg
onderdruktwerden,maaréérstmoestderevolutiekomenendanpasde
vrouwenbevrijding.Bovendienzagenzenietindatvrouwenbevrijding
ietsmethenzelf temakenhad,datzedanietsvanhuneigenprivilegesopmoestengeven,watmeweleenbeetjetegenvielvandie
linksebaasjes.Metmeisjesstudentenbeniknauwelijksinkontaktgeweest,zodatikdaaroverheelweinigkanzeggen.
Totzoverdekonkretebeschrijvingvanhetlevenvaneenaantal
vrouweninNicaragua.Totslotwiliknogwatzeggenovervrouwen
enverzet.
OpditmomentvoerthetNicaraguaansevolkeenrevolutionaire
strijd tegendeSomozistischemilitairediktatuur.Vrouwennemen
massaalenaktiefaandezestrijddeel.AlsstrijdstersvandebevrijdingsbewegingFSLN,alsledenvandedaaraangelieerdevrouwenorganisatieAMPRONAC,enongeorganiseerd enspontaanophetplattelandenindesteden.
Vrouwenhebbenveelbelangbijeenrevolutionaireomwenteling,die
devoorwaardenkanscheppenvoorhunbevrijding,maardiedaarvoor
noggeengarantiebiedt.Deelnameaanhetvolksverzetdoorvrouwen
isslechtseeneerstestapopdelangewegnaarhunbevrijding.
Deonderdrukkingvanvrouweniszowelekonomisch,alsideologisch
enseksueel.Afrekenenmetekonomischestrukturenvankapitalistische
aardlijktvooralsnogeenvoudigerdanafrekenenmeteenideologisch
apparaat,datzichinallemensen,mannenénvrouwen,diepverankerd
heeft.Datditzomoeilijk is,blijktuitdepraktijkvandelanden
diezichvandaagdedaginsocialistischezinontwikkelen."Degrootstevijandzitinonszelf",zegtSamoraMachel.OokbinnenderevolutionairebewegingenindeDerdeWereld (énbinnendelinkseorganisatiesinNederland)moetenvrouwenvechtentegenhunspecifiekeonderdrukking.Zolangderevolutionairemannenbeweren,datvrouwenveel
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kinderenmoetenbaren,opdaterdanveelrevolutionairenzullenzijn,
wordthetrechtopzelfbeschikkingvanvrouwennietonderkend.Zolang
zullenvrouweneendubbelestrijdmoetenvoeren:eensocialistische
éneenfeministische.
IkwilbesluitenmeteencitaatvanCarmenCastillo,militantevan
deMIR-Chile:
"Dus:alsdedeelnamevanvrouwengeentaktischekwestieis,alshet
ernietomgaatvrouwenalsvoetvolktegebruiken,alshetgeenkwestievanslechtshetogenblikis,alswenietdienegatieveervaring,
dieslechtemanier,waarophetimperialismeendebourgeoisiemet
vrouwenzijnomgesprongen,willenherhalen,dânmoetenwedaartegenovervaststellen,datdestrijdvoordebevrijdingvandevrouw,dat
hetrechtvandevrouwopdeelnameaandekonkreteverdelingvande
takenbijdeopbouwvaneennieuwemaatschappij,eenstrategische
kwestieis.Dwz.datdenieuwemaatschappijdiewijopwillenbouwen,
nujuisteenmaatschappijmoetzijn,waarindevrouwenallemogelijkhedentotontplooingvanhunpersoonlijkheidhebben,waarinvrouwen
eeneigenidentiteithebben,waarinaldietegenstrijdigeprocessen
dieweallemaalmeegemaakthebbenenwaaronderwegeledenhebben,
overwonnenzijn.Ikgeloofdatmendatnietgenoegkanbenadrukken.
Webeschouwendebezigheidmetdevrouwenkwestienietalseengebied
vanwerkzaamheden,maaralsproblematiek,dievollediginonzeallesomvattendestrijdvoordeopbouwvaneenvrijemaatschappij,besloten
ligt."
MetdankaandeWerkgroepVrouwenenDeDerdeWereldvoorsuggestiesenkritiek.
x
)voetnoot:
Maaho"mannelijk; Machismo isdeideologievandemannelijkheid,hanigheid,eenmooietermvind ikzelfook 'pikstaanderigheid'.Nogveel
meerdanhierinNederland ishetvereist,datdemanzichzelfbewijst.
Datleidttotveelautoritairgedrag,hoogdraverij, kompetitie enanderenaredingen.Hetbetekenteenhardeen openlijke onderdrukking
vandevrouwdoordeman,nietzeldengepaardgaandemetseksueelgeweld.IneeninterviewmetCarmenCastillo (Vrouwen&Verzet,VrouwengroepLatijnsAmerika,Nijmegen)staat,datbijeenonderzoekonderarmeChileensevolksvrouwenernietéénwistwateenorgasmewas.
VeelseksueelgenotzullenonzezustersinLatijnsAmerikanietkennen,terwijlzemaaraltevaak totseksueelkontaktgedwongenworden.
Hetmachismogeeftdegedachteweerdatdevrouwgeenanderewaarde
heeftdandievanmoeder,echtgenoteenhuisvrouw.Onderzoeknaarde
oorsprongvanhetmachismoendegevolgenervanlijktnoodzakelijk.
Waarhoudtdewerking indepersoonlijkesfeeropenbegintdieinde
openbareenpolitiekesfeer?Datiswaarschijnlijkmoeilijk tescheiden.MaarheefthetoptredenvanfascistischediktatureninLatijns
Amerikaerbijvoorbeeld ookietsmeetemaken?
Eenleukeanekdoteisdevolgende:Alsereenstiergekastreerd
wordtomhemals"buye"indelandbouwalstrekdiertegebruiken,levertdittweeballenop.Dezewordenbereidmeteieren,avocadosen
nogzowatenalsdeheerlijkstedelikatesseverorberddoordemannen,
jongejongensenvolwassenwordendejongens.Hetschijntni.depo-
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tentie te verhogen!
Hetmachismo ontneemt devrouw haar identiteit, haar eigenwaarde.
Vrouwen hebben zichveelalmet dehen opgedrongen rol geïdentificeerd:
zij zijn zélf "machista" geworden.
Ikwil hiermee niet de indrukwekken dat machismo een typisch Latijns Amerikaans verschijnsel is.InNederland kennenwe een soortgelijke ideologie endubbelemoraal tav.vrouwen.Alleen isdat hier
wat meer versluierd enwatminder openlijk naar buiten tredend. Dat
de onderdrukkende ideologie tav.vrouwen inNederland meer subtiel is
wil niet zeggendat hetminder erg is.
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•IQUETALIA.
voorboerenzelt'verdedigingdat ontstond tijaensde laatsteColombiaanseburgeroorlog;
onafhankelijkeboerenrepubliek,zowerdMarquetalia
)okwel genoemd.De toenmaligebetekenisvanMarquetaliawas*-eentweeledige:verdediging tegengrondroofenrepressieeneenkonkretepoging levenen
werkenophetplatteland opbasisvannieuweprincipes téorganiseren.
Indejarenvijftig isMarquetaliavandeaardbodemweggebombardeerd.Slechtsdedroom restnog.

MARQUETALIA,
tijdschrift voor landbouwenpolitiek,wil eendubbele funktievervullen:
Marquetaliawilvoorkomen datdeveleaanzettenvan
boerenbewegingeu tothetopbouwenvaneenbetere
wereld,invergetelheid raken:dergelijke aanzetten
:onmisbarebouwstenenvoordekonstruktievan
ernatieven.
"Alternatieven speleneensterkmobiliserende rol
indeprocessenwaarinboeven zichomvormenvan'oen
zak .arclappelên'',dieeenhunvijandigegeschiedenis
aan,naar eanbewustebeweging diehaar
eigen toekomstmedekreëert.
Pasalssteedsduidelijker wordtwaarvóórmen
strijdt (ranstrijden),endatniet alleen intermenvanontvoogdingdochbovenal intermenvaneen
beerewereld,pa^
alr!estrijd aanDetekenis
enoivangkunnenwinnen" (Manifest).
ietweedeplaatswilMarquetalia eenplatform
zijnvoordiegenendiealsintellectueelbijde
WesL-Europescheen/ofperifere landbouw zijnbetrokken,ensolidair zijnmet emancipatiebewegingen van
plattelandsbevolkingen.
Eenplatform"om tevoorkómendat alles inonze
koppenveridiotLseert tothet summumvanpriv.^
eigendom: totniet uitgewisselde enniet verwerkte
indivicueleervaringen"(Manifest).
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