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Voorwoord 
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0 INLEIDING 

Het is enigszins misleidend om de toename van bet aantal allerarmsten te wijten aan 
Kapitalisme, Socialisme, de Wereldbank en UN Habitat. Er gaat de suggestie van uit dat 
de Derde Wereld uitsluitend een passief slacbtoffer zou zijn van manipulaties uit bet 
buitenland. 
Hardoy & Satterthwaite ('89:7-9) bebben een andere visie, nl. dat Derde Wereld 
wetenschappers en actoren we) degelijk interesse hebben voor bun eigen armen en 
annsten, maar dat zij veelal beperkt zijn in bun middelen en faciliteiten. 
Ook aan deze visie kan wat worden afgedongen. Feit is dat de Wereldbank en UN
organen mede worden bestuurd door mensen uit de Derde Wereld; de Directeur
Generaal van UN-Habitat bijv. (vanaf 1987) is Mr. Ramacbandran (cf.bijlage 0). 
Het siert UN-Habitat dat bet af en toe kritiscbe geluiden naar buiten laat doorklinken. 
In de wandelgangen van de United Nations Centre for Human Settlements (UNCHS 
Habitat) in Nairobi gonst bet al jaren van pessimistiscbe roddel: "Huisvestingsstrategieen 
doen het niet ". Officieel is dit ook in voorzichtige bewoordingen bevestigd: 

"It is clear that neither squatter settlement upgrading nor sites-and-services 
projects in their present fonn provide a long-tenn answer to the problems of 
accomodating growing numbers of urban poor at decent standards. As concei
ved at present, they will not be able to (. .. ) guarantee that very large numbers 
of people will be able to satisfy their basic rights with respect to shelter 
(UNCHS '87:180). 

Voor de jaren '90 put men nieuwe hoop uit de "Enablement" strategie, een 
voorwaardenscheppend beleid plus gemeenscbapsparticipatie, zoals deze in de vorm van 
een wereld-strategie werd bekrachtigd tijdens de Xie zitting van UNCHS van 1988 in 
New Delhi. 
De alomvattende wereldstrategie voor bet jaar 2000 weerspiegelt een oprechte wil van 
de vertegenwoordigde regeringen om bet probleem der buisvesting voor de massa aan te 
pakken. 
De strategie is specifiek in bet aanwijzen van rollen en taken der actoren; er zijn zelfs 
tot op bet niveau van de buishoudens in bet buisvestingsproces uitspraken over gedaan. 
Regeringen wordt vooral geadviseerd om de buisvestingsplicht over te bevelen naar 
Non-Government Organizations (NGO's) en naar bet volk zelf: 

"The most fundamental policy change will need to be the adoption of an 
"enabling" approach, ... ... , the government's role will be the creation of 
incentives and facilitating measures for housing action by other actors, such as 
individual households, community organizations, the formal and informal private 
sector, co-operative societies and non-governmental organisations ....• 
There are three basic approaches to community participation. The first places 
final planning and decision-making at the settlement level and assigns agency 
and technical personnel to advisory and regulatory roles,' the second sees the 
main planning initiatives in the hands of the agencies, with community invol
vement limited to mere consultations on planning,' and the third, which is most 
prevalent, is the "sweat equity" approach where community participation is 
confined to the individual or group contribution of labour for construction of 
houses, installation of infrastructure or carrying out specific services". 
(UNCHS Habitat Shelter Bulletin, 1988). 

Tot bet jaar 2000 ziet bet er voor huisboudens die bet spel mee kunnen spelen hoopvol 



2 Spontane Nederzettingen Begeleid 

uit: bun kansen op "decent" huisvesting stijgen met de hoogte van beschikbaar gestelde 
ontwikkelingsbijdragen. 
Toch mag nog niet worden geconcludeerd dat bet nu wel goed zal gaan met de 
huisvesting voor de massa. Immers, met "Enabling" is ook in de strategieeen van de 
jaren '70 en '80 volop geexperimenteerd. Velen hebben bun ervaringen op schrift 
gesteld, onder aanvoering van de grondlegger van bet idee, J.F.Tumer. Zijn strategie 
heeft inderdaad veel huishoudens een mogelijkheid geboden om met de weinige 
ruilmiddelen die men ter beschikking had een begin te maken met de oplossing van een 
woningbouwopgave. 
Onmiskenbaar is de "Global Strategy to the Year 2000" bet resultaat van meer dan twee 
decennia actieve en productieve informatie inspanning van Turner c.s. 
Kunnen we dan toch het jaar 2000 met optimisme tegemoet zien wanneer we weten dat 
hun strategie alleen effectief is in huishoudingen, die aan geld kunnen komen om bun 
huisvestingskosten te betalen? 
Het antwoord is tweeledig: ja en nee. 

Ja: bereidheid en wil der landen om een "andere" strategie te proberen, is zeker 
positief te bezien, vooral als dit in geld wordt vertaald; geld dat uiteindelijk zeker ook 
aan de gehuisveste ten goede komt, zal opnieuw beschikbaar worden gesteld. 
De roep om meer geld voor ontwikkelingssamenwerking (Pronk '90; Ned. Habitat 
Commissie 1989) moet in dit kader worden gezien; ook bier komen de ideeen niet 
zomaar uit de lucht vallen; "trickling down", Rostow enz. verankeren deze traditie tot 
ver in de historie. 

Nee: want de andere kant van de medaille laat zien: in stadsprobleemgebieden van 
de Derde Wereld kunnen de meeste mensen amper aan geld komen; om zich in leven te 
houden is al moeilijk genoeg, laat staan om zich een "decent place" te veroveren. 

Tocb valt er uit discussies van de afgelopen decennia meer te leren dan (in de eerste 
plaats) de behoefte aan nog meer kapitaal! 
Een ding is zeker: aan de armsten gaat deze strategie voorbij, zoals ook eerdere 
euforieen voor Sites and Services- en Slums & Shanties- projecten. Sterker nog: de 
armsten komen tegenwoordig nauwelijks meer voor in bet vocabulaire der 
ontwikkelingseconomen; bet midden- en kleinbedrijf en hooguit de informele sector, 
eisen al bun aandacht (Terbal '90:3-5). 
Zoals eerder opgemerkt, zijn met Sites & Services en Upgrading strategieen en -
projecten, ook in bet Million Houses Program.me (MHP) toch goede resultaten geboekt 
(Keare & Parris '82, Premadasa '88), want er is wel degelijk huisvesting tot stand 
gekomen. De groepen die worden bereikt, voldoen aan de uitgangscriteria voor 
productie. 
Dit succes ziet er evenwel anders uit wanneer men bedenkt dat groepen, die niet 
economisch in bet productiesysteem pasten en er tevoren van waren uitgesloten, met dat 
succes uiteindelijk ook niet verder gebolpen zijn. 
In de dominante stroming gaat bet immers niet om de "lowest" of "non-income" groepen 
meer (Keare & Parris '82; Terhal '90:3-5). 
Het probleem voor juist deze allerlaagste inkomensgroepen - de laagste 20 percentielen 
der inkomensverdieners - is levensgroot gebleven, ook naar instituties toe, die geacht 
worden bet proces in gewenste banen te leiden en te beheersen. Door "sophistication" 
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van bet productieproces bij dominante groeperingen wordt het de armsten meer en meer 
onmogelijk gemaakt aan ontwikkelingen deel te nemen. Deze "sophistication" is 
versneld tot stand gekomen, mede met bebulp van UN Habitat, Wereldbank en NGO's 
via bijv. de structurele bulpcomponent t.b. v. institution building en incorporatie in de 
modeme cultuur. 

0.1 Probleem- en doelstelling 

Temidden van controverses rondom maatschappelijke tweedeling, een multi-culturele 
samenleving, markt-economiscbe retoriek en culturele verscbillen bij 
ontwikkelingssamenwerking vraagt effectiviteitsondero:>ek om structurering van de 
werkelijkheid in sociaal culturele en -economische aspecten. 
Allereerst moet onderscheid worden gemaakt tussen dominante en niet-dominante 
cultuur. De voomaamste indicatoren der dominante cultuur zijn het modeme denken en 
handelen met de bijbehorende modeme technologie en monetaire middelen. 
Vervolgens zou men in bovengenoemd perspectief minder aandacht moeten besteden aan 
de vele schematiseringen van cultuur, zoals die zijn omschreven door Fortmann ('71), 
Hofstede ('80), Hommes ('80), Van Peursen ('82), Kloos ('85) e.a. 
In bet belang van het bereiken van de allerarmsten kan bet beste worden uitgegaan van 
een omschrijving van Rapoport (84:50): 

"The concept of culture is rather complex and there is a large body of literature 
dealing with it from many points of view . . . . However the apparent confusion 
may be simplified by suggesting that all definitions fall into one of the three 
general classes. 
One defines culture as a way of life typical of a group, a particular way of 
doing things; the second as a system of symbols, meanings and cognitive 
schemata transmitted through symbolic codes; the third as a set of adaptive 
strategies for survival related to the ecological setting and its resources. 
This three views are not in conflict, but are complementary. Thus, built 
environments of particular groups are settings for the kind of people which that 
culture sees as nonnative and the particular life style which is significant and 
typical, distinguishing the group from others ... " 

Speciaal wil ik wijzen op het derde deel van de definitie, waarbij er sprake is van 
" . . . ecological setting and its resources. " en van de bevrijdende uitspraak over 
complementariteit en bet normatief v i n d e n door de dragers van een bepaalde 
cultuur, waarbij cultuur gewoon "a particular way of doing things" is, m.a.w. een 
handelingenstelsel. 

Dit verengde begrip geeft ons bandvatten voor het <>perationeel maken van cultuur in 
een productiesituatie, los van symbolisme en andere gevoeligbeden. Het 
productieproces, dus economie als systematiek van in- en output, kan aldus worden 
bebeerd vanuit de tradities van een Homo Economicus. 
Ook bet squattersettlement past in dit verengde concept van cultuur als neerslag, als 
resultaat van denken en bandelen van mensen in de lokale economie. 
De resultaten van deelname aan geplande (culturele) activiteiten in het interactiegebied 
der culturen (dominante versus non-dominante) zijn onbevredigend gebleven (Frerks '91 
e.a. ). Hij heeft het in zijn ondero:>ek over de winnaars in participatieprocessen in 
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Integrated Regional Programmes in Sri Lanka. De verliezers, landloze boeren, bedienen 
zich van andere middelen om zich te handhaven, middelen die voor landbezitters geen 
waarde hebben. 

Naast verscheidenheid en incompatibiliteit van middelen komen de begrippen 
participatie en toegankelijkheid nog meer roet in dit onderzoek gooien, o.a. door bun 
tijdgebonden interpretaties. 
Bij participatie bijv. legde men v66r 1960 meer de nadruk op dwang, in de jaren '70 op 
bevoogding en toelevering, terwijl men in de jaren '80 meer oog kreeg voor 
incorporatie. Tegenwoordig becbt men opnieuw aan educatie, maar op basis van 
vrijwilligheid, met de tijdgebonden neiging tot uitbanning van wie niet wil of kan 
participeren. 
Toch is in de afgelopen decennia heel wat expertise op bet gebied van participatie en 
toegankelijkheid opgebouwd (Buys & Galjart 82; Buys 83; Huizer 89). 

De uitspraak: "no contribution has been written from the point of view of the poor 
concerned" (Boer, Buys, Galjart '85), doet misschien vreemd aan, maar vormt ook een 
provocatie. Omdat gedachten en mogelijkheden van de allerarmsten. nog onbetreden 
terrein vormen, zoals impliciet uit bovenstaand citaat blijkt, is bet interessant om le 
weten waardoor experts zich hebben laten leiden. 
Onder beleidsactoren is de "delivery"dwang der jaren '70 sterk verminderd en heeft 
gedeeltelijk plaats gemaakt voor andere gedachten, zoals decentralisatie, self-sufficiency 
en effectiviteit. 
In bet streven naar modemisering van de Self-Help sector worden terecht de 
schijnwerpers afgewend van traditionele en archaisch vooronderstelde non-monetaire 
economieen; tenslotte heeft Bourdieu's Veld- en Habitus-theorie (Pels '89) bet over een 
gestructureerde werkelijkheid van een cultuur. De non-monetaire (sub)werkelijkheid is 
impliciet geplaatst in de achterstandsituatie van een nauwelijks meetellende en duistere 
interactie uit bet verleden. 
Een tweede reden om de blik van die non-monetaire economie af te wenden is de notie 
dat een aanpak op de wijze zoals dit in bet verleden plaats vond, dus een revival alleen 
tot verstarring, orthodoxie en fanatisme leiden, terwijl ontwikkeling in principe gaat om 
een verandering, die weliswaar deterministisch, maar ook interactionistiscb en onzeker 
is. 
Menselijke interactie zorgt voor wendingen en afwijkingen van gepredetermineerde 
vooruitgang. Deze ontwikkeling van de werkelijkheid vindt plaats door acculturatie en 
enculturatie. 
Tegelijk met bet scheppen van voorwaarden voor ontwikkeling, die tot uiting komen in 
verschuivingen, verfijningen en "sophistication" en vooral in specialisaties o.a. in de 
Habitatpraktijk, wordt de dwang naar monetarisme bij deze acculturatie opgevoerd, 
zodat de culturele kloof tussen non-monetaire huishoudingen(cultuur) en de dominante 
cultuur-(economie) voortdurend wijder wordt. 
Omdat concepten en methoden van aanpak gecontinueerde ontwik:kelingen uit 
toonaangevende stromingen zijn, kunnen geformuleerde en aldus gerealiseerde 
veranderingen slechts verschuivingen en verfijningen zijn van de dominante cultuur. Een 
vrijwillige, bevrijdende participatie der allerarmsten, bun enculturatie dus, blijft 
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zodoepde buiten het gezicbtsveld. 
Kennelijk slagen de dominante actoren zoals goedbedoelende en integere buisvesters, 
professionals, NGO's en overheden in processen met allerarmsten er niet in om te 
den.ken aan en te bandelen met de sociaal-economiscbe handicaps van deze mensen. 
De effectiviteitsverbetering van bet Habitat productieproces zal moeten uitgaan van een 
interactie met participanten. 

* Doelstelling 
Deze studie wil een bijdrage leveren tot een verbeterde effectiviteit van bet Habitat 
productieproces, waar de nadruk komt te liggen op de kloof, die allerlaagste 
inkomenverdieners moeten overbruggen op bun weg naar participatie. 
De bedoeling is: 
1. bij te dragen tot identificatie en bet wegnemen van knelpunten die vrijwillige 

mobilisatie en benutting van aanwezige middelen, speciaal "Sweat equity", 
ontmoedigen of in de weg staan. 

2. lokale overheden een (bewustwordings)instrument aan te reiken om structuren en 
middelen client-specifiek op elkaar af te stemmen ter verbetering van effectiviteit en 
betaalbaarbeid van beleid. 

Hierbij wordt een model ontwikk:eld en ter toepassing voorgelegd om deze knelpunten, 
mede vanuit de positie der allerarmsten te kunnen beoordelen en op te lossen. 

* Maatschappelijke relevantie 
De studie brengt structuur en differentiatie aan in beleid, gericbt op de ontwikkeling van 
sociaal economiscbe doelgroepencategorieen, waardoor resultaten van 
beleidsimplementatie beter voorspelbaar worden. 
Structurering en differentiatie geven kaders en mogelijkheden om elkaar niet meer 
noodgedwongen iets wijs te maken, maar eerder oprecbt te kunnen zijn bij inspanningen 
v66r en met de allerarmsten. Iedere participant weet dan wat de ander in bet proces mag 
en kan veiwacbten, waar noch gewetensnood vooraf, nocb recbtvaardiging achteraf aan 
de orde beboeven te komen. Met het instrument in de hand kan optimistischer en 
rationeler over schaarse middelen worden beschikt en kunnen deze middelen ook worden 
verdeeld. 

* Wetenschappelf/k belang 
Men mag veiwachten dat bij dit onderzoek, waarin een up-dated vitalistiscb standpunt 
wordt ingenomen dat om problemen van anderen te kunnen doorzien en belpen 
oplossen - culturele barrieres doorbroken worden. Hierdoor ontstaat een onorthodox 
gezichtspunt dat origineel en innovatief is. 
Dit onderzoek draagt kennis aan om transpersoonlijke betrokkenheid aan te kweken, 
waardoor bet mogelijk wordt om beperkingen van cultuur in de sociale wetenschap te 
overstijgen. De studie geeft een aanzet om speciaal op laag abstractieniveau cultuur
overstijgende wetenschap te beoefenen en culturele dilemma's banteerbaar te maken. 

0.2 Vraaptelling 

Het onderzoek gaat uit van de volgende constateringen: 
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de intemationalisering c.q. interculturele beinvloeding tussen volkeren als 
resultaat van acculturatie en enculturatie - heeft zich reeds zover voltrokk~n dat 
de westerse cultuur en technologie overal is doorgedrongen en dominant maatgevend 
werkt op alle terreinen van het dagelijks leven, dit uiteraard onder consensus en 
vanuit ieders innerlijke behoefte om van de interactie/ontmoeting profijt te 
verkrijgen. 
een terrein waarop dit zeker speelt, is de technologie van bouwen en wonen, 
inclusief de fmanciele cultuur. 
onder soortgelijke culturele omstandigheden en motieven voltrekt zich ook het 
bouwen onder de allerlaagste inkomensgroepen in stedelijke squatter-settlements 
van de Derde Wereld. Kenmerkend onderscheid in bun bouwen is dat ter 
beschik.king staand en gebruikt materiaal een derivaat is van westerse technologie, 
o.a. afgedankt verpakkingsmateriaal; boewel het a f v a I is, behoort dit materiaal 
toch ook tot de modeme cultuur. 

Deze constatering brengt met zicb mee dat verondersteld mag worden dat processen en 
strategieen ter oplossing van huisvestingsnoden, bijv. op het niveau van eten, drinken en 
slapen overal ter wereld dezelfde structuren hebben. In de praktijk van 
ontwikkelingssamenwerking en technologietransfer gaat men bier ook inderdaad van uit. 
Ervaring en vaardigheden, verworven in technologisch hoogontwikkelde landen staan in 
deze sector hoog aangescbreven. 
Bouwen voor/met de buurt in Nederland betekent in de praktijk betzelfde als bouwen 
voor/met de buurt (slums) in Sri Lanka. Het Institute of Housing Studies in Rotterdam, 
de Katholieke Universiteit Leuven disseminereo geintegreerde en geaccumuleerde 
vaardigheden en ervaringen aan de Derde Wereld. 

Hoe komt bet dan dat de armsten steeds uit de boot vallen of achter bet net vissen in dit 
op effectiviteit uitgedacbte en uitgewerkte buisvestings-productieproces, al vindt die 
uitstoot meer in Sri Lanka dan in Nederland plaats? 
Begrijpen we deze processen dan toch niet? 
Tegelijk moet worden geconstateerd dat de interactie binnen deze uitgedachte structuren 
voor en met de minder armen redelijk functioneert, wanneer slecbts aan de voorwaarde 
van inkomensscheppende werkgelegenbeid wordt voldaan, m.a.w. wanneer over geld 
kan worden beschikt. 
Hieruit kan worden opgemaakt dat het vraagstuk van effectiviteit in bet Habitat 
productieproces moet worden opgedeeld in twee interactie-categorieen: 

een categorie ten behoeve van relatief minder armen en 
een andere met allerarmsten, waar (bijna) niet over geld beschikt kan worden. 

De studie ondemeemt pogingen om bet productieproces van de categorie met de 
allerarmsten inzicbtelijk te maken in de context van en in aanvulling op de bestaande 
praktijk van de eerste categorie. 
Ook bij allerarmsten heeft een productieproces allereerst te maken met geld, in 
algemene zin met ruilmiddelen, zodat ons zoekpatroon binnen bet bandelingenstelsel dus 
moet worden toegespitst op financiering, met name op financiering met middelen die 
onder bun bebeer staan en die zij ter beschikking hebben. Deze middelen kunnen bijv. 
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zijn: fysieke arbeid, sociale relaties en netwerken in de sociaal-culturele en -
economiscbe context van bet land. 
Sri Lanka biedt als empirische achtergrond voordelen. 
Door een bescheiden bevolkingsgroei, afwezigbeid van tot wanhoop leidende massale, 
spontane nederzettingen, een hoge alfabetiseringsgraad en de wil tot vooruitgang beboeft 
vergelijking met Nederland, ook qua oppervlakte en bevolkingsomvang niet al te 
gecompliceerd te worden. 
De historiscbe banden vormen een basis van een gedeeld erfgoed, waar aan culturele 
gelijkwaardigheid en begrip niet beboeft te worden getwijfeld. 
Daamaast beeft auteur bet voordeel te bebben kennisgemaakt met de institutionele 
infrastructuur aldaar via een evaluatie-missie in opdracht van bet Ministerie van 
Buitenlandse Zaken, lnspectie te Velde (IOV), als medeplicbtige participant van bet 
Habitat productieproces. 
In bet kader van bet Internationale Jaar voor de Daklozen (1987), waarvan Sri Lanka 
een der initiatiefnemers is, wordt in bet "One Million Houses Programme" belang 
gebecbt aan participatie en toegankelijkheid "from the bottom-up". 

In dit licht bezien worden Participatie en Toegankelijkheid tot centrale tbema's gekozen 
met de aantekening dat Participatie twee tegengestelde ladingen omvat. Enerzijds staat 
Participatie voor vrijwillige levering van bijdragen aan een mogelijkheden verruimend 
proces, anderzijds voor de meer gangbare begrippen hieromtrent (cf. Shadid, Prins, Nas 
82), die toegespitst zijn op recbten ontlenende en vemlicbte deelname aan bet proces. 
De studie concentreert zicb op een mogelijkheden verruimend, complementair proces bij 
de lokale overbeid. Vrijwilligbeid staat bij deelname centraal. 

De centrale vragen luiden: 
l. Onder welke voorwaarden en criteria kunnen/willen allerannsten in Sri 

Lanka van hen geboden mogelijkheden in bet Habitat productieproces 
profiteren? 

2. Welke organisatorische en institutionele maatregelen kunnen lokale 
overheden treffen om cliimt-relevante 11ontwikkeling11 te realiseren, m.a.w. 
om ook clienten uit de allerlaagste inkomensgroepen in staat te stellen bun 
huisvesting eff ectief te produceren en te beheren in de marge van een 
modeme maatschappij? 

Om voorwaarden en criteria voor een productieproces met de allerarmsten te kunnen 
formuleren, moet men zich afvragen, waarom juist ru van deelname worden 
uitgesJoten? 
De volgende deelvragen kunnen ons op weg belpen: 

ad.1 
(a) Wat doet mensen besluiten aan een Habitat productieproces deel te nemen? 
(b) Wat veroorzaakt uitsluiting, zelfs daar waar opzet uitgesloten mag worden 

geacbt? 
(c) Welke structurele aspecten van lokaal aanwezige middelen spelen in de Habitat 

strategieen een rol? 
(d) Welke relaties tot Geld en Grond bebben allerarmste participanten? 
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ad.2 
Financiele middelen bij actoren in bet productieproces, die transactieverliezen in de 
vorm van inefficientie, verminderde effectiviteit, misvattingen en uitsluitingen 
veroorzaken, worden omgebogen ten gunste van allerarmsten; hiertoe Worden andere 
deelvragen uitgewerkt: 
(a) Waaruit bestaat bet verschil tussen de financiele infrastructuur van een lokaal 

bestuur en een NGO en die van de informele, i.e. familiestructuren? 
(b) Wat kan legen deze structurele incompatibiliteit, bijv. op lokaal bestuursniveau 

worden ondernomen? 
(c) Wat is het verschil tussen een "enabled" en een autonoombebeer(s)model? 
(d) Wat kan aan de financiele infrastructuur van bet proces worden gedaan, zodat 

Handers bemidde/den H ook aan een efficient en effectief productieproces willen 
en kunnen deelnemen? 

(e) Hoe wordt dit Managed Autonomous Settlement (MAS) in een bestaande 
stedelijke context geintegreerd? 

* Typering ran onderzoek 
Het onderzoek kan niet eenduidig worden getypeerd, want bet is een evaluatie 
onderzoek dat ook vragen slelt bij vooronderslellingen van uitgevoerde processen; als 
case studie bestaat bet uit te beperkt primair empiriscb materiaal. 
De studie is gedeeltelijk beschrijvend waar bet gaat om bestaande huisvestingsstra
tegieen, waarin actoren worden geacbt te moeten interacteren en gedeeltelijk verk.larend, 
voorzover identificatie van knelpunten aan de orde komt zowel bij actoren zelf, in de 
strategieen als bij de instituties. 
Het onderzoek is le beschouwen als een cyclus van cycli in een ontwerpproces, 
bijvoorbeeld als een voorontwerp voor een pilot project in Sri Lanka. 

* Object ran studie 
Het object van studie is bet Habitat productieproces van allerannslen in interactie met 
minder armeren, meer specifiek de wisselwerking van monetaire versus non-monetaire 
buisboudingen in spontane nederzettingen. De studie volgt een productieproces dat in 
UN Habitat kringen gangbaar is, nl. overheidscentriscb en strategiscb in bet belang van 
en met de gebruikers. 
Strategieen bebben de bedoeling bet proces volgens een vooropgezet plan aan le 
zwengelen. De aandacbt in de analyse ricbt zicb op vooronderslellingen en motieven van 
participanten en op ondersteunende instituties voor vrijwillige mobilisatie van ler 
plaatse aanwezige middelen, zoals: 
familieverbanden, "sweat equity", bebeer(s)kennis en techniek. 

0.3 Aanpak en fasering 

De studie analyseert in principetermen (Habitat) productie, participatie en effectivileit 
vanuit de belanghebbende participant om structurele leemten en cultureel
wetenschappelijk bepaalde ommissies te achterhalen, waarbij speciaal aandacht wordt 
geschonken aan randvoorwaarden voor de maatschappelijke dynamiek. 
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Het Habitat productieproces wordt op drie componenten en steeds op twee manieren 
aangepakt: 

vanuit de gangbare dominante praktijk en 
vanuit een economie waar geld complementair, maar niet dominant is, in bet 
vervolg non-monetaire economie of extra-formele sector genoemd. 

De drie componenten benoemd in Bourdieu's terminologie en afgezet tegen 
Tumers'('76:160) Elements of Change - zijn: 

Kapitaal, de participant in bet productieproces; 
Habitus, de beschikbare strategieen; bet interactionele (menselijke) spanningsveld 
tussen Analyse en Evaluatie (Turner); 
Veld, de financiele structuur van bet proces; bet instrumentele spanningsveld tussen 
Design en Monitoring (Turner). 

In evaluaties van processen, strategieen, middelen en structuren dient bet centrale begrip 
eigenbelang in sociaal economisch en cultureel context steeds bewust te worden 
gehanteerd. 
Allereerst wordt de rol die eigenbelang op effectief produceren speelt nagegaan. Hiertoe 
wordt de sociale psychologie zoals opgevat door o.a. Van Leent ('72), Dessaur ('82), 
Vroon & Draaisma ('85), Van Kreveld ('88) en Schouppe ('89) geraadpleegd. 
V oorts wordt ten behoeve van deze interculturele interacties bovendien bij antropologie 
en bet opbouwwerk te rade gegaan o.a. Kloos ('72, '85; '87), Broekman ('91) en De 
Wit ('91). 
Tenslotte wordt - lering trekkend uit de analyses - een procesprobleem oplossend 
voorontwerp voorgesteld dat is opgebouwd uit persoonlijk- en inter-organisationeel 
netwerk-gedachtengoed en managementpraktijk (Burle '73; Kouwenhoven '91; Van der 
Leur '91). 

Het bier volgende schema geeft de twee fasen en de samenhang van bet onderzoek in 
delen van bet boek weer: 

Kapitaal DEELI 

t 
pa rtici panten 

monetair 

t DEEL IV Habitus DEEL II 

instrumentatie l strategieen 

non-monetair 
Veld DEEL Ill 

structuren 
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Onderscheiden zijn: een evaluatie-fase I (rechterdeel van het schema) en een project 
design-voorstel (instrumentatie) tot effectiviteitsverbetering bij interactieprocessen. 
Fase I onderz.oekt de productiepraktijk om na te gaan in hoeverre de doelen, i.e. de 
allerarmsten t.o.v. minder armen mee kunnen doen aan het proces i.e. er profijt van 
hebben, gemeten langs effectiviteitsdimensies. 
In Deel I worden de methode van onderzoek en het analysekader ontwikkeld, waarbij 
het subject van participatie centraal staat. Hier komen sociaal-psychologische en 
culturele aspecten van de participant aan de orde. 
In Deel II vormt Sri Lanka's Million Houses Programme het uitgangspunt van de 
strategie-evaluaties, omdat dit bewust is opgezet met het doel de allerarmsten te 
bereiken. Enkele samenstellende strategieen worden in hun effectiviteitsdimensies 
doorgelicht; m.a. w. in hoeverre dek:ken de resultaten de bedoelingen in een omgeving, 
waar aan de politieke wil niet behoeft te worden getwijfeld? 
Aan de orde komen exteme en inteme sociaal-economische en culturele omgeving van 
productiestrategieen en er wordt een middelenverdeelsleutel bij 
ontwikkelingssamenwerking voorgesteld. 
In Deel III komt een analyse van de infrastructuur van het financieel instrument aan de 
orde. In de context van bet One Million Houses Programme van Sri Lanka wordt de 
wisselwerking en uitwisseling van middelen in de monetaire versus non-monetaire 
economie concreet en banteerbaar geanalyseerd aan de hand van de praktijk bij bank:en 
en NGO's, met name bij Sarvodaya Shramadana Movement. 
De hypothese - bet Habitat productieproces is effectief als bet het eigenbelang van de 
participanten dient - wordt in dit evaluatieproces als Criterium bescbouwd om de 
V oorwaarden voor een allerarmsten productieproces te formuleren, die in fase II van de 
studie aan de orde komen. 
In fase II - Deel IV vormend - wordt een productiescenario ontvouwd voor de lokale 
overbeid om profijtelijk een geintegreerde stadsbebeerinstitutie (inclusief de spontane 
nederzettingen) te kunnen realiseren. 



I PARTICIPANTEN IN HET 
Deel HABITAT PRODUCTIEPROCES 



Illustratie uit: De reis van Joris van Spilbergen, Linschoter Vereniging, 1933, 
gereproduceerd in: Van Diessen '86:29. 

Van Spilbergen en koning Vimala Dhanna Suriya I van Sri Lanka 

Gedeelde Habitus en Veld sinds de 17° eeuw in een bondgenootschap, destijds tegen bet 
Portugese handelsmonopolie en nu tegen de armoede. 



PARTICIPANTEN 
IN HET HABITAT PRODUCTIEPROCES 

Inleiding 
Het onvoldoende op gang komen van modemisering in ontwikkelingslanden werd 
geweten aan tradities en cultuurverscbillen, die veranderingsprocessen in de weg zouden 
staan. Inspanningen voor ontwikk:eling bestonden dan ook uit bet zoveel mogelijk 
opruimen van afwijkende structuren en gedragspatronen. Vanaf de jaren '50 en '60 
werden, bebalve modeme technologie en grootscbalige werken, ook kennis en cultuur 
intensief door middel van onderwijs en trainingen overgedragen om mensen overzee op 
een modern niveau te brengen. Al snel ontwikkelde zicb in die landen een op westerse 
leest gescboeide groep gegoeden en professionals. 
Het begin der jaren '80 Iiet een omkering zien van dit extraverte en missionaire gedrag 
van cultuur en technologietransfer naar een spijt betuigend en zeltbescbuldigend 
(Euro )centrisme. 
Algemeen beerste toen in Europa en elders de opvatting dat armoede en alles wat 
misging in de Derde Wereld te wijten was aan kolonialisme en kapitalisme van bet rijke 
Westen. Gemeenschappen die zich buiten de Westerse invloedssfeer bevonden, moesten 
zoveel mogelijk met rust gelaten worden om hen de kans te geven zicb ongehinderd van 
binnenuit te ontwikkelen en om deze groepen vooral vol respect en met veel consideratie 
te bebandelen (o.a. Nieuwenbuijze '83). 
Anderen daarentegen vonden dit maar absurd: kwalijke cultuuruitingen zoals de 
acbterstelling van vrouwen, discriminatie en slechte hygiene zijn gewoon kwalijke z.aken 
en beboren gewoon veroordeeld en aangepast te worden (o.a. Hommes '80). 
Bovendien heerste er al decennia lang aarzeling over bet dilemma der vooruitgang. 
Doen of Diet, hoe en wat (Schumacher '73:136-159)? Mead drukte bet misscbien wat al 
te patemalistisch uit; "participatie en zeltbeschikking" waren - begin 1955 - nog Diet 
of nauwelijks uitgevonden, maar de zorg om anderen klonk al wel door: 

" .... with the hope that misery can be prevented has come a' new fear, a fear 
which is strongest perhaps in the small proportion of the human race who, 
exempted from the common misery, have been the custodians of the fine flower 
of human civilization, acutely aware of the patterns of culture - so fragile, so 
all of a piece - which they have guarded. if the abolition of hunger and want 
were to be bought only by industrialization, by urbanization, by mechanization, 
by westernization, by secularization, by mass production, would not the cost be 
too great?" (Mead '55:5). 

Sinds bet midden der jaren '70, als medezeggenscbap, bewonersparticipatie en kansarme 
doelgroepen draaipunten van discussie en beleid gaan vormen, treedt langzaam aan 
"met" in plaats van "voor" in discussies over participatie op de voorgrond. 
Hardoy & Satterthwaite ('89) vragen zich af, waarom in bet Habitat-circuit zo weinig 
Derde Wereld-onderzoekers de levensomstandigbeden van allerarmsten bestuderen. 
Impliciet wordt bier verondersteld dat onderzoekers afkomstig uit de Derde Wereld Diet 
zullen lijden onder culturele mystificaties. 
Ondanks tegengas van de Derde Wereld weten we nog weinig van allerarmsten, van bun 
dagelijkse werkelijkheid en van bun culturele interactie, bebalve dat de . resultaten van 
door ons en door hen gestimuleerde processen controversieel zijn. 
In de grond gaat bet in deze controverse om verwisseling van doelgroepen, om 
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methoden van aanpak, om tijdsafbankelijk denken en om situaties. 
Dat denken, handelen en plaatsbepalen brengt bet alledaagse, vanzelfsprekende en een 
gewenning aan ongemakken en paradoxen met zich mee. Dit geheel van handicaps 
wordt ook wel paradigma · genoemd; nl. een stelsel van afspraken en visies in een 
bepaald vakgebied, dat dus ook heerst onder Habitat participanten. Paradigma's zijn 
cultuurbepalend en dwingend, zodat bet zich onttrekken aan deze vanzelfsprekendheden, 
erger nog, zich kritisch opstellen, gevaar oplevert niet serieus genomen te worden. 
De onderzoeker laadt hierdoor gemakkelijk bet risico op zicb om professioneel 
gediskwalificeerd te worden. Dessaur ('82), Bourdieu in: Pels ('89) e.a. hebben zich 
daar reeds subtiel over uitgelaten. 
Laten we, om te beginnen, een en ander uiteenzetten door de typiscbe protagonisten van 
bet proces voor te stellen. 
Hoe denken specialisten in een participatieproces over bun clienten en van welke 
vooronderstellingen gaan zij uit? 

In hoofdstuk: 1 wordt de vraag gesteld, wat mensen doet besluiten om aan een Habitat 
productieproces deel te nemen? 
Hier wordt action-researchacbtig en participatorisch tegen mede-participanten in bet 
productieproces aangekeken. Participanten worden onderscheiden in specialisten, 
bewoners/clienten en allerarmsten en er wordt rekening gebouden met de positieve 
aspecten van eigenbelang en egocentrisme. We gaan na, wat in de praktijk met 
participatie van bewoners verstaan wordt. Daamaast geeft een allerarmste een visie op 
bet Habitat productieproces. 

Hoofdstuk: 2 behandelt de vraag: Wat veroorzaakt uitsluiting, zelfs daar waar opzet 
uitgesloten mag worden geacbt? 
Het gaat om bet in structuur brengen van culturele vooronderstellingen bij participanten 
zowel als bij bet interactieproces met behulp van bet Bourdieuse denkkader. 

Eerst in hoofdstuk: 3 kan de centrale vraag worden gesteld: 
Onder welke voorwaarden en criteria kunnen/willen allerarmsten in Sri Lanka van de 
bun geboden mogelijkheden in bet Habitat productieproces profiteren? 
Hier wordt bet analysekader van voorwaarden en criteria voor effectieve participatie 
vanuit de medeplicbtige participant gesynthetiseerd1

• 

Uitgaande van deze participant moet men bet productieproces minstens vanuit twee 
perceptiestandpunten bekijken en aanpakken; hiertoe wordt een samenhang van 
onderz:ochte dimensies en aspecten tussen voorwaarden en criteria van effectiviteit op de 
verscheidene abstractieniveaus zowel als interactieniveaus gescbetst. 
Een multi-dimensionaal analysekader van voorwaarden en criteria voor de delen II en III 
besluit dit deel. 

De effectieve voorwaarden en criteria, die recht doen aan lokale motieven, kunnen slechts in "action 
by trial and error" worden ingevuld, dus in een experimenteel Pilot Project. 



1 SPECIALISTEN, BEWONERS 
EN ALLERARMSTEN IN HET PROCES 

Over participanten en participatie (ook over bewonersparticipatie) is reeds veel studie 
verricbt; genoemd kunnen worden: Burle '73; Buys '82; Salmen '87; De Silva '89; 
Huizer '89. Om participanten te doorgronden, behoeft men er slechts de literatuur op na 
te lezen, ware bet niet dat men gevangene (Kwee 74) en medeplicbtige (Bourdieu in: 
Pels '89) van de eigen wereld is. 
Deze medeplichtigheid zorgt er voor dat waardering of zelfs bet zicb kunnen verplaatsen 
in bet leven van bewoners/clienten praktisch onmogelijk wordt gemaakt door de distantie 
die de wetenschappelijke aanpak vergt. 
La.ten we in 1.1 nagaan, hoe zicb deze problematiek manifesteert bij specialisten en 
onderzoeker en in 1.2 zien, welke consequenties deze objectivistiscbe methodologie voor 
bewoners beeft. In 1. 3 wordt via introspectieve rapportering de clientenparticipatie 
problematiek vanuit de allerarmste bekeken. 

1.1 Speciamten 

Experts zijn meestal goed gehuisvest en hebben een (vast) inkomen; zij neigen ertoe 
( onbewust en te vanzelfsprekend) te vergeten dat armoedeproblemen waar zij 
oplossingen voor zoeken gelet op de weinige mogelijkheden die de armsten zelf 
hebben - een andere sociaal-culturele lading bezitten. 

Eerst wordt - ter rechtvaardiging van de methode van aanpak - de positie van de 
onderzoeker uiteengezet en vervolgens de geldigheid van de gevolgde methode 
nagegaan. 
Op weg naar formulering en operationering van bet analysekader moeten we eerst on.ze 
positie als participant/onderzoeker in een productieproces sociaal-psycbologisch en -
cultureel verhelderen. 
K wee doet ons bier een metbode aan de hand om in bet spel een bewuste speler te 
blijven, zonder invloed op bet vak te verliezen om zinvolle bijdragen te kunnen leveren. 
Hij zegt: 

"De mens is een gevangene van zijn denkbeelden en constructies, ... vrij zijn 
betekent niet ontsnappen uit de netwerken naar een wereld van louter 
verbeelding en illusies. Hij moet de structuren van zijn bemiddelde bestaan 
leren kennen en in steeds weer vernieuwde bevrijdingsstrategieen 
verwerken ... " (Kwee '74: 210-236). 

Om zelf voordeel van de structuren te hebben en er ook anderen van te laten profiteren, 
kan men op tweeerlei manieren te werk gaan: via een case-study-achtige aanpak, 
contemplatief voortbouwend op eigen ervaring, en via de structuur van Bourdieu's 
reflexieve sociologie. 

In deze studie worden beide wegen syncbroon bewandeld: vanuit de handelende en 
belanghebbende participant wordt bet proces doorleefd zoals in een action research 
situatie: emotioneel betrokken, maar rationeel structurerend en in principe kwantitatief 
relationeel en reflexief (cf. Van der Smagt '85 en Bourdieu in: Pels '89). 

Action research levert weliswaar mogelijk nieuw materiaal op, maar bet mist de 
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distantie. Resultaat van deze interactie is een product van de cultuur van de onderzoeker 
onder bet heersend paradigma. In dit opzicht is action research niet geschikt om op zoek 
te gaan naar bevrijding; veeleer is bet een instrument ter verdere cultuurverfijning; men 
is en blijft gevangene van de dominante cultuur. 
Contemplatieve case-studie, een ex-post evaluatie, garandeert distantie en heeft bet 
voordeel van posterioriteit. V erkeerde ontwikkelingen kunnen achteraf gemakkelijk 
emotievrij worden aangewezen (door beperkte medeplichtigheid bijv.), oori.aken en 
knelpunten worden gemakkelijker identificeerbaar; oplossingen en hypothesen voor 
altematieven en/of aanvullingen kunnen Jundamenteler zijn, maar onbeproefd. 
Experimenten, voortgekomen uit dit soort studies zijn in principe innovatief. Het nieuwe 
en onbekende wordt gerealiseerd met behulp van en in samenhang met bestaande, 
modeme kennis en kunde. 
Een nadeel vormt de gedateerde werkelijkheid, waar de studie of bet voorstel van uit 
gaat. In bet algemeen heeft men er zich dan reeds zijn vaste oordeel over gevormd, 
bijv. door bet inmiddels veranderend paradigma. 

Toch hoeft een persoonlijke vooringenomenheid een werkbare theorie niet uit te 
sluiten, aldus Van Leent ruim 20 jaar geleden: 

"Vooreerst is het op grond van een aantal moderne waarnemingstheoriei!n 
dubieus of de menselijke observatie ooit onbevooroordeeld Zou kunnen zijn in 
die zin, dat wij niet altijd, impliciet of expliciet, al waarnemend, vooruitlopen 
op dat wat wij nog niet zien, maar dat reeds, als context, in het waar
genomene besloten ligt. Deze context vormt ons permanente "vooroordeeln, 
dat wij wel, door verdere waarneming, kunnen corrigeren, maar waarvan wij 
ons nimmer kunnen ontdoen Zonder op te houden de dingen waar of voor 
nwaar # aan te nemen. 
'Zo gezien, bestaat de taak van de wetenschappelijke onderzoeker hierin deze 
context, voorzover deze empirische implicaties heeft, expliciet te maken in de 
vorm van coherente en toetsbare theorie 0 (Van Leent '72:99). 

Gesterkt door Van Leent vindt dit onderzoek plaats via deze contemplatief-subjectieve 
route. Een vitalistisch-achtig standpunt1 kan wellicht helpen om de beweegredenen van 
derden realistisch te identificeren. 
In ons streven processen te doorgronden is bet van belang op te merken, dat door de 
voomaamste stromingen in de sociale psychologie been eigenbelang en egocentrisme 
bij menselijk verkeer als constante factor figureert; sommige psychologen gaan zelfs 
zover te beweren, dat altruisme niet kan bestaan (Poppe '88:72). 

Men kan zich afvragen of action research in de context van egocentrisme nog valide 

1 Bet vitalisme is de leer, die zegt dat zich in de loop van de evolutie een soort 'levensprincipe' heeft 
ontwikkeld, dat niet fysisch le vatten is en dat als oorzaak gezien dient le worden voor het verschijnsel dat 
levende wezens doelgericht gedrag vertonen. Bet vitalisme stelt dat menselijk gedrag niet volledig le herleiden 
is tot fysische processen. Menselijk gedrag is doelgericht en daarbij gelden andere wetlen dan de oorzaak -
gevolgrelaties uit de fysica. Vitalisten hebben dan ook geen last met het gebruik van begrippen als vrije wil, 
geweten en ziel. Er werd geen relatie gelegd tussen het mentale leven en de maleriele processen die zich 
afspelen in het lichaam. De typische onderzoeksmethode van deze psychologie was de introspectie: de 
systematische zelfwaameming. (Schouppe 89:29) 
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is voor interculturele interacties, d.w.z. in de verhouding specialisten met allerarmsten 
in de Derde Wereld. 
Ongetwijfeld is Action Research in een culturele omgeving valide, maar ook bier moet 
men echter bedacht zijn op de impliciete, dus verborgen voorwaa.rden waarop deze 
technologie is gebaseerd. 
Actie onderzoek omvat naast: 
1. een objectivistische methodologie; 
2. een bewustzijnscomponent; men neemt alleen men waar voor zover men zich daar 

zelf van bewust is. 

Vroon en Draaisma ('86:66) wijzen erop dat bet Diet mogelijk is jezelf te onderzoeken 
en te kennen; bet studieobject bestaat slecht buiten de onderzoeker om. 
Introspectie, dus bet kennen van anderen via jezelf wordt bier in feite gedisqualificeerd, 
m.a.w. de kloof onderzoeker - onderzochte is definitief en de relatie abstract. Wei kan 
men via intentioneel onderzoek aspecten van bedoelingen zoals kennen, voelen en 
willen, introspectief verslag uitbrengen. Hiennee wordt ook gezegd dat bet 
antropologisch veldwerk, waar action research bij uitstek wordt toegepast, 
wetenschappelijk valide is voor zover de boodschapoen kenbaar zijn voor de 
boodschapper i.e. onderzoeker. 
Dit kenbaar zijn slaat op de problematiek van bewustwording bij de onderzoeker en 
niet, zoals gangbaar, bij de onderzochte. Voor wat betreft de problematiek met de 
allerarmsten is action research dus alleen bruikbaar via de contemplatieve route tegen 
een achtergrond van verwerkte ervaring en praktijk. 
Hiermee kan men weliswaar anderen nog Diet beoordelen noch bun gedrag in bepaalde 
omgevingen voorspellen, maar bet is mogelijk zelf (introspectiet) rationeel verslag te 
doen van kennen, denken en voelen in interactie met anderen. 
Dus: een cruciaal aspect voor een constructieve interactie met de annsten is 
onvooringenomenheid, open staan voor en alert zijn op anderen, de "onbekende" 
participanten. Anderzijds moeten de allerarmsten ook gemotiveerd zijn tot participatie. 
Bij participatieprocessen gaat bet dus duidelijk om de kwaliteit van voorwaarden en 
criteria, die participanten elkaar stellen om eigenbelang te verzekeren. 
Juist bier heerst door extravert gedrag Diet alleen verwarring, maar ook wordt bewust 
verhullend over eigenbelang, profijt en egoisme gedaan omdat: 
1. bet niet past om er over te praten; 
2. eerlijkheid en openheid je onderhandelingspositie verzwakt en de concurrenten 

achterdochtig maakt. 

Het sociaal-politieke verhullingsspel is door Bassett & Short ('80:127-129) verhelderend 
beschreven. Zij halen o.a. Bachrach & Baratz aan om aan te tonen dat er binnen de 
besluitvormingscompetitie twee mechanismen zijn te onderscheiden: de "non-decision" 
en de "decision" making circuits. De "non-decision-making" cultuur is synoniem met 
lijdelijk verzet, met politieke onwil, die wordt gepleegd om problemen en allocaties van 
middelen bij de lokale overheid te manipuleren. 

Het is onderhand duidelijk dat mensen buiten deze cultuur in een zo subtiel spel 
nauwelijks greep op de situatie hebben. Gemakshalve wordt dan gesteld dat zij in de 
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competitie slachtoffers zijn van misbruik en m.anipulatie (Burgess '82 en '85; Steinberg 
'82 e.a.).1 

Allerarmsten zijn bijvoorbaat uitgesloten van de competitie. Slechts zij die relaties 
hebben, omdat zij zich hebben kunnen aanpassen aan de cultuur der overheersenden 
zouden weleens slachtoffer kunnen zijn, maar zo'n ongeluk kan net zo goed een ander 
uit de groep treffen, die rijker en machtiger is, maar die voor deze speciale inzet 
gewoon pech heeft. 
Dit spel is dus een 7.aak van professionals en aan hen aangepaste exponenten. 
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Bron: Priemus '73a:2 
Schema 1.1.A Spel onder gelijken 

De "allocation games", bet spel onder gelijken (schema 1.1.A) laat zien dat de 
competitie gaat tussen: 
- Personen & groepen (openbaar/privee) strevend naar de re-allokatiie van waarden. 
• Personen & groepen (openbaar/privee) de status-quo nastrevend, 
een herverdelingsdilemma, waarbij participanten gelijkwaardig zijn toegerust 
(cf.Morgenstern & Neumann '44; Turner '72:172), m.a.w. dat dit spel door actoren van 
een cultureel homogene omgeving wordt gespeeld. 
Op de conventionele markt is geen rol weggelegd voor een individuele lage 
inkomensverdiener, zijn onderhandelingspositie is zwak (Burie '73:61). 
Deze participant heeft geen geeigende middelen tot zijn beschikking om bij te dragen in 

1 Er kan in een machtsspel geen sprake zijn van meester en slachtoffer, hoogstens van winnaar en 
verliezer. Wei kunnen we zeggen, dat meer macht me6r vrijheid en beslissingsrecht oplevert en dat 
macht tot top-down en extravert gedrag verleidt. 
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een markt waar roil-, onderhandelings- en wedijverkarakterlstieken overheersen. 
In feite zag Burle toen al, dat de armsten niet aan de bak kunnen komen via de 
bestaande infrastructuur, tenzij via (nog altijd Burle) een contra-formalisering, een 
spiegelbeeld en miniatuur van bestaande instituties. 
Impliciet boudt dit in dat alleen in verenigingen, cooperaties en vakbonden bet spel om 
de knikkers gelijkwaardig ten behoeve van de leden kan worden gespeeld. 
Deze oplossing moet worden gezien in de context van bet toen heersend confrontatie
paradigma: advocacy planning, delivery mechanismen en bevoogdingsattituden. 
Tegenwoordig is men er, na opmaken van rekeningen voor Stadsvernieuwing, inspraak 
etc. acbtergekomen, welke financieel heilloze weg destijds werd bewandeld om top
down besluitvorming te legitimeren via bureaucratisering. 
Daamaast is uit recent onderzoek gebleken dat de kansarmen desondanks nog steeds van 
profijt uitgesloten blijven en dat deze participatiemetboden teleurstellen (Smit '91; 
Frerks '91 e.v.a). 
Ben benadering van herverdeling, waar ruimte aan verhullingen wordt gelaten en die 
toch uitgaat van een "altruistische" mens-opvatting zonder eigenbelang, misleidt en zet 
de zwakkere participanten op bet verkeerde been. 
Door specialisten wordt impliciet voor en namens clienten gehandeld; onbedoeld kunnen 
bierdoor groepen mensen in bet proces, voor wie de inspanningen bedoeld zijn, worden 
verwisseld: in plaats van de onbekende allerannsten profiteren de ons beter bekende 
minder armen. Vooral bij processen in de "informele sector1" van de squatterwijken in 
de Derde Wereld, waar professionalisatie doordringt, treedt deze verwisseling op. 
In boofdstuk 2 wordt verder ingegaan op bet systematiseren van de culturele handicaps 
van bet Habitat proces. 

1.2 Bewoner in bet proces: doelgroep? 

In bet buisvestingsproces wordt uiteraard aan bewonersbelangen gewerkt. De 
technologische belangen van bewoners worden voldoende vertegenwoordigd geacht door 
professionals, die getraind zijn om ook de belangen van anderen te dienen. 
In welke gedaante de bewoner voorkomt, kan bet best worden geillustreerd aan de hand 
van de visie op en positie van bet object van denken en bandelen van specialisten in bet 
bouwproces. 
Architecten spreken in Habitat productieprocessen niet over individuele bewoners, maar 
over strategieen en planning van bouwobjecten. 

Het object waarover wordt beslist in planning van bet woningproductieproces betreft 
volgens Prlemus ('78) 3 gebieden: 
1. grond; 
2. woning; 
3. woonattributen. 

1 Het begrip "informele sector", zoals dit in de literatuur wordt verstaan, betek:ent: op weg naar 
formalisering in de dominante cultuur (cf.Harms '76; Van der Linden '77; Van Dijk '80; Turner '83); meer in 
par.4. I. 
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"- Grond is het grondvlak waarop bouwsels worden opgericht en via welke 
die bouwsels bereikbaar zijn. Grond is voor het bouwen van woningen een 
belangrijke produktiefactor. De ligging en de relatie met andere woningen en 
voorzieningen, gebrekkig tot uitdrukking komend in de grondprijs, verleent 
aan het wonen tal van externe effecten. 
- Woning is het resultaat van een produktieproces, een bouwsel geschikt en 
bestemd voor bewoning, exklusief grond en eiklusief woonattributen. 
- Woonattributen is een verzamelnaam van al datgene waarmee de bewoner 
zich omringt en dat in het algemeen bij een verhuizing door de bewoner wordt 
meegenomen of apart aan de volgende bewoner (of verhuurder) wordt over
gedaan. Woonattributen worden niet tot de opgeleverde woning gerekend. De 
grens tussen woning en woonattributen is niet onajhankelijk van tijd en plaats 
en wordt o.a. kultureel bepaald (Priemus '78:31-32). 

De bewoner wordt bier genoemd in de categorie woonattributen om bet buis op te vullen 
naar inzicbt van de architect, die immers wordt geacht de bewoner professioneel te 
vertegenwoordigen. Dit betekent wet dat producten uit dit proces de sociaal-economiscbe 
karakteristieken van de professional vertonen. De toekomstige bewoner van bet buis kan 
alleen iemand zijn, die tbuis is in dit sociaal-economiscb handelen en gebruiken van de 
ontwerper. 
In bet proces bestaat de bewoner hls consument, tegen wie gezegd kan worden: "Wat 
goed voor je is, wordt door de markt, c.q. experts bepaaltr. 
Bij de professionals zijn de voorwaarden om oog te hebben voor anders-bemiddelden 
dan ook nauwelijks aanwezig; de client wordt gereduceerd tot een randvoorwaarde in 
bet productieproces. 
Waar men bewoners, zoals bij het doelgroepenbeleid, prominent een rot laat spelen, 
worden objectivistiscbe technologieen te bulp geroepen. 

In de studie van Bianpoen ('83) is, met gebruikmaking van factor-analyse, een model 
ontwikkeld dat moet kunnen aangeven welke factoren bet meest bijdragen aan verbete
ring van leefomstandigheden der squatter en kampung-bewoners van Jakarta. 
Dit model beantwoordt aan de verwacbtingen, maar het kan niet voorkomen dat metin
gen op relatief rijkeren worden verricbt. 
De resultaten van dit ondenoek zijn dus wel relevant voor deze groepen, die uiteindelijk 
profiteren van later te nemen maatregelen. 
Er wordt bier duidelijk aangetoond dat mensen zicb op dit praktiscb niveau wet 
modelmatig laten inpassen1• 

Desondanks kan men ook uit Bianpoen's ondea.oek afleiden dat grote groepen mensen 
niet goed inpasbaar zijn. 
Uit zijn onderroek blijkt verder dat effectiviteit der inspanningen duidelijk te maken 
beeft met bet handelingenstelsel, met onderwijs, training en vooral g e I d. 
M.a. w. bet onderzoek beeft slecbts betrekking op buisboudens, waar de geldeconomie 
dominant heerst. Met conventioneel wetenschappelijke methoden kunnen we kennelijk 

1 In tegenstelling tot bet geloof in grote culturele lobbies (cf.IS 1993) die zelfs nu nog met behulp van 
stereotypen en ongestructureerde vooroordelen de armoedeproblematielc hopen te lcunnen aanpalclcen en de 
nadrulc leggen op cultuurverschillen. 
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niet doordringen tot in bet non-monetair economisch gebied. 
Nu hebben sommige vragen uit dit onderzoek, die niet relevant voor allerarmsten zijn, 
daar ook wel a.an bijgedragen: hoeveel verdien je? hoeveel jaren school? uitgaven voor 
eten; hierdoor worden mensen i.e. formulieren in bet systeem gemarginaliseerd. 
Bianpun heeft bier eeo kans voorbij laten gaan om achter problemen vm de echte 
armsten te komen. 
Compensatie voor deze afstandelijke en abstracte, individu-negerende methoden in 
sociaal wetenschappelijk onderzoek wordt gegeven door in de verslaglegging 
verscheidene verhalen weer te geven van individuele personen (o.a. UN '78; Thung 
'81). Deze manier van presentatie kwam in de "Chicago School" (1915-1940) tot 
wasdom (cf. Van Vught '79:62 e.v.; Versteynen '85). 
Door de· sociale afstand is ook deze methode maar behelpen, want de verhalen refereren 
a.an :zaken die voor ons relevant zijn: veel of minder geld/inkomen, eten, schoon water, 
toilet, ziekte, medicijnen, etc. 
De bewustzijnscomponent van deze introspectieve methode werd verdrongen door de 
extraverte, die planningswerkz.aamheden vereisen. 

Een aanpak die een beroep doet op ons bewust zijn van de mrgen van anderen is 
Turner's ('83;76-78) bottom-up strategie. 
De "enablement" aanzetten door de overheid in de vorm van opheffing van reguleringen 
en voorschriften voor anne stadsbuurten ziet hij als hoopgevend. Hij verwacht 
procesimpulsen van dit "water bij de wijn doen" door overheden en bet accepteren van 
"second best" oplossingen naarmate de wereldacceptatie groeit. 
Turner bedoelt bier acceptatie door internationale instituties mats de Wereldbank, UN 
Habitat en nationale overheden. Op deze manier kunnen mensen in arme wijken zich in 
alle vrijheid organiseren en zelf in bun huisvesting voorzien, ongehinderd door 
bulldozers, kaalslag en internationale conferenties. 

Harms ('72) vindt bevrijding van voorschriften en reguleringen in 
huisvestingsvoorziening ook essentieel, maar meent: 

"freedom to build is in fact no more than the only alternative the poor have, 
contrary to what the word "freedom" might suggest. " Eigenlijk zegt hij dat 
bet m eenvoudig niet is! 

Formalisering en commercialisering verzwakken de positie van allerarmsten nog meer 
(Harms '92). 

Ondertussen - vooral na de recente ontwikkelingen in Oost-Europa - weten we, dat 
na talloze voorgestane oplossingen, die sedert Engels' "Housing Question"(1873) de 
ronde doen er nog geen lering is getrokken uit de structuur van menselijke interacties en 
verengde kaders van technologie, maar dat men zich nog niet kan ontworstelen a.an 
culturele denkkaders, men grijpt steeds opnieuw terug op strijdbare 
gedachtenconstructies in de trant van: 

"... the 'housing question' is not a question of lack of funds or of national 
wealth but of unequal distribution in capitalist societies, especially in 
underdeveloped countries with their wide social disparities ... 
. . . The improved organization of the present housing projects for the poor, the 
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introduction of cheaper, more appropriate technologies etc. will not create the 
solution by themselves." (Steinberg '82:387-8). 

"As long as the capitalist mode of production continues to exist, it is folly to 
hope for an isolated settlement of the housing question affecting the lot of the 
workers. The solution lies in the abolition of the capitalist mode of production 
and the appropriation of the means of subsistance and the instruments of 
labour by the working class itself." (Engels '75:74, oorspronkelijk 1873). 

Anderen uit radicalere stromingen volgen op dit abstract niveau de koers van Engels 
nog. Suggesties in deze ricbting ter oplossing van bet buisvestingsprobleem zijn nocb 
realiseerbaar. nocb in bet belang van de massa. 
Engels' object van deliberaties was niet de verlicbting der misere van een misbruikte 
arbeidersklasse; zijn fixatie berustte op eliminering van bet kapitalisme. 
Deze obsessie verblindt o.m. ook Harvey ('73), Castells ('77) en Steinberg ('82) die -
in verwarring gebracbt - evenmin constructieve oplossingen konden aandragen. In die 
tijd was bet ook moeilijk om aan bet beersend paradigma ontsnappen, want wie bet 
macro-economiscb liedje niet meezong, werd niet serieus genomen. 
Deze gedacbtengang draagt ertoe bij dat bet individu in zijn micro-context is 
onderbelicbt en zelfs - overigens zonder opzet - is verdwenen en opgegaan in bet 
systeem: 

"In the development studies field the rise of dependency and neo-Marxist schools of 
thought has shifted the scale of analysis away from the individual unit. The problem 
of poverty is no longer perceived as something which is particular to an individual 
person, city or country, remediable by the actions of technocratic governments. 
Rather, poverty or more accurately the state of relative poverty is seen to be the 
consequences of the historical process of incorporation into the world capitalist 
system." (Gilbert '82:7). 

Ondanks bet feit dat door een paradigma-omslag decentralisatie en enablement 
tegenwoordig boog in bet vaandel worden gedragen, wordt voor bet individu tocb nog 
slecbts die plaats ingeruimd, waar hij als subject of object in past, m.a:.w. bet object 
moet zicb voegen naar bet dominante proces. 
Net als in de jaren '70 concentreert onderzoek ten beboeve van allerarmsten zicb op bet 
recbt van participatie en toegankelijkheid, d.w.z. op subsidie, boogte van de buur, 
gegarandeerd minimuminkomen en werkgelegenheid, wat dus een kwestie van 
incorporatie in de formele sector is. 

Deze discussies op ideologiscb macro-niveau zijn weliswaar van nut geweest, maar bun 
neerslag op micro-niveau beeft mensen in de dagelijkse praktijk niets wijzer gemaakt. 
In deze ideologische verwarring en belangenverstrengeling is bet doelindividu fysiek uit 
bet gezicbtsveld verdwenen en verder niet interessant, want de professionele aandacbt is 
verplaatst naar de competitie om bet eigen gelijk. 
Professionele belangstelling is ook onderbevig aan politiek-economiscbe 
wispelturigbeden; als donoren geen belangstelling voor armoedeproblemen in urbane 
gebieden aan de dag leggen, worden vanuit de Derde Wereld voor deze sector geen 
aanvragen geformuleerd. 
De hoop blijft dus gevestigd op de eigen inbreng van de allerarmsten zelf! 
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Ben introspectieve onderzoeksrapportering vanuit de non-monetaire handicap kan 
barrieres voor vrijwillige participatie identificeren. 
Over allerarmsten wordt in ontwikkelingssamenwerking uiteenlopend gedacht, 
varieerend van doelgroep tot een over bet hoofd geziene groep. 
Het begrip allerarmste is abstract en impliciet. Vooral bij universitaire 
samenwerkingsprojecten houden projectformuleerders zicbzelf voor, dat men al doende 
toch deze groep van dienst is door de studerende elite van een (armste) 
ontwikkelingsland toegang en aansluiting te geven tot de dominante wetenschappelijke 
cultuur. 
Partijen rechtvaardigen zich voor deze omweg door lokaal relevant onderzoek te 
bevorderen met de bedoeling daarmee de culturele kloof te overbruggen, in ieder geval 
om Eurocentrisme uit te sluiten. 
Vragen rond allerarmsten blijven egocentrisch, zelfs op dit implementatieniveau: zijn 
dem mensen dommer of slimmer dan wij? Hoe denken en handelen zij? Wat moeten zij 
voor bun participatie doen? 
De dominante sector blijkt dus teveel naar zicbzelf te kijken. 
Om dit dilemma te doorbreken is bet nuttig bet standpunt van een allerarmste te horen, 
waarbij men te werk kan gaan via een soort emotionele Action Research methode, die 
rekening houdt met karakteristieken en varieteiten van interactie, parafraserend en 
vitalistisch weergegeven: 

" lk zou best mee willen doen, maar wat zijn dan de voorwaarden en criteria opdat ik 
aan een evt.samenwerking iets overhoud, liefst met plezierig en niet opgelegd werk. 
Welke barrieres ontmoet ik in mijn omgeving bij realisering en consolideren van een 
(vestigings)plaats in het settlement, terwijl ik geen geld en daarom nauwelijks 
perspectieven heh? 

Twee wegen staan me open: 
1.3.1 naar buiten toe: wat kunnen anderen doen of bieden; hulp tegen welke 

prijs in welk "betaal "middel ? 
1.3.2 naar binnen gericht: mun eigen capaciteiten en interactie met "betaal"bare 

middelen. 

1.3.1 Naar buiten toe 
"De eerste obstakels op weg naar verbetering en ontwikkeling zijn de formele 
organisaties. Iemand zoals ik, die deel uitmaakt van een grote groep mensen die officieel 
niet bestaat, moet eerst maar zien erkend te krijgen dat ik besta in de papieren. Direkt 
ontstaan er al moeilijkheden,· hoe communiceer je,' je moet maar het geluk hebben dat 
instanties je taal verstaan, laat staan dat zij jouw taal spreken. lk weet wel dat deze 
lokale loketten(instanties) handelen volgens richtlijnen en procedures van de 
(centrale)overheid, City Council; sommige van deze welwillende lokettisten komen zelfs 
uit het buitenland: de Wereldbank, Bilaterale Hulp enz. 
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Zij verwachten wel van mij dat ik me aanpas aan hun cultuur. Deze aanpassings
operaties zijn kostbaar, brengen ook weer mensen (expe11s) van buiten met zich mee,· 
bovendien kost het veel tijd om te begrijpen wat hun bedoeling is en hoe organisaties be
horen te werken (if.Buys '83). 
Ook NGO 's zoals Sarvodaya Shramadana Movement en hun buitenlandse sponsors 
hebben hun cultuur get'nstitutionaliseerd op basis van het schrift en papier. In te
genstelling tot hun cultuur is de onze hoof<k/J,kelljk/ysiek en Verbaal gericht! 
Wat zeggen mij nu formulieren,· de onzin die er gevraagd wordt raakt mij niet; waar 
slaat bijv. een vraag opals: hoeveel inkomen? Willen ze weten wat ik nodig heh, willen 
ze geld geven of moet er alleen maar wat op papier staan? Nooit hen ik beter van zo 'n 
interview geworden! Watte denken van de vraag of lk vrouw, kinderen en/of dieren heh 
terwijl ze toch uiteindelijk niets willen lenen. 
Vrouw, kinderen en familierelaties vormen rijkdom en kredietwaardigheid. Dit is in de 
dominante cultuur ook zo, maar wanneer het mij betreft, wordt er nogal omzichtig mee 
omgesprongen also/ het illegale attributen betreft. Uiteraard worden deze gegevens in de 
dominante cultuur ook gebruikt om er beter van te worden, maar de papier-cultuur weet 
daar steeds minder raad mee. 
Arbeid, Organisatie en Connecties zijn in een modern productieproces onvereenigbaar 
geworden en moeten dan buiten de formulieren blijven. 
Op Habitat-niveau lijdt cultuur(interactie) ook onder een mode van economisch denken. 
Eerst willen ze ons, squatters, weghebben, daarna be/oven ze paleizen (Low-Cost 
Housing). Nu dit te duur blijkt, willen ze dat wij mee werken om anderen een huis te 
geven (Site & Services). Daarna beloofden ze ons een huis als we het zelf bouwden zoals 
zij het goed achtten (Aided Self Help). Nu blijkt dat de behoefte aan nette woningen 
onverzadigbaar is, zeggen ze: wij geven je water, eventueel afvoer voor het geleverde 
water, de rest doe je maar zelf .... maar niet gratis! 
Nu zijn we precies terug bij ons uitgangspunt: beta/en in geld kunnen wU niet, maar er 
iets voor doen in ruil, dat kunnen wij well". 

1.3.2 Met eigen capaciteiten 
" Het is niet dat wij niet willen betalen, maar eerst moet onze rijkdom worden erk.end en 
inwisselbaar gemaakt; daarna moet er inderdaad voor gewrgd worden dat wij voordeel 
bij deze interactie krijgen, hoe weinig ook! 
lnderdaad wijkt mobilisatie van onze rijkdom af van gebruiken en tradities binnen de 
dominante cultuur, maar het effect is toch hetzelfde? Elke inspanning en bijdrage gaat 
uit van het principe van: er zelf beter van worden. 
Behalve een beroep op geld doen wij in versterkte mate een beroep op (mede)mensen om 
productie te realiseren. Dit beroep op mensen maakt het proces kwetsbaar in die zin, dat 
het moeilijk te zeggen valt hoe elke keer lets gerealiseerd moet worden. Steeds moet er 
ale11 op een gegeven situatie gereageerd worden; dan weer zijn mensen bezig met 
andere, diverse, geld opleverende taken of hebben sociale plichten de voorrang,· het dak 
lekt etc. 
In alle gevallen wordt er geimproviseerd, direct beslist, oplossingen en samenwerkingen 
gerealiseerd. Van mijn hulpverlener wordt verwacht dat hij op deze zaken - in ieder 
geval meer dan wat nu kan bij NGO 's - eveneens alen en flexibel kan inhaken ". 
Aldus de perceptie van een allerarmste. 
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De communicatievarieteit in de informele en extra-formele sector brengt de rigide 
officiele conventie aan bet wankelen. Laten we eens kijken langs welke wegen die 
squatters invloed kunnen uitoefenen op de lokale overheid, met name op relationeel 
gebied (figuur 1.3.2.A); deze invloed wordt tot op hoog niveau uitgespeeld. 
Keuzevrijheid is een kenmerk van rijkdom: hoe meer connecties hoe machtiger. 
Door de dominante sector wordt juist deze vrijheid verengd om bet proces voor elke 
sociaal-economische categorie efficienter en effectiever te doen verlopen. Het is een 
gemaximaliseerde productieprocedure, bestaande uit vastomschreven ingredienten. 
In zo'n proces wordt vrijheid anti-efficient en anti-effectief. Deze rigiditeit vormt de 
barriere voor een naadloze aansluiting van sociaal economische processen aan dominante 
sectoren. 
De allerarmste participant, die zich graag in bet productieproces ziet geincorporeerd, 
ontmoet vooronderstellingen t.a. v. Mens als Arbeid zowel als Kapitaal, die hem 
onhandig voorkomen. 
In bet volgende hoofdstuk analyseren we deze vooronderstellingen sociaal-cultureel en -
economisch en maken we de standpuntsomkering in hoofdstuk 3 mede ten gunste van 
allerarmsten operationeel. 
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Culturele handicaps komt men tegen bij de beoordeling van allerarmsten in de non
monetaire economie van Derde Wereld steden. 
In ontwikk:elingslanden is beschikbaarbeid van arbeid ogenschijnlijk onbeperkt. Er 
worden dan ook serieuze pogingen ondemomen om er bij productieprocessen zoveel 
mogelijk gebruik van te maken; eens stonden voorbeelden uit Mao's China model. 
De "Appropriate Technology"- beweging baseert zicb op substitutie van kapitaal door 
arbeid. Pre-industrieele werktuigen worden van zolder gebaald om in 
ontwikkelingslanden met ter plaatse beschikbare materialen te reconstrueren en in 
productie te nemen. 
Door tegenvallende resultaten van ondernomen projecten beeft bet idealisme der jaren 
'60 inmiddels plaats gemaakt voor meer realiteit en besef. 
Zo zijn de "second best solutions" (Burns & Grebler '77) "second best" gebleven. 
Nu bovendien uit onderzoek blijkt dat vrij beschikbare arbeid ook onder squatter
bewoners schaars is, is de optie om bet productief maken van Arbeid in squatter
gebieden in de vorm van vrijwillige arbeid en arbeidsgiften (Shramadana) helemaal 
misplaatst. 
Immers, bij mensen die slechts arbeid en andere niet-courante middelen tot bun 
beschikking hebben, zal arbeid geen overbodigheid zijn; onder allerarmsten heerst er 
zelfs tekort aan om door arbeid genoeg bij elkaar te schrapen, simpel om te overleven. 
Dit wil echter niet zeggen dat men begrip moet opbrengen voor deze ~overproductie" 
van Arbeid; men moet voor misbruik van dit inzicbt waken. 
Het traditionele gezegde: kinderen = rijkdom berust op vooronderstellingen uit een ver 
verleden, toen grond e.a. grondstoffen nog wacbtten om te worden ontgonnen; deze 
omstandigbeden bestaan niet meer, na de Club van Rome ('72), bet Brundtland Rapport 
('81) en de Rio-conferentie ('92). 

Met bet manifest worden van tegenstrijdigheden nl.: 
- een onstuitbare disproportionele groei van armen en armsten, 
- steeds uitbreidende en overwoekerende squatterwijken, 
- overbelasting en vernietiging van milieu etc., 
is bet ontwapenend te constateren dat de begrippen - overvloed en overbodigheid van 
arbeid - niet slechts verbeeldingen zijn die voortkomen uit kringen der dominante 
cultuur, maar dat er vanuit die kringen weinig tegen deze overpioductie wordt 
ondemomen. Men zou kunnen stellen dat met betrekking tot de toepassing van arbeid 
een overvloed aan concepten is geproduceerd in relatie tot de problematiek van de 
allerarmsten. V oor de overbrugging van de kloof tussen concepten en de toepassing van 
middelen, o.a. arbeid op lokaal niveau, is bet nuttig alsnog een toevoeging le maken. 
In 2.1 analyseren we eerst de kloof tussen denken en bandelen in de productieformule, 
daama wordt in 2.2 die middelenkloof met een verrijkt Bourdieu's kapitaalconcept 
hanteerbaar gemaakt. 
In 2.3 wordt acculturatie van enculturatie onderscheiden door de motivationele aspecten 
vrijwilligbeid, eigenbelang en profijt. 
In 2.4 bemeten we de productiefactor medeplichtige participant naar kwantitatieve en 
kwalitatieve aspecten van arbeid. 
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2.1 Benken en Handelen 

We behandelen acbtereenvolgens vooronderstellingen in de productiefonnule en de 
relatie onderzoeker - onderzocbte. 

* Productiefonnule 
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In bet Habitat productieproces veroorz.aakt zelfs bet eerder in de inleiding concreet 
gedefinieerde cultuurbegrip nog misverstanden en verwarring. 
Denken en bandelen in bet productieproces beperken zicb nl. niet tot een 
interactieniveau; we maken onderscbeid in standpunten van waaruit die interrelaties 
bekeken worden. Bovendien kunnen wij ons die interacties op verschillende niveaus 
indenken als abstracties buiten ons om. 

De interactie tussen Kapitaal en Arbeid, uitgedrukt in de productiefonnule is zo'n 
abstractie, die dus bestaat buiten de werkelijkheid van bet individu. 
Terugvertalen naar de werkelijkheid is een lange weg vol goede voomemens, waarbij 
vooronderstellingen ertoe bijdragen dat men bet spoor bijster raakt. 
Interacties in de productiefonnule zijn zodanig gereduceerd, als ware bet 
mathematische, enkelvoudige relaties van homogene elementen, waardoor slecbts 
uitgebalanceerde uitspraken op bun plaats lijken: 

"... one can safely reject both the extravagant optimism among some economists 
about the employment potential of construction if wages are kept low and dismiss the 
pessimism about inelasticities that is common among technicians and planners" 
(Strassmann '82:31). 

Deze uitspraak is een conclusie uit een studie, waarin went gezocbt naar substitutie 
elasticiteiten tussen Arbeid en Kapitaal in zeven landen, met bet doel werkgelegenheid 
en kosten betrouwbaarder te kunnen inscbatten. 
De substitutie-elasticiteit bleek te liggen tussen 0,7 en 0,9, zowel voor Arbeids- als voor 
non-Arbeidsfactoren en gescboolde en ongescboolde Arbeid; de conclusie van 
Strassmann' s project laat nogal wat ruimte tot interpretatie open1

• 

Om tot deze oonclusie te komen, heeft Strassmann in de resp. landen aan geregistreerde 
aannemers offertes voor een standaanl low-cost woning gevraagd. Deze geensceneerde 
productie boudt weliswaar rekening met de stand der technologie en de sociaal 
economische situatie ter plaatse, maar veronacbtzaamt ingebouwde vooronderstellingen 
in (micro-)economiscbe ficties, zoals de Constante Substitutie Elasticiteit.2 

Deze fictie is een abstractie, waar geen plaats is voor andere vonnen van economie dan 
de modeme monetaire, m.a.w. Strassmann's exercities zijn uitgevoerd in de dominante 
economie en cultuur. 
Niettegenstaande veldwerk in verschillende landen berusten zijn berekeningen nauwelijks 
op de diversiteit van de lokale, sociaal-economiscbe omgeving. De universele geldigbeid 

1 De studie ondersteunt wel rnijn bevinding, dat technologie overal dezelfde prijs heeft (Thung 85). 

2 CSE betekent dat vervanging onder alle omstandigheden in dezelfde verhouding gebeurt. 
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van zijn bevindingen is te danken aan de consistentie van het geldsysteem. In de 
productieformule zelf worden ook stilzwijgend stricte beperkingen opgelegd in de vorm 
van vooronderstelHngen. lndien deze niet worden uitgewerkt, hebben zij verstrekkende 
gevolgen voor een proces tussen twee culturen. 
Men moet goed in de gaten houden dat de productieformule alleen geldt voor: 
- homogene verzamelingen in enkelvoudige relaties van de graad een; invloedsfactoren 

van hogere orde ten gevolge van diversiteit van lokale sociaal-economische 
omstandigheden zijn bij voorbaat uitgesloten. 

De homogeniteits-vooronderstelling in de productiefunctie gaat nog verder: het 
impliceert de introductie van een denkbeeldige consument, die bet dominante denken en 
handelen verpersoonlijkt: de Homo Economicus, een fictie bij uitstek! 
De economische theorie heeft het over de kleinste eenheid, de consument: 

"Each individual or household has a fairly accurate notion of what its money income 
will be for a reasonable planning period, ... each consumer or family unit has 
complete information of all matters pertaining to its consumption decisions. A 
consumer knows the fall range of goods and services available in the market,' he 
knows precisely the technical capacity of each good or service to satisfy a want. 
Furthermore, he knows the exact price of each good and service, and he knows these 
prices will not be changed by his actions in the market. Finally, the consumer knows 
precisely what his money income will be during the planning period". (Ferguson 
'69:11) 

Met deze uitspraak en definitie stuiten we op een andere vooronderstelling, die van 
essentieel belang blijkt voor de economie der allerarmsten, maar die - naar bet schijnt 

al te gemakkelijk over het hoofd wordt gezien, met name wat bet begrip "geld" in 
deze economie voorstelt. 
In de prak:tijk wordt met het begrip economie als vanzelfsprekend alleen huishoudingen 
bedoeld, waar geld dominant heerst; m.a. w. de economische theorie kan de niet
monetaire economie niet analyseren, want die bestaat niet in deze visie. 
Economen Zllllen dan ook zeggen dat non-monetaire economieen niet gepland, bestuurd 
en nog minder ontwikkeld kunnen worden, want juist dat "precisely what his money 
income will be ... " ontbreekt. En loch bestaat die non-monetaire economie. 
Dei.e anomalie wordt in de ontwikkelingseconomie volkomen genegeerd. Voor zover 
dez;e onregelmatigheid wordt ondervonden, trekt men dit via acculturatie en instructie 
met meer g e I d recht, in plaats van zich te verwonderen over de economische 
interacties bij anderen en constructies te beramen ter overbrugging van bet onbegrip. 

* Onderzoeker - onderzochte 
De kloof tussen denken en handelen bij experts in bet Habitat productieproces hoop ik 
met het aanhalen van huisvestingscoryfeeen Turner en Priemus beter te articuleren en de 
overbrugging hiervan voor te bereiden. 

Teruggegrepen wordt op schematische procesvoorstellingen van Yap (Priemus '78:59), 
atbeelding 2.1.A, resp. Turner ('76:160), atbeelding 2.1.B om plaats en soort der 
problematiek weer te geven. De aandacht wordt in bet bijzonder gericht op positie en 
relatie van onderzoeker - onderzochte. 
In beide processchema's zijn als vanzelfsprekend research, actor en object van studie in 
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een figuur ondergebracbt gedacbt. Zelfs de onderzoeker is getrouw aan tradities in 
positivistiscbe en rationele wetenscbapsbeoefening - op een wetenscbappelijke manier 
ontkoppeld a.an bet proces. 

-N 

t t 

Bron: Priemus '78:59 

3 het nemen van initiatief 
4 het beschikbaar stellen van grond 
5 het vervaardigen van het ontwerp 
6 het financieren 
7 het uitvoeren 
8 het distribueren 
9 het in gebruik ste!len 

10 het evalueren van het gebruik 
11 het nemen van het besluit: renoverer · 

./rekonstruktie 

Ajbeelding 2.1.A Productieproces volgens Yap 

De onderzoeker is niet in bet schema weergegeven en staat als bet ware los van bet 
object van studie. 
In o.a. de visie van Bourdieu kan op subjectniveau bet onderzochte eventueel worden 
vereenzelvigd met de onderzoeker/-actor in een reflexieve interactie. 
Uit sociaal-wetenschappelijk methodenonderzoek (o.a. Van der Smagt '85) is ecbter 
gebleken dat onderzoeksresultaten vaak niet kuonen worden terugvertaald naar de 
werkelijkheid (cf. o.a.Goudappel '81), omdat er geen voor alle actoren identieke en 
objectieve werk:elijkheid bestaat, die onvervormd en overdraagbaar is. 
Actie-georienteerde onderzoekers bebben dit wel door en de reflexieve onderzoeker weet 
daar dan ook wel raad mee; hij verplaatst zicb in de "anders" bemiddelde actor, m.aar 
zonder zicb ervan bewust te zijn, neemt hij zijn culturele bagage mee, zoals opleiding, 
expertise en wetenschappelijke vanzelfsprekendheden. 

In de praktijk van actie-onderzoek blijkt dat een fysieke verwisseling van standpunt 
alleen niet altijd helpt de kloof tussen denken en lokaal aangepast handelen te 
overbruggen. 
Meestal is men zich van deze complicatie niet bewust; Kwee ('74) en Bourdieu ('79) 
hebben naar dit verstrikt raken in eigen denkbeelden diepgaand onderzoek gedaan. In 
tegenstelling tot Kwee vraagt Bourdieu zich zelfs af of men wel uit deze impasse kan 
komen; zelfs een revolutie verandert niets aan sociale mecbanismen en ordening (Pels 
'89:173-174). 
V oor bewuste ontsnapping aan de vangarmen van bet heersend paradigma biedt bet op 
"tools" gebaseerde denkkader van Kwee handelingsmogelijkheden voor analyse en 
instrumentatie, met name via de weg van de introspectie op micro-lokaal niveau. 
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In een spontane nederzetting is Participant II (zie afbeelding 2.1.B) genoodz.aakt zijn 
werkelijkheid ook rationeel en wellicht pragmatisch te abstraheren en te aggregeren voor 
zijn Habitat productieproces. 

monitoring -

evaluation 

ACTOR Participant II 

1 t. ~ " 
IMiddelen discrepantie 

reflexieve overbrugging interactie kloof 

j t 
--- ONDERZOEKER naai': Turner 76:160 

2.1.B Middelenllnteractie kloof 

De kloof tussen een spontaan en wetenschappelijk handelingenstelsel bestaat uit een 
discrepantiekloof tussen de monetaire en de non-monetaire economie. Resumerend 
bestaat de kloof uit drie componenten; de interactie, de reflexiviteit en de middelen, die 
zijn belichaamd in de participant. Kijken we naar Turner's Habitat productieproces 
(2.1.B) dan valt op dat deze overbruggingsproblematiek zich in alle fasen en stadia van 
het cyclisch ontwerpproces voordoet. De oplossing van deze overbruggingsproblematiek 
zit dus opgesloten in de z.g. human resources i.e. in de productiefactor participant. 
Maar de propositie dat de onderzoeker reflexief voor de onderzochte kan denken en 
handelen is in non-monetaire situatie niet houdbaar. De vooronderstellingen van de 
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financieel- economische middelen zijn onverenigbaar. 
Laten we eerst kijken naar wat Bourdieu ('79) ons met betrekking tot de articulatie van 
de middelencomponent te bieden heeft. 

2.2 Bourdieu's denkkader instnunenteel opgevat 

De professionals van de representatie, zoals Bourdieu sociale wetenschappers noemt, 
(Pels '89:160) vertegenwoordigen dominante denkstromingen van deze eeuw. Positief 
opgevat biedt Bourdieu's retlexieve maatschappijvisie in grote lijnen een kader voor een 
analyse van handelingenstelsels, waarbij de analyticus zelf bewust een interactieve rol 
speelt en desondanks wetenschappelijke distantie kan bewaren. 
Hoewel zijn denkkader Franco-centrisch is (cf. Pels '89:120-142) kan de structuur van 
zijn visie op de hedendaagse maatschappij de resultaten en verhoudingen van interacties 
loch wel realistisch verklaren. 
Bourdieu verdeelt zijn werkelijkheid in Velden, bijv. in beroepen, vakgebieden, 
huisvesting etc., kortom: in werelden. Elk Veld bevat een samenhangende verzameling 
van objecten, instituties, bedrijven etc. waar bet bestaan diepgeworteld is in de 
ontstaansgeschiedenis; zij dragen in zich de geaccummuleerde resultaten van alle 
interacties der vervlogen en tegenwoordige tijd. 
Anderzijds bevinden zich in de Velden interacterende mensen, die bun geschiedenis, 
tradities en geaccummuleerde kennis en ervaring van voorgaande generaties met zich 
meedragen. Bourdieu noemt deze meegedragen componenten de "belichaamde" 
werkelijkheid, de Habitus, die er voor zorgen dat bet "geobjectiveerd" Veld blijft 
voortbestaan. 
Tussen de geobjectiveerde en belichaamde componenten onderling treden voortdurend 
wisselwerkingen op, die elkaar reflexief beinvloeden en vormen. Het middel van deze 
interacties is Kapitaal. Nu is Kapitaal veelvormig, maar om bet niet al te ingewikkeld te 
maken, benoemt Bourdieu drie categorieen: 

2.2.A Drie categorieen van Kapitaal 

Sociaal rpltaal 

Cultureel kapitaal 

l 
Economisch kapitaal 

Onder sociaal kapitaal moet men bijv. rekenen: relaties en connecties, welke school 
men doorliep, uit welke maatschappelijke klasse men stamt etc. Cultureel kapitaal kan 
men o.a. verwerven door opleiding; hiertoe wordt door Bourdieu ook kennis en ervaring 
gerekend. 
Economisch kapitaal is bet geheel dat direct met geld te maken heeft, bet kapitaal uit de 
economische theorie. 
Cultureel kapitaal heeft duidelijk rechtstreeks met economisch kapitaal te maken: geen 
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geld, geen scholing. Deze (geld)realiteit tekent eigenlijk de dominante werkelijkheid van 
dit eind twintigste eeuwse handelingenstelsel. 
Bourdieu's analysekader lokaliseert de impasse van een koopkrachtige- versus niet
koopkrachtige vraag, maar dit laat geen ruimte voor interacties zonder economisch 
kapitaal. 
De koopkrachtige- versus niet-koopkrachtige vraag die in dit verband wel wordt gesteld, 
bestaat alleen in bet strikte geldverkeer. Het zegt alleen dat men geen geld beeft, maar 
laat verder bet marktmecbanisme en de dynamiek intact. In markttermen bestaat dit 
probleem alleen in een specifieke, soms grote submarkt, bijv. een/geen markt voor luxe 
villa's. 
Verder zegt Bourdieu dat kapitaal in de economiscbe theorie eendimensionaal is 
geworden en dat economiscb kapitaal de economiscbe werkelijkheid niet adequaat 
vertegenwoordigt (Pets '89; cf. Ferguson '69: 11 eerder geciteerd). 
Juist door bet marktbegrip en bet meer-dimensionaal Kapitaalbegrip kunnen wij ons in 
de studie de dominante werkelijkheid voorstellen en geintegreerd gestalte geven met 
daarin een sub-werkelijkheid van de non-monetaire economie. 
Dit onderscbeid tussen dominant en H allerarmsten" bandelingen( sub )stelsel is te maken 
d.m.v. kenmerken in categorieen van kapitaal. 

Een mogelijk onderscbeid tussen monetaire en non-monetaire participant kan als volgt 
worden weergegeven: 

bewoner/participant I. monetair II. non-monetaire 

Kapitaal: (K) (k) 

sociaal + + ++ 

cultureel ++ + -

economisch + + 

Het onderscbeiden van handelingenstelsels van participanten in een dynamiscbe 
samenleving kan dankzij deze (K)apitaalcategorieen plaats vinden door benoeming van 
verschillen in deze categorieen, die in interactie zijn met bet geobjectiveerde (V)eld en 
de belicbaamde (H)abitus. 
Participant II komt in Bourdieu's object van studie niet expliciet voor; hij wordt in 
afbeelding 2.2.B nadrukkelijk zicbtbaar gemaakt en gespiegeld weergegeven als een 
non-monetaire participant. 
Deze weergave laat onverlet dat er sprake is van een en dezelfde Habitus en Veld, waar 
participanten in een productieproces interacteren. 
Ten overvloede kan bier ook worden vermeld dat processen ook kunnen plaats vinden in 
een combinatie van monetaire en non-monetaire, resp. formele en informele 
economieen. 
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K1 

Habitus \feld ------------

k1 Non-monetaire participant 

2. 2.B Monetaire versus non-monetaire participant 
De verscheidenheid aan (k)apitaalinstrumentaria, die beschikbaar is voor participant II is 
in interactionistiscbe (H)abitus, o.a. in de plattelandsontwikkelingssociologie bekend. 
Dem manifesteren zicb als: Intermediair (Blok '69), patronage (Lande '77), netwerken 
e.a. (cf. Frerks '91). 
Der.e instituties zijn universeel herkenbaar en bruikbaar. Bij een interactie tussen actoren 
van verschillende (K) vs. (k) spreekt Long ('84:10-13) van interface, daarmee in elk 
geval constaterend dat er een kloof bestaat tussen de actoren, hetzij qua niveau, hetzij 
als verschil in macbt, die om een overbrugging vraagt. 

In de gangbare opvatting wordt impliciet aan cultuurverschillen gedacht: "contrasting 
value systems or rationalities", terwijl Bourdieu's Habitus en Veld in een 
participatieproces juist geen ruimte laat voor twee werelden. 
Bourdieu ziet de participatieproblematiek als een verscbil in (K's) die door acculturatie 
worden rechtgetrokken, terwijl hij zich niet om bestaande modaliteiten van kapitaal 
bekommert. In zijn door de Franse context gekleurde sociologie bestaat de non
monetaire participant in der.e tijd niet meer. 
Het onderscbeiden van (K) in kwalitatieve en culturele termen belpt ons de 
participatiekloof te structureren. 
Deze kloof bestaat naast de kwestie van de pluriformiteit van Kapitaal bovendien uit een 
problematiek, voortkomend uit een perceptiestandpunt, zoals we in Hoofdstuk I bebben 
gezien. 
Een bescbouwingswijr.e kent immers de reeks: beschouwer - object - subject, m.a. w. 
min of meer van elkaar losstaande abstractieniveaus, die slechts ten dele worden 
overbrugd door een reflexieve sociologie. 

Bij de interactie moet nog maar worden afgewacht hoe deze K's der participanten zicb 
tot elkaar verbouden. Als de K's aan weerszijden van bet spiegelvlak identiek zijn, kan 
er nauwelijks iets van dit "zich verplaatsen in de andere cultuur" verwacht worden. 
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Men bevindt zicb clan nog in de dominante cultuur. 

De daadwerkelijke inbreng en visie van bet object zelf is onontbeerlijk, wil er interactie 
van onderop plaats kunnen vinden; daamaast is verder van belang om een eenmaal 
begonnen interactie in stand te bouden. Symbiosis of uitbuiting is clan belangrijk. 
Hiervoor is bet onderscbeid tussen enculturatie en acculturatie interessant. 

2.3 Enculturatie versus Aeculturatie 

Kloos ('72:201-212) omschrijft Enculturatie als: het proces van cultuur overdracht van 
de ene generatie op de volgende binnen een maatschappij. cf. socialisatie, 
Socialisatie is: proces van aanpassing en integratie van (nieuwe) leden van een groep. 

Enculturatie boudt in: in bet eigen belang vrijwillig, met eigen middelen bijdragen 
leveren aan een ontwikkeling(sproces) om bet beter te krijgen via integratie en 
(zelt)emancipatie. In dit proces worden vooiwaarden en criteria door de enculturerenden 
zelf gesteld. Voorwaarden voor de integratie zijn: participatie en toegankelijkheid. 
Bestaande kennis van participatie en toegankelijkheid is wetenscbappelijk gefundeerd en 
wordt zonder voorbeboud met wisselend succes toegepast, zowel in ontwikkelingslanden 
(Buys '83; Angel & Yap '88; e.a.) als in eigen land (Fleurke '82; MVROM '83). 
Terecbt wordt door Boer, Buys, Galjart ('85) en Huizer ('89) geconstateerd dat deze 
kennis weliswaar op de annsten wordt gericht, maar niet is opgebouwd vanuit bet 
gezichtspunt van deze armsten; het is a.h.w. eenrichtingverkeer, bekeken vanuit bet 
standpunt van experts en hulpverleners voor een "enablement" proces of acculturatie. 

Acculturatie zijn processen van sociale en culturele verandering onder invloed van 
contact met een andere maatschappij en cultuur(Kloos '72:201-212). 
Hier worden in feite participatievooiwaarden en -criteria vanuit deze dominante cultuur 
gestalte gegeven; zij zijn opgesteld om te zorgen dat belanghebbenden aangepast raken 
aan de cultuur van promotoren of aan die lokale NGO counterparts, welke donoren 
vinden dat zij bij een bepaalde doelgroep horen. In de praktijk komt bet voomamelijk 
neer op eenvoudiger regels, kleiner oppervlakte of kleinere kredieten, extra 
(bank)agentschappen en gedifferentieerde plaatselijke overheidsloketten (NHDA '83; 
Knight '85). De materiele en institutionele neerslag van deze acculturatie is af te lezen 
aan succesvolle Squatter Upgrading (SQU) projecten en aan extra gecreerde 
uitgifteloketten. Allerarmsten zijn in deze "enablement"-projecten nog niet aan de beurt 
gekomen. 
Aan de voorwaarde van vrijwilligheid bij derden, nl. de andere participanten wordt in 
acculturatie inspanningen niet veel aandacht besteed. Bij enculturatie Iigt bet vrijwillige 
reeds besloten. Achtereenvolgens worden de voomaamste dynamiserende aspecten van 
enculturatie behandeld nl.: vrijwilligheid, eigenbelang en profijt. 
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2.3.1 Vrijwilligheid 
Literatuur doomemend, valt bet op dat aan vrijwilligbeid geen operationalisering 
verbonden is voor mensen die niet in de dominante cultuur passen. 
Van Dusseldorp ('80 in: Buys '83:14) identificeert in zijn classificatie van participatie
typen mogelijkheden om deze vrijwilligheid als een belangrijk element te gebruiken om 
participatie te voorspellen, maar hij is bier belaas niet verder op ingegaan, wellicbt 
omdat bij acculturatie vrijwilligbeid gecompenseerd kan worden door formele sancties. 
Sociale controle, baan- of premieverlies en andere vrijheidbedreigende factoren kunnen 
zo'n participatie bevorderen. 
Van Dusseldorp ('84) beeft later, om bet entbousiasme voor participatie te meten, een 
metbode toegepast door bet vergaderbezoek te tellen. 

Buys ('83: 14) spreekt "over georganiseerde, vrijwillige participatie van /eden van de 
doelcategorie". Deze categorie blijkt in ieder geval niet de allerarmste te zijn: 

"Hoewel participatieve projekten bestemd zijn voor de armste groeperingen, zijn 
ze niet geschikt voor mensen die in een uitzichtloze situatie verkeren. Wie geen 
e~le speelruimte heeft voor wat betreft hulpmiddelen en tijd en fysiek inkapabel 
is zoals invaliden en oude weduwen, kan niet geholpen worden met een 
participatief projekt" (Buys '83:75) 

Met bet laatste kan men bet wel eens zijn, als men bij participatie slecbts aan fysieke 
arbeidslevering denkt. Verder levert dit "middelen"gedeelte van dit citaat 
interpretatieproblemen op. Juist de vertaling en waardering van wat onder middelen 
wordt verstaan kan een extra dimensie geven bij de operationering van vrijwilligbeid, 
zoals we in de boofdstukken 7 en 8 zullen uitwerken. 

2.3.2 Eigenbelang 
De squatterbewoner beeft in zijn leven veel meegemaakt en vooral op bet gebied van 
gebruik en misbruik van arbeid behoeft bij niet bewust te worden gemaakt. Af en toe 
wordt bij opgetrommeld om te protesteren tegen boge voedselprijzen of om betere 
buisvesting te eisen van de overbeid. 
Ook bebben bewoners al aan de zoveelste enquete meegedaan, maar meer dan een 
gezonde acbterdocbt bebben ze er niet aan overgehouden. 
"Aandacht en contact is best leuk, maar de baby heeft nog steeds honger, het dak lekt 
en ondertussen mis je een kans op werk", zou een ondervraagde bewoner kunnen 
zeggen. 
Is bet verwonderlijk dat deze mensen argwanend en acbterdocbtig tegenover exteme 
buurtontwikkelaars, opbouwwerkers en planners staan? 
Menigeen twijfelt ecbter aan de redenen, waarom squatterbewoners niet graag aan 
projecten deelnemen, die nota bene voor hen bedoeld zijn. 
Met eigenbelang en wil van de allerannsten is nauwelijks rekening gebouden; te veel 
worden negatieve aspecten benadrukt, waardoor acculturatie mecbanismen de boventoon 
krijgen. 
Een nadeel van Bourdieu's visie is nl. bet perspectief van onveranderbaarbeid en 
voorspelbaarbeid, een deterministisch fatalisme en 66nzijdig gericbt op de dominante 
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stroming. 1 

Hii beeft eigenliik alleen oog voor dominante stromingen, waarin participanten er baat 
bij bebben om bun netwerken en macht te bebouden. 
Dit eigenbelang - bet individuele zowel als bet groepsbelang - is bij Bourdieu bet 
dynamiserende ingredient, zoals bet dat in strikte zin ook altijd al is geweest, zelfs v66r 
Adam Smith (1723-1790), die dit ingredient de "onzichtbare hand" noemde. 
Dit meer negatieve imago en bebandeling van eigenbelang dragen bij tot een 
mecbanisme dat de ogen voor de sociale werkelijkheid doet sluiten. Men onderzoekt 
nauwelijks onaangename, door iedereen negatief geacbte zaken en feiten zoals corruptie, 
egoisme en calculerende burgers. 
Op deze manier wordt bet eigenbelang van anders-bemiddelden genegeerd en ontkend en 
in feite laat men kansen voorbij gaan om allerarmsten te leren zicbzelf constructief te 
belpen. 
Naast vrijwilligbeid en emotie bestaat participatie ook uit een middelencomponent, die 
zicb laat vertalen als profijt. 

2.3.3 Profijt 
Marxisten beweren dat een squatter zelf al resultaat van uitbuiting is; wat je ook doet, 
bet resultaat bestendigt alleen maar de situatie. 
Van vrijwilligbeid is dan geen sprake meer, van continuiteit kan niet veel worden 
verwacbt als bijdragen van arbeid niet opportuun zijn, bijv. door te moeten concurreren 
met beter opleverende bezigheden in de zin van "opportunity costs" of met "verplichte" 
traditionele gebruiken. In zo'n situatie voelt men zicb op den duur uitgebuit en ontleent 
men aan deelname geen profijt meer. 
Uitbuiting beeft ecbter ook positieve aspecten: in goedgeleide vrijwilligersorganisaties 
wordt mens-georienteerde arbeidsmobilisatie geaccepteerd, zelfs tot een mate die 
buitenstaanders doet denken, dat er van uitbuiting sprake is. Wanneer daar constructief, 
bijv. ten beboeve van de eigen buisvestingssituatie en positief, rekening boudend met 
eigenbelang en vrijwilligbeid, mee wordt gewerkt, voelt geen vrijwilliger zicb misbruikt. 

De situatie wordt positief ervaren als: 
1 ° bet resultaat van gez.amelijke inspanningen door iedereen wordt gedeeld; 
2° belangen en ambities van begin af aan duidelijk omscbreven en onderschreven zijn 

in begrijpelijke termen. 
Die verboudingen beersen ook in bet uitgebreide of samengestelde familiesysteem 
ondanks de autocratiscbe structuur, centralistiscb bestuur en ongelijke verdeling van 
macbt; de baten der inspanningen komen ook in dit systeem niet direct bet individu ten 
goede. 
Misbruik van arbeid kan dan ook slecbts relatief zijn; voor de een is bet voordelig, voor 
de ander vemietigend. Wanneer winsten aan deelnemers naar rato worden verdeeld, is 
men geneigd enig misbruik te accepteren en/of te bagatelliseren. 
Heterogene, traditionele gemeenscbappen kennen vanouds bun wederzijdse 

1 Deze indruk heeft bij mij postgevat, omdat ik onvolledig op de hoogte ben van Bourdieu's gehele 
oeuvre, dat o.m. het Franse ondenvijssysteem bekritiseert. 
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bulpinstellingen en samenwerkingsverbanden, die zaken ter regeling en uitvoering 
behartigen, die bet vermogen van individuele leden te boven gaan en buiten de 
competentie van de families liggen. 
Deze instituties zijn o.a.: 
- Gotong Royong (Indonesie): bet gezamenlijk dragen van verplicbtingen; 
- Harambee (Kenya): sociaal gecontroleerde zacbte dwang om geld bij te dragen; 
- Sarvodaya Shramadana (Sri Lanka): vrijwillige giften van dienstbaarbeid. 
Deze productievormen bestaan nog steeds dankzij hun enculturerende impulsen, 
gebruikmakend van ter plaatse beschikbare middelen, die o.a. bestaat uit lokale 
personen. 

2.4 Productiefactor Medeplichtige Participant 

Een bewuste aanpak van de middelendiscrepantie in bet Habitat productieproces, waarin 
de factor mens centraal staat, tegelijk erkennend dat deze participanten uit verschillende 
sociale en culturele omgevingen komen, benaderen we tangs 3 trajecten: 
1. via aanvaarding · van bet gang bare concept door marginalisatie: 

a) ontkenning van bet probleem en de oplossing van onbelangrijke afwijkingen en 
excessen overlaten aan 
b) liefdadigbeidsinstellingen, zoals reeds eeuwen in gebruik. 

2. ontwikkeling en incorporatie van arbeid/mens op positivistiscbe en markt
ge0rienteerde wijze tot handelswaar bevorderen via acculturatie: 
a) aanpassen van de mens, zodat hij aan de eisen voor een minimumloon in de 
sociaal-economi8che omgeving kan voldoen. 
b) vooruitzichten via deze route zien er niet boopvol uit, omdat NGO's, Self-Help 
groepen etc. de scbaalgrootte van de discrepantie niet aan kunnen, de metboden 
modem aangepaste Mens en Kapitaal intensief blijken en daardoor te kostbaar voor 
de buidige verboudingen in ontwikkelingssamenwerking. 

3. de derde weg gaat uit van een complementaire, dus geintegreerde 
bescbouwingswijze, waarin de rot van de productiefactor Mens in een context van 
Mens-Middelen-Instituties is gericht op conversie van economieen door middel van 
symbiosis1, waarin enculturatie en acculturatie elkaar aanvullen. Dit boudt in: 
samenwerken-netwerk-wederzijdse afbankelijkheid. 

Ooze interesse gaat uit naar samenwerken in wederzijdse afbankelijkheid met de 
Participant in de non-monetaire cultuur als complement op de dominante Habitat 
productiepraktijk. We analyseren en aggregeren bestaande productievormen in 
gecomplementeerde Bourdieu'se sociaal-economiscbe kapitaalcategorieen (K,k). 
Op bet proce13niveau worden mensen als structurele instituties in termen van Kapitaal, 
Arbeid en Werk benoemd en bun doelgerichte activiteiten in taakorganisaties vergeleken. 

1 Het dominante proces dankt zijn bestaan aan diverse vonnen van non-formele interactie; anderzijds kan 
deze cultuur zich slechts handhaven omdat zij athankelijk is van fonnele productiewijzen. 
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De verhouding van de factoren (K) en (A) tot (W1
) en (k) of Dominante versus Non

monetaire, i.e. Geld versus Mens-orientatie in bet productieproces is als in 2.4.A 
afgebeeld. 

2.4.1 Verhouding (W.A) versus (K.k) 
De neerslag van de non-monetaire economie, de spontane nederzetting wordt 
gekenmerkt door materiaal dat om verschillende redenen niet (meer) bruikbaar is in de 
formele sector, bijv. wanneer bet niet (meer) voldoet aan kwaliteitsnormen. De 
toepassing van materiaal wordt voor een groot deel bepaald door beschikbaarbeid, dus 
betaalbaarheid. 
Organisatie en werking van veranderingsprocessen zijn in formele en non-fonnele 
sectoren vergelijkbaar. Actoren in bet proces streven naar functioneel gelijke doelen, 
waarbij de motieven eveneens gelijk zijn (Kouwenhoven '91:30). 
In de niet-formele sector zijn ingredienten, van waaruit betaalbaarheid tot stand komt 
zonder geld, wel aanwezig: o.a. "traditionele" netwerken, eigen belang, samenwerken 
etc. 
Zo'n interactie functioneert niet alleen als abstractie, maar kan ook territoriaal 
plaatsvinden; bekende traditionele (water)bebeersinstituties op Bali bijv. (Harrison 80) 
komen nog voor. Een voorwaarde voor bun functioneren is bet bestaan van een soort 
boekhouding, die profijt billijk verdeelt, zoals in de affectieve economie.(Hyden '83). 

OriJ!ntatie 

w. 

GELD (K) 

a. categoriale verbanden 

h. beroepsvereniging 
c. werkverbanden 

MENS (k) 

a.samenhang,·afstamming,jamiliehand,· 
uitgebreide familie; 
h. vriendenkring,· vrouwengroepen; 
c. traditionele samenwerkingsverbanden zoals, 
waterbeheersing op dorpsniveau; 
weddenschapsverenigingen, arlsan,- feodale 
hii!rarchie, Raja Kariya, herendiensten,
liefdadigheid, wederdienst en Sarvodaya. 

A. a. expertise a. Participerende familieleden, bloedverwanten 
en vrienden als vaiiahele factoren. 

h. technische hulp h. Diensten, barter "hoekhouding" en economy 
of affection. 

2.4.A lnstitutionele procesvormen naar Middelen-'orii!ntatie 
In modeme squatterwijken zijn deze informele bebeersorganisaties aanwezig (Pasteur 
'79:84 & '84; UNCHS '87). Deze interactiekemen groeperen zicb random traditionele 
boofden en/of politieke activisten en vormen zodoende de bouwstenen van bun 
nederzetting. 

1 Het begrip Werk wordt bier gebruikt als tegenhanger van Arbeid, waar menselijke inspanningen zijn 
onderworpen aan natuurwetnschappelijk, mechanistisch denken dat afbankelijkheid, uitbuiting en 
onvrijwilligheid uitdrukt. 
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Het toepassingsgehied van deze mens-georienteerde middelen is dus divers en dringt op 
verschillende interactieniveaus door, wat gevolgen heeft op bet denken in 
onderscbeidene ahstractieniveaus. 
Het valt op dat de substitutiemogelijkheden tussen (K) en (k) niet slecbts aan monetaire 
regels gebonden zijn, maar dat bovengenoemde interacties ook in de dominante cultuur 
voorkomen. Hier wordt echter meer gehruik gemaakt van het modeme middel geld als 
substitutie-eenheid, zodat verrekening en boekingen aanzienlijk afstandelijker en 
eenvoudiger werken. 
Argumenten tegen meer mens-orientatie in productieprocessen zijn legio aan te voeren; 
o.a. wordt er gezegd dat de mens-georienteerde inteme samenhang en uitgehreide 
familie-instituties - hlijkens onderzoekingen - gedoemd zijn te verdwijnen, ook in 
bet Aziatiscbe cultuurgebied. Andere deskundigen o.a. Janssen ('87), zeggen: deze 
infonnele sector moet men niet romantiseren en vooral niet instandhouden. 

Maar ..... vanuit de realiteit van extended-familieleden spelen inderdaad ruimtelijke 
mogelijkheden een rol, die bovenstaande argumenten lijken te bevestigen. 
De invloed van standaard eengezins- en 1-2 kamers-buisvestingspraktijk moet niet 
worden onderscbat. 
Hoe bet ook zij; ik beb de neiging de dominante eendimensionale cultuur in huisvesting 
als oorzaak van verval van extended families en als harriere voor interactie der culturen 
te zien: hoe moet je je grootmoeder en nog lastiger, je broers, neven etc. onderhrengen 
in een kamer, met alle goede wil en traditie van de wereld is dit niet te realiseren. 
Om ons enige voorstelling van ruimtelijke restricties te maken, denke men slechts aan 
de "duiventillen" in Hongkong; Singapore's High Rise Low Cost Flats en men 
vergelijke deze met de Aziatische Sites & Services-percelen van 300 feet2 = 27 m2 

(Huque '82:76; Swan '83). 
De argumenten hebben niet eenduidig kunnen overtuigen dat bijv. extended family
achtig wonen en mens-ge0rienteerde transacties verdwijnen. Inderdaad komt de 
uitgehreide familie-woning ook historisch slechts onder de rijkeren voor (Liu Dunzhen 
80), maar dit wil nog niet zeggen dat zo'n institutie onder anne familieleden niet leeft; 
men hehoeft slecbts te denken aan etnische buurten hij spontane nederzettingen. 

Romantisch of niet, onbemiddelden worden bet beste geholpen vanuit bun hestaande 
structuren, instituties en vooral vanuit bun eigen visie op ter beschikking staande 
middelen; m.a.w. vanuit de plaats van arbeid A(K,k) in diverse productievormen 
W(K,k) ter plaatse. Extra-formele arbeid A(k) wordt, ter onderscheiding van de formele 
arheid A(K), indien in verband gebracht met werk, aangeduid als W(k) resp. A(k). 

2.4.2 Modeme arbeid A(K) versus non-monetaire arbeid W(k) 
De helangstelling voor Arbeid in bet productieproces is objectivistisch bepaald door de 
dominante manier van denken; toepassing van Arheid is bovendien onderhevig aan 
politieke sympathieen der onderzoekers. ledereen is bet er over eens dat bet 
discussiekader smal is, nl. de formele economie. 
Oat achter bet begrip Arbeid ook nog mensen schuil gaan, wordt meer en meer 
veronachtzaamd; door voortschrijdende moderniseringen, rationalisatie en efficientie in 
de productietechnologie wordt bij ongekwalificeerde arbeid de gedachte opgeroepen aan 
overbodige arbeid, een residu. 
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In industriele en moderne economieen heeft men de vrij gemaakte ar~id gedirigeerd 
naar de vrijetijds markt, zeggen cynici onder denkers over menselijke arbeid. 
Sociaal economen en beleidmakers van post-industrieele samenlevingen kunnen de 
voortschrijdende ontwikkeling van technologie, verlies van ambachtelijk werk en 
vaardigheden terecht betreuren, maar zij zijn niet in staat een andere koers voor een 
andere ontwikkeling uit te zetten. 
In de moderne sector is menselijke (hand)arbeid duur, bet vereist intensieve 
ontwikkeling en training. De arbeider wordt beschermd door sociale wetten en rechten, 
hij is mondig en beschikbaar voor een steeds kleiner deel van de dag, maar hij is echter 
nog steeds gevoelig voor onbeheersbare natuurelementen en klimaat, dit in tegenstelling 
tot beheersbare machines, die bij veel gebruik goedkoper warden per producteenheid. 
Arbeid wordt in deze sector meer en meer geacht ongeschikt te zijn voor toepassing bij 
moderne productiesectoren, dus ook in de Habitat sector. 
Onderzoek in de bouwsector is gericht op productiviteit; industriele componenten en 
kapitaalintensivering zorgen voor zoveel mogelijke uitschakeling van onbeheersbare, 
menselijke (hand)arbeid. 
Deze aanpak is, gegeven sociaal-economische omstandigheden in geindustrialiseerde 
landen en in modeme sectoren van ontwikkelingslanden, effectief en succesvol gebleken. 
Niemand zal ontkennen dat squatterbewoners niet open staan voor 
productiviteitsverbetering en modernisering: zo warden gegalvaniseerde, golfplaten of 
plasticfolie graag gebruikt ter vervanging van onderhoudsintensief riet of bet moeizaam 
(arbeidsintensief) bij elkaar passen van stukjes plaatafval e.d. 
Zo lijkt bet dat arbeidsprocessen van allerarmsten dezelfde culturele vooronderstellingen 
inhouden, maar bij allerarmsten is arbeid geen altematief, maar bittere noodzaak: bet is 
overleven. Arbeid is bij de armsten bet enige bezit en is dus ook kapitaal of op zijn 
minst een transactiemiddel. 
Hier staat (noodgedwongen!) nog steeds de mens centraal. Vooral in de mobilisatie van 
middelen in productieprocessen bestaan duidelijk verschillen tussen die in de dominante 
en die in de mens-georienteerde economie. In beide economieen echter worden 
processen gemobiliseerd met de bedoeling om bet participanten beter te laten krijgen. 
Vanuit de dominante cultuur kan de opvatting over Arbeid in de niet-formele productie 
seetor aan de hand van drie aspecten worden omschreven, nl.: recht, kwaliteit en 
modaliteit. In deze praktijk wordt aangestuurd op acculturatie; voor enculturatie en 
emancipatie is geen plaats ingeruimd. 

* Recht 
Een ieder heeft recht op arbeid, op vrije keuze van beroep, op rechtvaardige en 
gunstige arbeidsvoorwaarden en op bescherming tegen werkloosheid. Een ieder 
heeft recht op rust en op eigen vrije tijd, met inbegrip van een redelijke beperking 
van de arbeidstijd en op periodieke vakanties met behoud van loon. 
Bron: Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, 1948 (ned.Editie.) 

Deze welbekende verklaringen zijn nog ver verwijderd van wat haalbaar is binnen 
omstandigheden waar Recht geen betekenis. heeft. want squatters bestaan immers niet in 
rechtstermen. 
Genoemde idealen vooronderstellen duidelijk een zekere infrastructuur, organisatiegraad 
en opeisbaar recht; aan een rechteloze positie kan geen recht warden ontleend. Recht is 
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dus een slechte basis voor allerarmsten om bij formele sectoren iets ten eigen bate 
gedaan te krijgen. 
Vanuit bet standpunt van een onbemiddelde is arbeid een plicbt; arbeid wordt 
onlosmakelijk verbonden met overleven. 

* Kwaliteit 
Overvloedige of onbruikbare arbeid is een concept dat nauw verweven is met de formele 
productiecultuur; bet zegt dat een categorie van arbeid niet (meer) bruikbaar is voor 
produetie onder de buidige dominante omstandigbeden; dit is, .zoals we weten, de 
opvatting van Marx (1848) voor de factor Arbeid. 
Deze redenering klopt en werkt ook inderdaad in de praktijk, wanneer bet proces zicb 
afspeelt in een Veld en Habitus = Handelingenstelsel met bet economiscb kapitaal (K) 
=Geld. 
Technologie wordt ontwikkeld in samenhang met en op gelijke tred binnen brede lagen 
der dominante cultuur, zodat anomalien tot voor kort verbolpen konden worden met 
liefdadigbeid en incorporatie. Dit betekent dat liefdadigbeid niet slecbts de discrepanties 
versluiert, maar ook dat liefdadigbeid dezelfde ingredienten voor baar inspanningen 
gebruikt. 

Arbeid in spontane nederzettingen is niet productief naar de normen der modeme 
economie. Dit kwaliteitsdilemma verraadt ecbter de referentiekaders, met name de 
normen en standaarden der dominante cultuur en bet eerder gesignaleerde egocentrisme, 
waardoor openingen naar bet andere Handelingenstelsel reeds bij voorbaat in de kiem 
worden gesmoord. 

* Modaliteit 
In modem denken en handelen staan specialisatie, normen en standaarden voorop, 
terwijl in squatter-settlement omstandigbeden individuele veelzijdigheid en flexibiliteit de 
criteria zijn voor bet overleven. 
Tegenover Arbeid(K) staat in de non-monetaire economie Arbeid(k). i.e. arbeid met een 
vrijwillige, ondememende en emancipatoriscbe lading. 
Het ongericbt niet specifiek maar, voor wetenschapper/ arbeider/ bezitloze uniform 
referentiekader en ongestructureerd abstractieruimte tussen denken en bandelen 
veroorzak:en controversen en doelverwarringen bij interactieprocessen tussen twee 
culturen. 
In bet volgende hoofdstuk worden deze paradoxen operationeel gemaakt. 



3 PARTICIPATIE AANTREKKELIJK GEMAAKT 
"from the bottom-up" 

Enculturatie en acculturatie hebben enige aspecten met elkaar gemeen: beide processen 
omvatten een van elkaar profiteren en van elkaar afbankelijk zijn. Dit tweerichtingen
aspect is essentieel en moet voor blijvend succes van elke onderneming tussen mensen in 
een modem, aangepast werkverband ook aanwezig zijn. 
In dit licht bezien komen de handicaps van de formele sector bij activiteiten ten behoeve 
van allerarmsten duidelijk te voorschijn. 
Change Agents, ontwikkelingswerkers etc, zijn niet afbankelijk van de mensen voor/met 
wie zij werken. Ten opzicbte van de allerarmsten is ook de positie van NGO's 
asymetrisch. 
Eerder is naar voren gekomen dat onder professionals sprake is van een (dominante) 
cultuur van denken en bandelen (Habitus, Veld en Kapitaal: Bourdieu). die niet alleen in 
Europa beerst. maar ook op Sri Lanka. 
We constateren ook dat in bet Habitat productieproces (grote) groepen bewoners door 
deze cultuur worden gemarginaliseerd. 
Projecten voor allerarmsten mislukken veelal of draaien uit op uitbuiting in de vorm van 
goedkope arbeidskracbten die worden uitgesloten, omdat bun beschikbare middelen, bun 
economisch kapitaal (k). niet identiek zijn aan de middelen in de dominante cultuur, 
nocb compatibel aan de modeme institutionele infrastructuur. 

De mens van de gemarginaliseerde categorie leeft en werkt eveneens in deze dominante 
cultuur, maar als een segment. bijv. aan te duiden als (H. Ven k). 
Denken en bandelen van deze mens is vergelijkbaar en compatibel met bet denken en 
bandelen van diegenen. die tot de dominante cultuur behoren, terwijl ook motieven om 
aan bet productieproces deel te nemen zicb baseren op eigenbelang en andere 
vergelijkbare behoeftevervulling. 
In de praktijk van de stedelijke "bottom-up"-participatie kan onderscbeid worden 
gemaakt tussen woon- en werkgebieden van dominante cultuurbeoefenaars en die van 
overwegend non-monetaire bewoners in spontane nederzettingen als segment der 
dominante economie. 
In interactieve productieverhoudingen tussen de twee economiscbe territoria spelen de 
Kapitaal-categorieen (Bourdieu) van participanten een belangrijke rol. 

V ooraf wordt geconstateerd dat: 
- in de dominante. formele sectoren van bet Habitat productieproces nocb een culturele 
kloof, noch middelendiscrepantie aanwezig zijn. Participanten in dit proces kennen 
elkaars spelregels; bun K's vertonen overeenkomsten. 
Professionals. lokale overbeden en bun clienten zijn hierdoor in staat gelijkwaardig bet 
spel om bet profijt effectief te spelen. Productieverhoging om tegemoet te komen aan de 
groeiende vraag kan bet best worden bevorderd door meer geld op de markt beschikbaar 
te stellen. 

- in squatter settlements sociaal-cultureel dezelfde mensen rondlopen als in de dominante 
omgeving. die ecbter sociaal-economiscb in een andere positie verkeren dan de meesten 
in de formele sector. 
De squatterbewoner is een heel andere categorie sociaal-economiscbe mens. Zijn 
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probleem is bet zich niet thuis kunnen voelen in sociaal-economisch handelen en 
gebruiken van de dominante cultuur. Een allesoverheersend en tegelijk toegang
verschaffend middel ontbreekt hem: GELD. 
Van dit probleem kan de professionele hulpverlener in de NGO's en bij de lokale 
overheden zich nauwelijks een voorstelling ma.ken; dat structureel geldgebrek kan 
bestaan, komt niet eens bij hem op. 

Deze cultuurkloof is hardnekkig, men behoeft slechts te denken aan: 
1. Kwee's ('74) gevangene der eigen netwerken; 
2. de drie-dimensionale visie op macht van Lukes ('74), die verwijst naar ditzelfde 
dilemma van de cirkelredenering in een collectieve vorm, de consensus: 

#A consensus may be established by ideological means if, for example, the elite 
controls the educational and communicative apparatuses, so that rulers may 
make the ruled have wants appropriate to their own legitimation. This implies 
that subordinate groups may be held by a "false consciousness# that blinds 
them to their true interests and obscures the forms of control" 
(in: Bassett & Short '80:127) 

Ook Huizer ('89:5) heeft zich over een participant-gebonden dilemma pessimistisch 
uitgelaten; hij zegt dat bij "view from within and from below" sociale wetenschappers er 
tegenwoordig totaal van vervreemd zijn. 
Vooralsnog wijst alles er op dat dit begrips- en toegankelijkheidsdilemma zich op 
velerlei dimensies handhaaft. 
Deze vervreemding wordt bovendien (zonder opzet?) in stand gehouden en bevorderd 
door de tegenstrijdigheden van visies onder professionals, zoals die tot uiting komen bij 
de voorbereiding van bet "European Charter for the Right to Housing 0 (1992) door de 
Habitat International Commission Europe. 

* Een leerpunt voor mede-plichtige participanten? 
De hieronder geselecteerde "statements" van de commtssie bevatten alle elkaar 
tegensprekende ingredienten, die in de praktijk moeilijk kunnen bijdragen aan 
effectiviteit: 

5. Rehabilitation would be more effective if public authorities understood, recognized 
and stimulated self-help groups. "General assistance" type policies that are directed 
towards target groups often perpetuate exclusion. 

7. We do not believe in universal solutions from the top down which ignore the variety 
of geographical and cultural differences of the excluded population. 

10. There is still a lot to learn in the struggle to combat exclusion. Experiences can be 
drawn from non-EC countries, notably the third world, where social exclusion 
mechanisms are similar but on a large scale. Examples from these countries can be of 
use to us. We will, therefore, develop relationships with networks from other continents. 

Bron: NGO News on Human Settlements 1991 no. 2:3. 
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Enerzijds wordt opgeroepen om vooral geografische en locaal culturele 
verbijzonderingen in acht te nemen, waardoor dus onvergelijkbaarheden worden 
verkondigd; anderzijds vraagt men om voorbeelden en recepten uit de periferie in de 
veronderstelling dat Europese culturele verhoudingen vergelijkbaar zijn met niet
Europese. 
Om uit de impasse met per abuis vergeten groepen te geraken, worden in dit hoofdstuk 
voorwaarden en criteria voorzien van instrumenten voor een effectief productieproces in 
de vorm van dimensies en aspecten, die expliciet worden gekoppeld aan de dominante
en de non-monetaire economie. 

In 3.1 wordt" een kader ontworpen om de relatie van dimensie en aspecten van 
effectiviteit aan participatiebevorderende factoren te bemeten. In 3.2 worden de 
voorwaarden en criteria voor enculturatie tegenover die voor acculturatie opgesteld en in 
3.3 wordt voor bet Habitat productieproces een meerdimensioneel participatief en 
operationeerbaar kader van voorwaarden en criteria opgesteld. 

3.1 Effectiviteit 
cultuur geoperationaliseerd 

In dit effectiviteitsdilemma richt de analyse zich vooral op de volgende discrepantie: 
Met geld is de huisvesting voor allerarmsten realiseerbaar en effectief te 
noemen. (cf. Keare & Parris '82,· Smeets & Fassbinder '85; Erkelens '91 e.a.}, 
maar: 
In omstandigheden waar om geld moet worden gestreden, blijken de aller-armsten 
zich van het huisvestingsproces af te wenden. 
(cf. de meeste evaluatierapporten, ook Harms '76,· Burgess '85,- Turner '76,· 
Steinberg '82,' De Kleijn '85; Frerks '91,· e.a.). 

Eerder :zagen we dat participanten aan een proces blijvend deelnemen, zolang er profijt 
te halen is. Om een huisvestingsproductieproces aan de gang te houden, moeten 
uitgangspunten en eindtermen, respectievelijk voorwaarden en criteria worden 
geformuleerd zodanig dat effectiviteit kan worden gerealiseerd. 
Voor uitvoerbaarheid van deze analyse wordt dit proces toegespitst op sociaal 
economische effectiviteit. In de gangbare praktijk wordt aandacht geschonken aan een 
speciale categorie allerarmste "bewoner"-participant, die aan de bottom-up benadering 
gestalte geeft. Het proces vindt plaats in bet spanningsveld van Habitus en Veld, m.a.w. 
door de toegepaste strategieen en functionerende instituties. 

Uit de vele mogelijke categorieen participanten in bet Habitat productieproces wordt in 
de uitwerking van voorwaarden en criteria op lokaal niveau gekozen voor bet drieluik -
lokale overheid, (professionals) NGO's en bewoners. 
We maken onderscheid tussen twee handelingenstelsels, dus ook tussen twee sociaal
economische categorieen "bewoners"-participanten, respectievelijk gezichts-punten: nl. 
die van de minder arme en van de allerarmste. 
Een effectief huisvestingsproductieproces voldoet in beide stelsels minstens aan de 
volgende voorwaarden en criteria: 
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VOORW AARDEN 

Positief en constructief met eigenbelang van 
participanten omgaan. 

Geld en Grond (Macht) aan controle onderwerpen; 
hoe meer macht hoe stringenter, m.a.w. bet gebruik 
van middelen moet aan uitgebreide en verfijnde 
reguleringen warden onderworpen; daarentegen hoe 
zwakker de actor, des te meer gebruiksvrijheid van 
middelen in de intemctie. 

Tenminste evenredige verdeling van middelen over 
de sociaal economische categorieen. 

CRITERIA 

Markteconomie met beperkte en gecontroleerde 
overheidsinbreng. 

Structuur die proces van verandering van non
monetaire naar monetaire-economie bevordert en 
instand houdt. 

Economische groei onder allerarmsten staat in ver
houding tot groei in andere categorieen en staat tot 
demogmfische groei der categorieen. 

De vraag naar effectiviteit speelt zicb af in bet spanningsveld tussen V ooiwaarden en 
Criteria. Effectiviteit betekent bier dat interactie tussen actoren, dus participatie in een 
proces zodanig verloopt dat criteria bereikt worden, uitgaande van gegeven 
vootwaarden. 

3.1.l Effectiviteit in Dimensie en Aspecten 
Effectiviteit in sociaal-economische processen is vanuit verscheidene perspectieven te 
beschouwen, al naar gelang de belanghebbende zich in de tripartite productierelatie van 
lokale overheid, NGO's en allerarmsten bevindt. 
De overheid vindt bet proces pas effectief, wanneer bet resultaat der inspanningen 
overeenkomt met nagestreefde doelen, die duidelijk divers kunnen zijn. 
We noemen: .aantallen bediende inwoners i.e. percelen grond van verschillende 
categorieen, aantal inwoners per stedelijke voorziening etc. De keuze van doelen wordt 
bepaald vanuit bet eigen- of groepsbelang. 

In Ontwikkelingssamenwerking wordt veel nadruk gelegd op levering van sophisticated 
materieel en know-how, omdat deze efficient ten algemene nutte toegepast kunnen 
worden en toch ook structureel sporen van modernisering zichtbaar maken. 
Het zou de bouwsector er veel aan gelegen zijn om bijv. ook in ontwikkelingslanden zo 
veel mogelijk te kunnen neerzetten om zo mede de doelstellingen van sponsors een 
helpende hand te bieden. Het eigenbelang wordt aldus positief benut en verdeeld, terwijl 
bet tevens zorgt voor continuiteit van bet proces onder participanten. 

Armste bewoners-participanten hebben wat betreft beoordeling van effectiviteit veel 
gemeen met overheid en sponsors: zij vinden huisvestings productieprocessen effectief 
als zij bet via de participatie blijvend beter kriigen. 

Effectiviteit van een proces, gerealiseerd door middel van een strategie kan bijv. worden 
gemeten aan verschillende dimensies, die zijn gerelateerd aan de verschillende 
vootwaarden van "het blijvend beter krijgen ". Deze vootwaarden (bet eigenbelang, 
macht en billijkheid) laten zich in drie dimensies bemeten: bruikbaar. betaalbaar en 
beschikbaar. 
Deze dimensies laten zich wederom minimaal karakteriseren door drie categorieen van 
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aspecten: maatschappelijk-functionele, financieel-economische en juridisch-regelgevende 
aspecten. 
Dimensies en aspecten om effectiviteit te meten, geven feitelijk ook de motivatiemaat tot 
blijvende deelname in een productieproces; m.a.w. als betrokkene een proces effectief 
vindt, motiveert hem dit tot een blijvende deelname. Een beklijvend Habitat 
productieproces bezit deze inteme consistentie en relatie tussen vooiwaardbn en criteria. 
De specificatie van aspecten naar maatschappelijk-functioneel, financieel- economisch en 
juridisch/regelgevend terrein is gekozen met bet oog op gerichtheid en opbouw van deze 
studie. 

De analyse beperkt zich tot sociaal-economische handelingsmogelijkheden binnen bet 
financieel-economische complex, m.a.w. beperkt zich tot bet economische kapitaal (K3) 
en (k3). Hierdoor kunnen met behulp van bet betaalbaarheidscomplex, :participatie en 
toegankelijkheid voor participanten in een Habitat productieproces met de allerarmsten 
worden gemeten. 
Om ideologieen niet de kans te geven zich in het betoog te mengen, wordt bet 
onderzoek voor de formulering van bet instrument bewust verengd tot interactie van de 
volgende trefwoorden in bet schema: 
Eigenbelang - Billijkheid - Betaalbaarheid - Financieel-economische aspecten -
Uitwisselings-infrastructuur. 

EFFECTIVITEIT 

Voorwaarden Dimensie Relatie 

bruikbaarheid 

(k) 

K = Kapitaal 
H = Habitus (strategiei!n) 
V = Veld (institutionele structuur) 

Aspect en 

maatschapp. 
functionele 

juridisch/ 
regelgevende 

(K)+- -i.(k) monetaire - non-monetaire interactie 
3.1.1.A Multi-dimensionaal analysekader van effectiviteit 

Criteria 

markt 
overheids

inbreng 

evenredige 
groei 

Bovendien hebben deze begrippen een kwantificeerbare en aanwijsbare inhoud, in 
tegenstelling tot de dimensie bruikbaarheid en beschikbaarheid. 
Ben nadeel van de dimensie bruikbaarheid nl. vormt de sterk individualistisch 
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overdraagbare, noch eenvoudig meetbare lading. 
V ooral bij beschikbaarheid spelen ongrijpbare factoren, onder de verz.amelnaam 
Politieke Wil, een overheersende rol. 

Door een onderscheid te maken tussen (K) en (k) doorbreken we de eendimensionaliteit 
van bet handelingenstelsel. 
Rekening houdend met standpunts/perceptieniveaus kunnen die meerdimensionele 
effectiviteits-interrelaties met behulp van de kubus in onderstaand schema worden 
weergegeven. Atbankelijk van ter beschikking staande middelen verlopen transacties in 
V en H met (K) dan wel met (k) in aangepaste verhoudingen. 
De analyse kan nu worden ondernomen op wetenschappelijke aanpak en cultuurdilemma 
overstrijgende wijz:e, mede vanuit bet standpunt van de allerarmste in een consequente 
bottom-up benadering. 
Openlijk wordt uitgegaan van eigenbelang, van individueel-functioneel niveau, oplopend 
via interpersoonlijk financieel-economisch naar algemeen regelgevend institutioneel 
belang. 

3.2 V oorwaarden en criteria 

3.2.1 Van acculturatie naar enculturatie 
Bij voorwaarden in .de participatiecultuur wordt in de eerste plaats gedacht aan 
activiteiten die sponsors, o.a. de overheid etc. moeten verrichten om te zorgen dat dez:e 
participatie ook kan plaatsvinden: een klant-vriendelijke benadering, beschikbaar stellen 
van budgetten enz. 
Onz:e attitude is: wij richten ons naar onz:e cultuur, welke wet- en regelgeving moeten en 
kunnen worden vereenvoudigd? Welke beloningen en stimulansen, bijv. in de vorm van 
lagere rente, gunstige kredieten enz. kunnen worden aangeboden? Moet er meer aan 
voorlichting en openbaarmaking worden gedaan? 
Bij criteria denkt men in dit verband aan eisen waaraan doelgroepen i.e. clienten moeten 
voldoen om in aanmerking te komen voor voorzieningen. 
Op uitvoeringsniveau is de gedachtengang: 
Hoe moet de ander zich gedragen, opdat hij van de geboden voorwaarden ten voile 
gebruik kan maken? Natuurlijk moet hij kunnen lei.en en regelgevingen begrijpen; hij 
moet wel wat hebben geleerd enz. 
Het systeem bepaalt of men zich kwalificeert voor een beloning; men moet zich eerst 
aanpassen door onderwijs en training, kortom door acculturatie. 
Dit is een aanpassingsvraagstuk; mocht de situatie niet aan minimumeisen blijken te 
voldoen, dan wordt ervoor gezorgd dat deze gewenste situatie er komt, bijv. door 
inkomensgenererende activiteiten te ontwikkelen om huisvestingsprojecten betaalbaar te 
maken. De client moet leren aan een bepaald kostenplaatje te voldoen, anders wordt hij 
van de projectlijst afgevoerd op grond van inkomenscriteria. 
Voorondersteld wordt dat bij een nauwkeurige projectomscbrijving en criteriabepaling de 
doelgroepen voldoende geidentificeerd en gedifferentieerd kunnen worden. 
Met behulp van sociaal-economische kenmerken moot een billijke verdeling zodanig tot 
stand komen dat profijt in een divers en geintegreerd proces ter bestemder plaatse komt. 
Een "anders" bemiddelde participant probeert zijn "from the bottom-up" proces z6 in te 
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richten dat ook hij er voordeel bij heeft. 
Een weinig bemiddelde participant stelt aan bet functioneren van de overheid zijn eigen 
specifieke wensen, bijv. hoe hij de Overheid zou (willen) zien functioneren? Wat vindt 
hij dat die Overheid of Dienst voor hem, zoals hij is, moet doen; , kortom welke 
voorwaarden en criteria zijn te ste11en aan de Overheid? 
Dit is natuurlijk geen vreemde vraag, maar in tegenstelling tot eisen .!!!!! 
belanghebbende, stelt deze nu de vragen. 

Aanpassing en afstemming van de ingredienten in dit productieproces geven, met bet 
oog op effectiviteit, aan voorwaarden en criteria een functie met twee gezichten: een 
acculturele en een enculturele. Het verband tussen deze twee handelingenstelsels is 
hieronder, schematisch, weergegeven om als kader te dienen voor een reintegratie van 
de dominante vs. bottom-up cultuur: per samenstellende component (A), (K), (I) en 
ingredient (grond), (geld), (arbeid) wordt nagegaan wat van de participant wordt 
verwacht en of hij daaraan wil en kan voldoen. 
Bij (I) kan hem worden gevraagd, onder welke infrastructurele voorwaarden en criteria 
in- en uitwisseling van ingredienten te realiseren is. 

PARTICIPANT Bottom-up Dominante cultuur 
(k) (K) 

Voorwaarden Mens (A) 
Middelen (K) 
Institutie (I) 

Criteria Mens (A) 
Middelen (K) 
lnstitutie (I) 

De invulling van bet raamwerk, zoals in dit boek wordt gehanteerd, ziet er als volgt uit: 

Dominante cultuur: (K) 
(A); expertise; change-agents; vormingswerkers. 
(K); financien; subsidies; geld; grond. 
(I); institutionele voorzieningen "loketten". 

Bottom-up: (k) 
(A); arbeidleveranties; vaardigheden; "sweat". 
(W); familie--ondememing; traditionele bijdragen en verplichtingen; grond. 
(I); uitgebreide familie; traditionele ~organisaties. 

In samenwerkingsverbanden, ma.ar vooral tussen twee handelingenstelsels zijn 
maatregelen van algemene strekking "to whom it may concern" uit den boze door de 
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relationele vaagbeid van voorwaarden en criteria. 

3.2.2 Participant-georienteerde voorwaarden en criteria 
Het stellen van vootwaarden en criteria, waarhij deze in bet proces ook nog een 
duhbelrol krijgen toebedacht, is door onderscbeid van standpunten en 
vooronderstellingen gecompliceerd. Deze tweezijdige voorwaarden en criteria van 
productiecomponenten (A), (K}, (I} worden in Bourdieu'se kapitaalbegrippen (K} versus 
(k} operationeel gemaakt. 
Gebruikelijk is dat voorwaarden en criteria worden gesteld door Participant (K} aan 
Participant (k) en omgekeerd. 
Omdat wij bier te maken bebhen met een "onbekende cultuur" kunnen we de 
middelendiscrepantie slecbts overbruggen door elk der participanten zijn voorwaarden en 
criteria te laten stellen met als criterium dat bet proces onder cultuurgenoten in stand 
kan worden gebouden: 

(K)-voorwaarden en criteria gelden in de dominante cultuur en 
(k)-voorwaarden en criteria in de extra-fonnele economie. 

Knelpunten in· interacties tussen twee culturen komen hoofdz.akelijk voor in bet (K)
domein; omdat verscbillen op economiscb kapitaal zijn te manipuleren, orienteren we 
voorwaarden en criteria voor de analyse daarop. 
Van participatie-hevorderende voorwaarden en criteria bij de procescomponenten Mens, 
Strategie en Structuur in de dominante cultuur worden in de analyse de volgende (K)
aspecten bekeken: 

Voorwaarden 

Mens Dominante cultuur 
Gezond/Eigenbelang 
Enkelv. familieverbanden 

Middel Werklinkomen hebben 
Tijd + vaardigheid bezitten 
Kredietenlsubsidies (HOLP) 

Infra- Toegankelijkheidlspec. 
struotuur loketten 

Deregulering 
Ontwikkeling 
Bijz. beleid doelgroepen 

Criteria 

Lezen en schrijven 
Kan bijdrage leveren 
2 qf meer personen 

Min./max. bedrag 
Bruikbaar Arbeid 
Bekendheid met fin. institutie 

Voor ieder probleemlgroep een 
loket 

Min. eisenlsecond best 
Modern en efficU!nt 
Effectiviteit 

In het extra-fonnele circuit komen de (k)-aspecten van participatie-bevorderende 
voorwaarden en criteria aan de orde: 
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Voorwaarden 

Mens Eigen belang 
Gemotiveerd 
Lokaal gebonden 

Middel Variabel 
Gezond 

Infra- Trad. prod. vonnen 
structuur Extended family 

Etnische kring 

Criteria 

Er beter van worden 
Vrije keuze 
Flex. econ. eenheid 

Arbeid naast geld 
Lokatie/grond 

Ajfectieve relatie 
Buurtlwijk 
Ovenicht 

In dit Deel beperken we onze exploratie tot de participant-component en tot 
economische kapitaalaspecten. Dit naast elkaar analyseren van voorwaarden en criteria 
op lokaal niveau heeft participatie-bevorderende aspecten opgeleverd die op 
modaliteiten na identiek, maar verder gradaties van kwaliteit z.ijn: 

Non-monetaire (k) 

v 

PARTICIPANT 

c 

Voor beide handelingenstelsels (v,V) en (c,C) gelden: 
1. eigenbelang 

Voorwaarden: 2. zelflmede bepalen, eigen aanpak 
n. terug betalen 

Criteria: 
n. ter beschikking staande middelen 
2. regelingen, voorschriften 
J. er beter van worden 

(K) Dominante economie 

v 

c 

Dubbelz.ijdige evaluaties zoals boven doorgevoerd, identificeren de participant
afhankelijke knelpunten in processen, maar zij geven ook aanwijzingen ter oplossing van 
discrepanties waarbij in beide handelingenstelsels structurele aanpassingen z.ijn uit te 
voeren. 
Het spanningsveld tussen de non-monetaire- versus dominante economie kan onder 
participanten uitgedrukt worden door de relatie 

ENCULTURATIEenACCULTURATIE, 

waarbij vrijwilligheid, emancipatie en keuzevrijheid de kenmerken zijn bij enculturatie. 
Deze manier van evalueren verklaart tegelijk de grotere succeskansen onder projecten 
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van NGO's. De uitwisselbaarheid van middelen en homogeniteit der instituties is daar 
van bet begin af aan verzekerd, want exteme NGO's werken met nationale NGO's 
samen in een cultuur van (K, H en V). 

3.3 Pa.rticipatiebevon:lerende Voorwaarden en Criteria 

De analyse van participatie-bevorderende voorwaarden en criteria tussen twee culturen 
wordt in de volgende delen respectievelijk op de incompatibele middelen i.e. strategieen 
en infrastructuur voortgezet, zoals we in bet volgende schema kunnen zien. Resultaten 
hiervan worden pas in hoofdstuk 9 geresumeerd. 

Non-monetaire Ck) lntermediair IK) Dominate economie 

voorwaarden 
Deel 11,3 PARTICIPANTEN Deel 11, 1/1,2 

criteria 

voorwaarden 

Deel 116 STRATEGIEEN 
criteria 

Deel 114/5 

voorwaarden 
Deel 1118 STRUCTUREN Deel 1117 

criteria 

3.3.A Multi-dimensionaal Voorwaarden en Criteria onden;oek in {k) en (K) 



11 STRATEGIEEN EN MIDDELEN 
Deel VAN HUISVESTING 

in het Miiiion Houses Programma (MHP) van Sri Lanka 



Illustratie uit: UNCHS (Habitat) '86:57-61 

Manangkasila Landsharing project, Bangkok 

..... the community fonned a credit union and managed to secure ·a loan from CEBEMO 
in the Netherlands through the Credit Union League of Thailand. According to the 
agreement, the land was leased out by the Treasury Department to the dwellers for a 
nominal yearly fee; following community decision, the plots allocated to the families who 
participated in the long negotiation process were of 10 square wah (40 square metres) 
while the latecomers received 5 square wah plots • 
. . . . . . Transfer of land and house rights to third parties is not uncommon, and a survey 
conducted by NHA found that, in 1985, some 22 per cent of residents had already 
transferred their rights, mainly to businessmen living in the neighbourhood. 
Financial hardship and difficulties in meeting repayment deadlines were obvious causes, 
the speculative temptation another (the average price to transfer the right, by the end of 
1984, was estimated to be between Baht 50,000 and 100,000 for a 5 square wah plot 
and between Baht 100,000 and 200,000 for a 10 square wah plot. 



STRATEGIEEN EN MIDDELEN VAN HUISVESTING 
in bet One Million Houses Programme (MHP) van Sri Lanka 

Inleiding 
De opgave in dit deel wordt, voortbouwend op bet concept van de "vergeten" partici
pant, om voorwaarden en criteria op te sporen voor een strategie, die naast bestaande 
strategieen, de allerarmsten ertoe kan brengen met bun ter beschikk:ing staande middelen 
bijdragen te leveren voor bun eigen huisvesting. 
Het willen inhalen van huisvestingsachterstanden bij vooral armeren noodzaakt deskundi
gen steeds onbekende terreinen experimenteel te betreden, desnoods met behulp van 
beproefde strategieen, maar het zal niemand verbazen, dat deze pogingen soms toch nog 
een sprong in bet duister zijn. 
Uit menige evaluatiestudie is gebleken dat succes en maatschappelijke verankering van 
een strategie afhankelijk zijn van de politieke wil en kwaliteit der participanten; dit kan 
worden geillustreerd aan de hand van Premadasa's MHP-strategie. 

One Million Houses Programme 
Voor strategieen, die in het kader van de mondiale strategie tot bet jaar 2000 worden 
geimplementeerd, speelt Sri Lanka's Million Houses Programme onder de bezielende 
leiding van president Premadasa een richtinggevende rol. 
Verslaggever (88) noemt hem populistisch en afkomstig uit een lage kaste. Premadasa 
stamt niet uit de heersende elite, maar is een buitenstaander van relatief bescheiden 
afkomst. Door intelligentie, hard werken en opleiding heeft hij zich een zonnige plaats 
weten te veroveren: Self-Help kent hij uit de eerste hand! Hij heeft zichzelf omhoog 
gewerkt, zijn eigen weg weten te vinden en omstandigheden naar zijn hand weten te 
zetten. 
Het is dan ook geen wonder dat in dit land opnieuw geexperimenteerd kan worden met 
uiteenlopende huisvestingsstrategieen. Verder is Premadasa een meester in bet mobilise
ren van potenties uit binnen- en buitenland. 
Sri Lanka stelde zich beschikbaar om als voorbeeldproject te dienen voor het Internatio
nal Year of Shelter for the Homeless (IYSH 1987). In zijn toenmalige functie van 
Minister of Housing stelde Premadasa op de 35•~ Algemene Vergadering der U N in 
1980 voor om een jaar aan te wijzen voor daklozen en allerarmsten. 
Met hulp van UN Habitat en voor armen en daklozen gemobiliseerde fondsen heeft Sri 
Lanka de bed.oeling door middel van haar Demonstratie Projecten een voorbeeld te 
geven, hoe de 'from the bottom-up'-strategie in praktijk gebracht kan worden. 

De welwillende en cooperatieve houding van de Sri Lankaanse overheid tegenover 
NGO's, bijv. tot bet Sarvodaya Shramadana Movement (SSM) is structureel; de lijst 



56 Deel II. Strategieen en Middelen van huisvesting 

onthult de bijzondere plaats die huisvesting der armen bij de President inneemt: 

SLFP 
UNP 

1953 
1973 
1977 
1978 

1979 
1980 

1981 

1982 
1983 

1984 
1988 
1989 
1990 

Huisvesting voor de lagere middenstand en arbeidersklasse is overheidsverantwoordelijkheid. 
Ceiling of House Property Law. 
Minister of Housing R.Premadasa 'l 
Minister of Housing Premadasa venekert zich van de steun van SSM voor Rural Housing 
Scheme als onderdeel van 100.000 Houses Programme 1978-1982. 
Eerste stappen naar decentralisatie en nieuwe Districten herindeling 
Premadasa, Minister of Local Government, Housing and Construction (LOHC) en Minister 
of Housing. lntroductie District Ministers. 
SSM breidt haar activiteiten uit tot in de slums en shanties van Colombo in samenwerking 
met Urban Development Authority(UDA)/Slum & Shanty Division(SSD). 
Lobby en voorstel voor International Year of Shelter for the Homeless (IYSH 1987). 
Task Force olv. Prime Minister and Minister of Housing Mr. Premadasa,. formuleert Million 
Houses Programme (MHP). 
Ofticiele start 1.000.000 Houses Programme (MHP) 1984-1988. 
Premadasa gekozen tot President van de Republiek. 
Global Strategy to the Year 2000. 
1,5 Million Houses Programme 

•) wisseling van de wacht van Sri Lanka Freedom Psrty naar United National Party 
naar: v.Dusseldorp '82; Weerapana '86; Wismeyer '86; Diacon '91. 

De hulp aan armen en armsten acbt de regering van Sri Lanka van groot belang; zij 
brengt deze doelstelling in praktijk met mad en daad, die zicb manifesteert in de vorm 
van ondeiwijs en voorlicbting, subsidie voor armoedebestrijdingsprojecten, zoals 
squatter-upgrading enz. 
Men heeft goede ideeen, methoden en technieken om armoede, vraagstukken van 
huisvesting en toegankelijkheid aan te pakken. V rije marktkrachten, decentralisatie, 
NGO en Donoren (privatiseren) wordt niets in de weg gelegd. Samen met UN Habitat, 
de Wereldbank en o.a. met Nederland voert men de strategieen van bet Million Houses 
Programme uit (cf. UNCHS '87; ETC '88; DGIS '88). Tot bet jaar 2000 wordt nu 
gewerkt aan een 1,5 Million Houses Programme tot bet jaar 2000 (Siriwardana '90; 
Diacon '91). 

Maar voor een effectieve implementatie van strategieen komt wel wat meer kijken. 
Naast goede wil behoren participanten zich bovendien bewust te zijn van de sociaal
economiscbe en -culturele omstandigheden op de interactie Velden (V, v). 
Door de in bet One Million Houses Programme geadopteerde strategieen · aan bewoners
gebonden sociaal-economische en culturele omgeving te toetsen, ontstaan twee handelin
genstelsels, die elk eigen vooiwaarden en criteria stellen aan te mobiliseren, lokaal 
aanwezige financiele middelen. 
Vooiwaarden en criteria voor het voork6men van interculturele teleurstellingen, verband 
houdend met deze middelen, worden opgesteld. 

In boofdstuk 4 worden vanzelfsprekendheden in de strategieen ten aanzien van de 
sociaal-economisch omgeving, implementatiecapaciteit bij de lokale overheid en 
beschikbaarheid van middelen via ontwikkelingssamenwerking onderzocht. Doel hiervan 
is toepassing van strategieen in de maatschappelijke context te plaatsen om zo deze 
strategieen op vooiwaarden en criteria van effectiviteit te kunnen toetsen. 
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De vraag, welke rol lokaal aanwezige middelen spele11 op de infrastructurele omgeving 
in Habitat strategieen, stuurt aan op: 
- lokaal aanwezige capaciteit van de overbeid; 
- equity/billijkheid in de middelenverdeling, in bet geval Sri Lanka van ontwikke 

lingssamenwerkingsgelden. 
- de realisering in de praktijk van bet middelenverdelingsbeleid. 

De bouwstenen van bet Million Houses Programme, nl. de strategieen, worden in 
boofdstuk 5 in bun sociaal-culturele context geplaatst en getoetst op doeltreffendheid met 
betrekking tot allerannsten. 
De intemationale wortels der strategieen worden kort aangebaald. De effectiviteitsvraag 
bij de evaluatie van de strategieen is toegespitst op: bereikt bet Million Houses Program
me inderdaad de allerannsten? 

Sociaal-culturele barrieres voor allerannsten, die zijn ingebouwd in bet MHP worden 
zicbtbaar, zodra men zicb aan de non-monetaire economie spiegelt. Wat betekenen geld 
en grond voor de allerarmsten? 
In boofdstuk 6 wordt de vraag: welke relatie bebben allerarmste participanten tot geld en 
grond? 
"Vergeten" lokaal aanwezige capaciteit W(k) wordt in bet sociaal-culturele Veld met 
A(K) vergeleken. 
Uit deze analyse zal blijken dat aanwezige, "eige11" transactiemiddelen van allerannsten 
tot nu toe buiten bet formele proces zijn gebouden. 
Dit deel wordt afgesloten met voorwaarden en criteria voor strategieen, die voor 
allerarmsten ook bruikbaar zijn. 



4 THEORIE EN PRAKTIJK 
IN HUISVESTINGSSTRATEGIEEN 

Misvattingen en verwisseling van begrippen onder deskundigen uit noord en zuid, 
vinden over en weer plaats, ondanks hun gemeenschappelijk dom.inante cultuur. Zo 
worden tbeorie en strategie in huisvestingsverband nogal eens verwisseld (zie ook Van 
der Linden '86:30-32). 
Sommigen bijv. vinden dat (volks)huisvesting geen discipline is die zicb de naam 
wetenscbap kan aanmeten; dit onderwerp is uitvoerig besproken bij Priemus ('78: 19 ft). 
Wij gaan bier verder niet op in. In ieder geval noemt Turner zijn Self-Help (SH) tbeorie 
(Turner & Fichter '72) zelf "a strategy of Freedom to build". 
Van belang is componenten en ingredienten op te sporen en nader te preciseren, waar 
die verwarring uit bestaat. 
Componenten, die ons interesseren zijn: participanten, bun instrumenten, o.a. strategie
en, ontwikkelingssamenwerking/geld en de implementatie-instellingen. 
Ook over de ingredienten is bet een en ander te doen; zo is rondom het ingredient Self
Help veel discussie ontstaan door gebrek aan definiering: 

" ... Self-Help allows labour to be exploited twice over - first at work, second 
in the construction of the home - it maintains the status quo and prevents 
necessary structural change" (Burgess '82). 

Onduidelijk is nog of Self-Help een variabele of een vaste input is; in de strategie wordt 
bet als gereedschap gebruikt voor "a solution from below" (Ward '82:278), waarbij in 
bet midden wordt gelaten of Self-Help een vast dan wel een liquide bedrijfsmiddel is. 
In volksbuisvestingsonderzoek ziet men bet object van studie als een systeem (Engels 
1872, Burgess '85:272, Priemus '78) of als een proces (Turner en discipelen '72). 
Bij beide opvattingen bestaat de kans dat contact met de client verloren gaat; m.a.w. de 
abstractie van tbeorie en strategie belemmert het zicbt van participanten op de sociaal
economiscbe werkelijkheid. 

Laten we naar bet begrip strategie kijken; dit begrip uit de krijgskunde behoort tot die 
categorie begrippen, die met bet geloof in de maakbaarbeid van de maatschappij, met 
confrontatie en verovering, te maken beeft. In ieder facet van de moderne utilistiscbe 
interactie worden strategieen bedacbt en geimplementeerd. 
In bet kader van Volkshuisvesting worden strategieen gebruikt om volksvijand nr. l 
(woningnood) te verslaan. 
De ontwikkeling en bet ontstaan van variaties in strategieen moet men zien als resultaat 
van het plaatselijk acbterblijven van verwacbte productie in verhouding tot de gevoelde 
behoefte. 
Men dient zicb te realiseren dat het bij deze strategieen gaat om bet object huisvesting. 
Het valt op dat de bewoner voor wie deze inspanningen zijn bedoeld, eigenlijk slechts 
secundair en impliciet in de gedachtenwereld der participanten aanwezig is. 
Actoren zelf beboeven zicb van deze hooding niet eens bewust te zijn, zoals we eerder 
hebben gezien. · 
Om bij de participanten bet lokale Veld en de Habitus meer bewust te maken, wordt in 
paragraaf 4.1 de reflectie extern vanuit bet proces naar de sociaal-economische context 
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gericbt. In paragraaf 4.2 wordt die aandacht gewijd aan de praktijk van binnen bet 
proces van armoedebestrijding in ontwikkelingssamenwerking onder bet thema: hulp en 
de allerarmsten. 
In paragraaf 4.3 wordt een strategie uitgezet om aan de voorwaarde "billijkheid" in 
effectiviteitsprocessen te kunnen voldoen. Bij ontwikkelingssamenwerking worden 
verdeelsleutels ten gunste van allerarmsten opnieuw gedefinieerd. 

4.1 Sociaal-economisdle context in Nederland en Sri I.anka 

De afstand van denken en handelen van theorievorm.ing naar squatter upgrading, dus van 
bedenken van strategieen tot uitvoering op lokaal niveau, kan men in sociaal-economi
sche termen uitdrukken, dus ook in economisch kapitaal (K) resp. werk-ge0rienteerd 
kapitaal (k). 
Deskundigen verkeren overwegend in de dom.inante (K) cultuur. Probleemoplossingen 
worden in termen van (K) benaderd. Deelname aan productieprocessen wordt gerela
teerd aan de sociaal-economische positie en -culturele mogelijkheden van de participant. 
Een constatering van Drakakis laat deze, naar de eigen cultuur gerichte cirkelredenering 
in eng politiek-economische termen, zien: 

"The root cause of squatting does not lie in the nature of these squatters 
themselves but is a response to their lack of access to conventional housing. 
This is caused not only by insufficient production, but by excessive cost in 
relation to the income level of the 1'rban poor. "(Drakakis Smith '80:63). 

Impliciet wordt bier gesteld dat er geen oplossingen zijn voor annen zonder inkomen = 
geld; zelfs als de productie met succes verhoogd wordt, zullen squatters blijven bestaan, 
zolang armoede in stand wordt gebouden of inkomens laag blijven. 
In minder revolution.aire bewoordingen wil ik de volgende suggestie doen: 

In pogingen om het probleem uit de culturele impasse te halen, bestaat bij 
participanten behoefte aan: 
- een bewust open opstelling naar de sociaal-economische verhoudingen binnen 
bestaande instituties. 
- structurering van de eigen sociaal-economische positie en sociaal-culturele 
mogelijkheden. 

In paragraaf 4.1. l worden de sociaal-economische verboudingen met behulp van de 
begrippen formeel, informeel en extra-formeel gepreciseerd. In paragraaf 4.1.2 wil ik 
de sociaal-economiscbe verschillen van participanten in bet proces illustreren aan de 
hand van de waarde van bun inkomens, uitgedrukt in betaalbare huisvesting. Deze 
vergelijking dient om de relevantie van strategieen voor de verschillende categorieen 
inkomens te toetsen. Anderzijds wil ik aantonen dat de quantitatieve metbodiek als 
vanzelf leidt tot uitsluiting van allerarmsten van bet proces. 
De vergelijking van implementatie- en bebeercapaciteit van lokale instellingen en 
overheid, bier en in Sri Lanka (4.1.3) dient om mogelijke oorz.aken le achterhalen van 
instrumentele verwisselingen, die bet proces van buitenaf mede bepalen. 

4.1.1 Formeel, informeel en extra-formeel nader gepreciseerd 
Uitgaande van juridische kaders kan men in eerste instantie onderscheid maken tussen 
formeel en informeel; voor een economie van verandering is informeel een te eenvoudi-
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ge en onvolledige omschrijving van economische bedrijvigheden. 
In ltalie bijv. kent men volgens De Grazia ('84:7-8) o.a. de ondergrondse economie, 
waar productie meestal op kleinschalige basis, min of meer illegaal, buiten belastingen 
en arbeidswetgeving plaatsvindt. 
Door dit proces informeel te noemen, zou men deze economie onrecht aandoen. 
Renooy ('88) onderscheidt nog meer vormen van schemertoestanden in de economie. In 
de Verenigde Staten wordt onder ondergrondse economie een grotere sector verstaan: 
naast belastingvermijding, buiten de belasting houden van inkomen, illegale ruilhandel 
van goederen en diensten en zwarte en grijze geldcircuits, kent men ook criminele 
economische activiteiten in drugs, gokken etc. 
Deze karakterisering der sectoren is descriptief en objectiverend en verre van Has if man 
matlf!rs" (Schumacher '74). 
Nog abstracter beschrijft de International Labour Organisation (ILO) deze activiteiten 
als: uAny sole or secomlary gainful, non-casual occupation that is carried out on 

or beyoml the fringes of the law or the terms of regulations aml agreements" 
Deze activiteiten kunnen, als bet om wettelijke kaders gaat, dus worden geclasssificeerd 
naar activiteiten in de informele sector. 
Het formele/informele sectorenbegrip omvat een verscheidenheid aan aspecten, die in 
participatieprocessen essentieel zijn en daarom een participatie-georienteerde indeling 
rechtvaardigen. 
Het aspect keuzevrijheid bij mobilisering van productiemiddelen is zo'n criterium om 
onderscheid te maken tussen verscheidene vormen van niet-formele sectoren, zoals de 
supra-, informele- en extra-formele sector. 
De grenzen der sectoren zijn uiteraard dynamisch en kwalitatief (zie diagram 4.1. l.A) 
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........... ' (MR) " \ 
,, ""' \ 

, /ormeel(MA) ' in-(A) 
\ 

' ' / , 

... 

' 

/ , 

\ 
\ 

' \ 
I 
I 
I 

t 
I 

extra-Jormeel(AA) • 

Onmetelijk ,qken (AR) 

is boven de wet, vrijwillig, 
vanuit een machtspositie 
.behoort bij traditie, familie
verbaml en -bedrijf 

AUerannsten (AA) 

(R) ""' rijlatn 
(MR)- minder rijken 
(MA)= minder annen 
(A) = armen (infonneel) 

4.1.1.A Diagram /ormelelnon-fonnele dynamiek (K) versus (k) 
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* Supra-jonnele sector (AR) 
De sociaal-culturele en economische karakteristieken der participanten zijn: 

vrijwillig gekozen status; grote mate van keuzevrijheid; 
Self-management; in goeden doen zijn en dit zo houden; 
Zich boven de wet kunnen stellen; 
Gegarandeerd inkomen, onafhankelijk; 
Vrijetijd- en hobbycultuur; 
Geld is allesoverheersend in deze cultuur; 
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Een typisch post-industrieel gedachtengoed en praktijk van weinigen; sociaal
economische elite. 

Hier hoort ook de Self-Help bij, zoals dit moet worden verstaan bij Friedmann & 
Weaver ('79), Bums' ('75) en Priemus' ('78:368) huishoudelijke sector en Heertje's 
Officieuze Circuit ('80), Renooy ('88). De altematieve lobby, die tegen de modem 
technologische cultuur is (Schumacher '74; Gretschmann '83) behoort bier eveneens toe. 

* lnfonnele sector (A) 
Hier gaat bet voomamelijk om kleine ondememers en om mensen die emaar streven 
inkomsten te verwerven op dezelfde manier als in de formele sector, echter zonder 
arbeidsrechtelijke voorwaarden en eisen aan het productieproces, met de · bedoeling 
goedkoper te kunnen produceren en desnoods minder productief te werken. 
Het informele slaat op bet niet geregistreerd staan als ondememer, zodat men zich kan 
veroorloven geen arbeidsvoorwaarden toe te passen;, men is aldus in staat om arbeid te 
mobiliseren, die in de formele sector (nog) niet (meer) bruikbaar is en men kan onder 
bet minimumloon uitbetalen. 
In Nederland wordt deze sector weleens vergeleken met bet altematieve circuit: Memo
bedrijvigheid, arbeidsintensieve en klein ambachtelijke bedrijfjes. In de informele sector 
in de Derde Wereld wordt dit ambachtelijk productieproces als model gehanteerd, met 
kleine kredieten, eenvoudige gereedschappen en Appropriate Technology, ideeen puttend 
uit bet culturele erf goed van ontwikkeling der mode me technologie. 
Belangrijkste sociaal-economische indicaties zijn: 

vrijwillige afhankelijkheid; 
beperkte keuzevrijheid; self-management; 
vrijheid van keuze staat niet ter discussie; 
vrijwillige acculturatie; trainees Jeggen zich neer bij knellende ongemakken van 
voorwaarden en eisen stellen zolang men kan profiteren, bijv. t.a. v. arbeidsvoor
waarden en -omstandigheden; 
past in bet beeld van NGO;, participanten weten gebruik te maken van subsidies 
en vormingswerk; 
de praktijk in Sites & Services, slums improvement en Squatter Upgrading, 
"second best" normen en standaarden; 
producten uit deze sector zijn verhandelbaar en volgen de trends van de vrije 
markteconomie: Derde Wereld/Novib-winkels; 

Deze sector behoort grotendeels nog tot de dominante cultuur, waar geld de boventoon 
voert; dit is goed beschreven door Van Dijk ('80), Appropriate Technology literatuur, 
UN ('78), UNCHS ('84), nsmall loans en unconventional financing" en in de bazaar
economie van McGee ('75). 
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* Extra fomiele sector (AA.) 
Een beschrijving der economie kan tot de jaren 30, nl. tot in de tijd van de dualistische 
economie van Boeke (' 47). worden beperkt tot twee soorten. Mensen die tot de formele 
noch tot de informele sector behoorden, waren zeldzaam en dus gemakkelijk te negeren. 
In onze wereld, waar tweederde van de bevolking onder bet bestaansminimum leeft, d. i. 
tegenwoordig 3,S - 4 miljard mensen, kan men zicb eigenlijk niet meer permitteren om 
bet bestaan van deze miljarden, die niet zijn in te passen in ons conventioneel-economi
sche gedachtengoed, te negeren. 
In hoeverre zijn bun sociaal-economische kenmerken niet in te passen in de dominante 
cultuur, als we weten dat: 

deze mensen geen keuze hebben (Harms '72, '92, Turner e.a.) omdat zij geen 
toegang hebben tot geld en tot de formele sector; 
zij van elkaar athankelijk en op elkaar aangewezen zijn, bij elkaar gehouden 
worden door tradities en gebruiken en toch moeite doen zich aan te passen aan de 
dominante cultuur; 
bun (geld) inkomen · niet is gegarandeerd en men naar onze maatstaven onder 
bestaansnormen leeft; er uitgebreide en intensieve familieverbanden bestaan, 
waarin men samenwoont naar streekafstamming; 
men weinig verkoopbare eigenscbappen heeft: geen onderwijs, geen veelgevraagde 
ambacbten kan uitoefenen etc.; 
zij proto-proletariaat zijn, d.i. een voorfenomeen van de petit bourgeoisie Of (echt) 
proletariaat (McGee '75); 
ook bier de gemeenschap niet homogeen is, eigenschappen en potenties van 
mensen niet gelijk zijn en, net zoals wij, zijn behept met deugden en ondeugden. 
Ook zij denken en bandelen rationeel. 

Verder weten we sinds Marx' residu-theorie van bet proletariaat dater een voortdurende 
op- en neerwaardse dynamiek bestaat tussen de sociaal-economische strata. 
De formele sector laat officieel (impliciet) de grootste achterban in de Derde Wereldste
den aan haar lot over, om niet te zeggen dat zij de kans op ontwikkeling voor de grote 
massa de pas afsnijdt. 
Financiele instellingen, met de Wereldbank voorop, kunnen en willen weinig doen voor 
de onderste 20 % der inkomensverdieners (Keare & Parris '82). 
Achter deze geregistreerde inkomensverdieners staan miljoenen niet-geregistreerden, dus 
niet tot de statistiekenverzamelingen behorend. Toch bestaan daar economiscbe activitei
ten, getuige de steeds expanderende squatter areas. 

Deze extra-formele "sector" is in bet diagram getekend met een open begrenzing en 
buiten de cirkel geplaatst; je weet immers niet hoe groot deze is en ook, omdat bet in 
strikte zin geen sector is van een cirkel. 
De cirkel omvat bet conventionele sectorenbegrip, waarin (K) geldigheid heeft; wat 
daarbuiten ligt, gebruikt bij interactie overwegend (k). 
V oor de sociaal-culturele verhouding tussen (K) en (k) zijn ook de volgende opmerkin
gen interessant: 

met geld, tenzij onvoorstelbaar veel, kan men in bet (k)gebied niet veel bereiken; 
huisvestingsvoorziening blijft in verhouding tot de behoefte marginaal. 
de dominante cultuur houdt deze "sector" door ongeinteresseerdbeid in stand, 
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ecbter niet uit kwaadwillendbeid, maar onze fonnele institutionele infrastructuur 
reageert eenvoudig niet op signalen uit dei.e "sector". 

In tegenstelling tot die in de fonnele sector draait de economie bier, bebalve op geld, 
ook op lokaal aanwezige traditionele instituties en "sweat equity"; dei.e economie 
bedient zicb van een veelheid van "eigenaardige" bewonergebonden transactiemiddelen: 
w (k). 
Dei.e eigenaardigbeden kunnen de sleutels vonnen bij opsporing van knelpunten in een 
babitatproces, waardoor dei.e extra fonnele sector wordt verhinderd te integreren. 
In de bestaande strategieen worden dei.e eigenaardigbeden juist door experts bewerkt en 
aangepast aan mecbanismen van de formele instrumenten van o.a. revolving funds, 
Housing Development Bank. 
In plaats daarvan zou men een modus moeten vinden om met dei.e eigenaardigbeden in 
oni.e eigen cultuur arrangementen te realiseren, waardoor tot beider profijt wordt 
geintegreerd. 
Samenvattend kan men concluderen: 
Men kan zicb in de supra-sector alles en alle technologieen veroorloven om een 
onderkomen te produceren. In de formele sector is men slecbts beperkt door de grenzen 
van wettelijke regels en technisch toegelaten mogelijkheden. In de informele sector 
ecbter moet men zich beperkingen opleggen t.a. v. kosten, zodat men weinig keuze beeft 
in gebruik van materialen, de grootte en indeling van zijn onderkomen; tenslotte moet 
deze cultuur aansluiten bij de fonnele sector, waarmee uit eigen vrije wil overigens, een 
sterke athankelijkheidsrelatie bestaat. 
De extra-formele economie ecbter kan met geen mogelijkheid aansluiting vinden bij de 
formele sector. Natuurlijk zou zij graag mede de vrucbten van vooruitgang willen 
plukken en bet liefst ook erkende materialen en gebruiken willen ovememen, maar men 
heeft geen keus. 
Vorm en dynamiek van haar productiemiddelen (K) en (k) beantwoorden niet aan 
afspraken en standaarden, die gelden in de formele sector. 
De extra-formele sector moet niet worden verward met de informele, want bet "extra" 
bestaat juist bierin, dat zij buitengesloten is van de formele sector, omdat: 
1. de laatste er geen rechtstreekse verbinding mee heeft, want de middelen van de 

extra-formele sector zijn niet rechtstreeks converteerbaar; 
2. de informele sector er belang bij heeft blijvend als intermediair te functioneren en 

er dan ook steeds tussen zit. 
De verhouding tenslotte met de supra-formele sector bestaat hierin dat: 

deter beschikking staande middelen de twee extremiteiten vormen van bet bebben 
en bet ontbreken van geld. 
culturele verschillen overbrugbaar zijn, maar elkaar tegenwerken. 
de supra-formele cultuur immers een vrijwillige, vrijetijdsbestedende, post
industriele sub-cultuur is, terwijl in de extra-formele sector de "struggle for life", 
improvisatie en flexibiliteit, werkelijkheid noodzaak zijn. 

Juist deze flexibiliteit vormt bet grootste obstakel voor de bureaucratische, rigide 
structuren en stategieen van de formele en dominante cultuur. 
In de volgende paragraaf wordt de betaalbaarheid van de strategieen voor de verschillen
de inkomenscategorieen gebruikt om aan te tonen dat voor allerarmsten in deze 
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strategieen geen plaats is ingeruimd. 

4.1.2 Positie van participanten in de dominante cultuur 
De middelen, die ons ter beschikking staan, dtagen ertoe bij dat ooze beeldvorming van 
aIIerarmsten in strategieen vervagen en dat doelgroepen bij uitvoering worden verwis
seld. Om dit duidelijk te maken, vergelijken we de labeilen huisvestingswaarde en 
categorieen salarissen (label 4.1.2.A) met huisvestingsbehoeften. 
Direct valt op dat betaalbaarheidsdiscrepantie bestaat tussen beschikbare huisvesting en 
tussen ter beschikking staande middelen. 1 

SRI LANKA (1987) 
In Rs. p.a. 

Senior Management 
Head/Directors 
Department Heads 
Executives 

clerical 
manual 

INTERNATIONAL EXPATS. 
(Neth.) expert 
(UN)CTA 

NETHERLANDS (1988) 
In Dft. per annum: 
Minimum wage•• 
Modaal 
1,5 Modaal 

Local authority: 
Urban councillor 
Aldennan 
Mayor 

Central Government: 
Director 
Sen.Management 

Industry Director 

Exchange value I Dft. = Rs.15,
Hoosing value I Dtl. = Rs.I.-

Sslsry 

150,000.-
72,000.- - 108,000,-
36,000,-
24,000,-
16, 100,-
12,200,-

Dft.65,000 plus 
US$ 42,000 plus 

20,255,- Max. rent subsidy 
28,485 
42,750 No subsidy. 

32,000 
136,000 
175,000 

105,000- 145,000.-
175,000 
75,000- 250,000.-

1) W\jesinghe '81 
2) Contractor-built 

Housing 

1,2 Million 1) 
120 - 150,000,- 2) 
Econ.rents ca.Rs.2500/mo 

50,000.-
Econ.rents ca. Rs.500/m 
frozen rent Rs.25,-

Rs.20,000.-/month• 

88.000 138.000.
econ.rents 1500.-/mo 
acceptable rents 
15 - 23 % of income 

300.000 - 500.000,-

•Min. BUZA lokale 1eefomstandigheden85/86 
••MVROM '85 

Tabel 4.1.2.A Waarde van salaris voor huisvesting 

Het aardige in de label is dat de offiele niet-inkomenverdieners en andere verborgenen, 
nl. de supra- en extra-formele actoren, er niet in kunnen worden vermeld. 

1 De data zijn van 1985 - 1987; er wordt niet naar een trend gezocht, de waarde van de vergelijking 
dient om structurele, sociaal-econornische vemoodingen weer te geven. Jaarlijkse tluctuaties, noch 
trendmatige ontwikkelingen zijn in dit kader interessant. 
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De salarishoogte stelt de sociaal-culturele mogelijkheden van de verdieners voor; 
in huisvesting is dit meetbaar na te gaan. Ook drukt bet verschil in salarishoogte de 
sociaal-culturele afstand uit. Een Nederlandse wethouder met Nf 136.000,- kan zich 
niet voorstellen hoe zijn Sri Lankaanse collega, die misschien in de buurt van Rs. 
72.000,- verdient, bet hoofd boven water houdt; dit geldt ook voor de expatriate t.o.v. 
een handwerker (dagloner) in Sri Lanka. Deze verschillen alleen al kunnen misverstan
den veroorzaken in bet gebruik van instrumenten en middelen t. b. v. huisvesting. 
Emstiger is bet salarisverschil tussen de formele en de informele sector. 
Met de relatief beperkte middelen in Sri Lanka is de overbrugging van vraag en aanbod 
met subsidies, zoals dit in Nederland gebeurt, niet betaalbaar. 
In Nederland bedroeg de Individuele HuurSubsidie in 1989/90 f 1.698 miljoen voor ca. 
950.000 huishoudens (MVROM '91). 
Ook in Sri Lanka krijgen huishoudens, die minder dan 300 Rs. per maand verdienen 
subsidies in de vorm van voedselbonnen (Goossens & Van der Mark '85), o.a. om bij te 
dragen in bun huisvestingskosten. 

A. Upgrading package 
D. Navagamgoda or sites & services 

package 

Need: Upgrading or repairing or extending Need: Where serviced plots and shelter 
an existing house are requiered. 

c c 
c ti 

>-Cl) c 10 
>-Cl) 

Option ~~ Option -E 
c: :I Cl) c: :I e '5>-.,o li;a> c: .. 

~~ !S c: .. 
oE .. - ~~.!! oa. .. ..... .Ee ... .. .5~ :!:fa: 

1. Upgrading house 4,000 3% 27,64 1. Sites+ Cost per plot 
5,000 3% 34,55 common water 
6,000 6% 50,64 & sanitation 
7,000 6% 59,08 

2. Upgrading house 5,000 3% 34,55 2. Sites+ 4,000+CPP 3% 27,64+ 
+latrine 6,000 6% 50,64 individual water 

7,000 6% 59,08 & sanitation 
B.000 6% 67,52 

3. Upgrading tenement 4,000 3% 27,64 3. Sites+ 7,500+CPP 6% 63,30+ 
5,000 3% 34,55 basic house + 9,500+CPP 6% 80,18+ 
6,000 6% 50,64 common water 11,500+CPP 10% 123,60+ 
7,000 6% 59,08 & sanitation 13,500+CPP 10% 145,10+ 

4. Upgrading tenement 5.000 3% 34,55 available 

+latrine 6,000 6",i, 50,64 4. Sites+ 9,000+CPP 6% 75,96+ 
7,000 6% 59,08 basic house + 11,000+CPP 6% 118,20+ 8,000 6% 67,52 individual water 13,000+CPP 10% 139,70+ 

5. Additional space 4;000 3% 27,64 & sanitation 15,000+CPP 10% 161,20+ 
5,000 3% 34,55 

Repayment Period is 15 years Repayment Period is 15 years 

Bron: NHDAIMLGH&C (1985:5) 

Tabel 4.1.2.B Housing Options & Loans Package 
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Kwijtschelding van Housing Options & Loans Package (HOLP)-schulden tijdens de 
presidentsverkiezingen van 1988 moet eveneens worden gerekend tot een vorm van 
subsidie. Om welke bedragen het bier gaat, is moeilijk te achterhalen, wel om hoeveel 
en om welke huishoudens bet gaat, want die zijn af te leiden door deductie uit tabel 
4.1.2.B en tabel 4.1.2.C Het maximum ligt bij 1 miljoen huishoudens (One Million 
Houses Programme). 
De Sri Lankaanse overheid is zich weliswaar ervan bewust dat met 15.000 Rs. nog geen 
huis te krijgen is, maar officieel (1983) kan een middeninkomen huishouden hiervoor 
een nBasic house + water & sanitationn (Paket D) bouwen. 
Voor de lage inkomens geldt 5.000 Rs. als maximum te lenen bedrag ten behoeve van 
bet verbeteren van een "upgrading tenement + latrine" (een eenkamer woning in een 
rij; Paket A). 
Bij de niet-geregistreerden der in- en extra-formele sector is de verhouding huisvestings 
productiekosten en betaalcapaciteit, voorzover kwantificeerbaar, te herkennen aan de 
feitelijk betaalde huren (tab.4.1.2.C). 

Levels of monthly rent paid by Tenant Families in earlier unauthorized settlements ----.. -------~-~ ... -_,..,.. __________________ , 
below Rs. 25 

Rs. 26 - 50 
Rs. 51 - 100 
Rs.101 - 200 

over Rs.200 

Bron: Fernando, Gamage & Peiris 1987:84 

Navagampura 
57% 
23% 
5% 
7% 
8% 

Aramaya Place 
63% 
25% 
12% 

Tabel 4.1. 2. C Betaalde huren in spontane nederzettingen 

Meer dan 57 % der huishoudens in de nederzettingen verkeert in een economie, die de 
overheid liever niet ziet, want zij betalen minder dan Rs. 25 (bevroren huur). 
De kloof tussen. economische draagkracht en productiekosten in de fonnele sector, 
getoond door het verschil tussen econom.ische huur en de berekende terugbetalingsca
paciteit der doelgroep in bet Million Houses Programme (tabel 4.1.2.B) en de werkelijk 
betaalde huren in de squattergebieden (tabel 4.1.2.C) Iaat zien dat er, behalve een kloof 
van 57 % , ook een doelgroepverwisseling in het proces heeft plaats gevonden. 
De allerarmsten. zijn door dez.e verwisseling bij voorbaat uitgesloten; zij betalen aan 
huur minder dan 25 Rs. per maand. Van degenen, die in de categorie 25-50 Rs. vallen, 
betalen de meesten hoogstwaarschijnlijk net even boven Rs. 26, zij zijn dan de margina
le huurders. 
In tabel 4.1.2.D wordt verondersteld dat er geen huishoudens bestaan, die minder dan 
350 Rs. per maand verdienen (le quintiel: 0-700 Rs.); dit is af te leiden uit het 
eventueel beschikbare bedrag voor aflossing van Rs. 35-70. 
Met bet 300 Rs. -criterium voor voedselbonnen leidt dez.e analyse tot de bevinding dat 
het Million Houses Programme voor armen is bedoeld en dat bet de allerarmsten eruit 
sorteert en dat subsidies voor huisvesting ook bier bij de minder armen tetecht komen. 
Achterstalligheid bij terugbetaling van minimaal bijna 60% (UNCHS '90:34) toont bier 
aan, hoe succesvol de implementatie van bet MHP verloopt, dank zij inventieve en 
creatieve spelers in het spel. 
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Income Income % of inco- monthly Affordable Capital 
Quintile Category me for Amount 15% for 30 12% for 6% for 

Housing available for years 30 years 30 years 
housing in ('000) ('000) ('000) 
Rs. 

0..20 0..700 10% 35-70 2,7-5,5 3,4-6,7 5,7-11,5 
20-40 701-1370 12% 84-164 6,6-12,9 8,1-15,8 13,8-26,9 
40-60 1371-2100 15% 205-315 16,1-24,8 19,8-30,4 33,7-51,7 
60-80 2101-3140 20% 420-623 33,0-49,0 40,5-60,1 69,0..102,4 
80-100 3140 + 25% 785 + 61,8 + 75,8 + 129,0 + 

Bron: Adapted task force Memo in: MLGH&C 1984b 

Tabel 4.1. 2.D lnkomensproflel en betaalcapaciteit 

In tabel 4. 1.2.A kan men ten overvloede vaststellen dat wisselkoersen geen afspiegeling 
zijn van een economie van mensen. Om een idee te hebben welke middelen en mogelijk
heden zij in lokale huisvestingsprocessen hebben, zijn uitgaven voor levensonderhoud 
van een "executive" in overheidsdienst relevanter: zie tabel 4.1.2.E 

Minimum kosten van levensonderhoud voor 
een gezin van vijf personen per maand in de periode mei 
1979- december 1983 .· . · . 

Anikel. · Kosten in rupees 
mei mei mn. · dee. 

1979 1980 1982 .· 1983 

Rijst 75,(J() 105,00 • 134,40 137,20 
Brood 112,00 229,(J(), 302,40 313,(J() 
Kokosnoten 56.00 84,00 98,oo· 252,00 
Petroleum 32,20 105,00 126,00 252,00 
Brandhout 42,00 71,40 93,80 112,00 
Groen ten, spece-

rijen, olie, etc. 140,00 203,00 266,00 294,00 
Suiker en thee 49,00 98,00 134,40 210,00 
Zeep 5,00 6.80 13,00 14.20 
Visenvlees 54.00 60,00 61,00 82,50 
Huur 40,00 60,00 100,00 120,00 

Totaal 585.80 1022.80 1329,00 1787,50 

Bron: Satyodaya, .. .in: Goossens & van der Mark (85:41) 

Tabel 4.1.2.E Gezinsuitgaven voor levensonderhoud 

Wei moeten we bedenken dat deze lijst bet menu is van een huishouden in de officiele 
economie. Desondanks kan men zich hierdoor toch we) een voorstelling maken wat een 
Rupee waard is voor eten en wonen, in ieder geval niet f.1.- op Rs. 15, veeleer 1 op 1 
voor huisvesting. 
In Nederland kostte toen een gelijkwaardige flat in de sociale sector plm. f 70 tot 
80.000 excl. BTW, omgerekend Rs. 1,2 miljoen in Sri Lanka. 
De salariswaarde-tabel (4.1.2.A) bevestigt zodoende opnieuw dat in de dominante 
cultuur technologie overal dezelfde prijs heeft, zoals eerder voor Nairobi is vastgesteld 
(Thung '85) en dat "vrije" wisselkoersen voor de allerannsten reele waarden voorstel
len. 
Verder is af te leiden dat de verschillende categorieen huisvestingsstrategie, die in bet 
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MHP zijn toegepast (Hoofdstuk 5) zinvolle differentiaties zijn, gebaseerd op de formele 
inkomensstructuur in Sri Lanka. 
We kunnen hieruit concluderen dat de positie van de aHerannsten cultureel gehandicapt 
is. Om participanten uit deze sector in bet productieproces blijvend te interesseren, 
moeten de formele sectoren (K) marktconform te werk gaan, d.w.z. uitgaan van mensen 
en "betaal"capaciteiten der clienten. 
Onderzoekers en strategiebouwers, gewapend met deze relativering en feeling voor 
leefomstandigbeden, mogen bet vergelijken van instellingen bier (in Nederland) en in Sri 
Lanka niet ontlopen, omdat in strategieen ook infrastructurele vooronderstellingen liggen 
besloten, die sociaal-economisch en cultureel afhankelijk zijn. 

4.1.3 Capaciteit van (lokale) overheid in strategieen 
Ats men de capaciteit van de gemeente Eindhoven (plm. 190.000 inwoners) vergelijkt 
met een stad in Sri Lanka met ongeveer hetzelfde aantal inwoners, dan komt daar bijv. 
Dehiwala-Mt Lavina met 174.000 inwoners (1981) in aanmerking. Men realiseert zich 
dan pas goed, op welke sociaal-economische en technologische onmogelijkheden men 
daarginds moet rekenen voor bestuur en bebeer. Tegelijk komt men al gauw tot de 
ontdekking, hoe anders effecten van modeme technologie en strategie daar uitwerken. 
Om te beginnen bet aantal huishoudens, resp. grootte van gezinnen, die immers 
indicaties leveren voor koopkracht en diversiteit van de woningmarkt. Veeder zijn bet 
aantal ambtenaren en de terbeschikking staande middelen in de vorm van begrotingen 
eveneens indicaties die kunnen waarschuwen: pas op!: "Wij willen graag de moderne 
culluur beoefenen, maar onze sociaal-economische context schreeuwt om voorwaarden 
en criteria•. 
De vraag komt dan op, welke instrumenten er zijn om doelstellingen billijk en be
heer(s)baar te kunnen kanaliseren, die ook aan allerarmsten recht doen? 

Om een sfeer te scbeppen, die rationeel bandelen kan bevorderen worden grootte der 
huisboudens en enige consequenties biervan voor de lokale overheid nagegaan. 
De gemiddelde grootte van een buisbouden is in Nederland bijna 2,5 (2,8 in 1980 en 2,4 
in 1990; MVROM 1991). In Sri Lanka bedraagt de grootte 5 (Satyodaya in: Goossens 
& Van der Mark '85). 
Direct al is een inschatting van de marktcapaciteit van lokaal bestuur in Sri Lanka te 
maken aan de band van bet aantal huishoudens. 
Mt. Lavina telt 174.000 inwoners (in 1981 wen! de laatste census gehouden) op 21 km2; 
Bindhoven beeft ca. 196.000 inwoners op 78 km2. Bconomisch betekent dit voor Mt. 
Lavina 174.000: 5 = 35.000 buishoudens. 

Data zien er dus anders uit, wanneer men bedenkt welke consequenties deze voor de 
bestuurs-, resp. inkomenscapaciteit der overheid met zich meebrengen. 
Huishoudens leveren de lokale overheid immers inkomen op in de vorm van belastingen 
en overdracbten uit de centrale overheid; overdrachten worden o.a. verdeeld naar rato 
van bet aantal inwoners. 
Verder kunnen geografiscbe omstandigbeden en speciale taken ook in geld worden 
vertaald. De Tecbnische Diensten bijv. moeten rekening houden met de bebouwings
dichtheid, die intensief ruimtegebruik en de exploitatie van faciliteiten (meer slijtage, 
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afvoer en meer vervuiling) impliceert. 

De volgende getalsmatige opstellingen geven ons een indruk van hoeveel groter de 
werk- en ruimtedruk (tabel 4.1.3.A) en bet geldgebrek (tabel 4.1.3.B) in de steden van 
Sri Lanka zijn. 

Mt Lavina Eindhoven 

inwoners (1981) 174 000 21 km2 195 669 78,46 km2 
aantal ambtenaren: 
administratief 150 bestuursondersteuning 

technisch 51 399 
overige I 411 3 097 

I 612 3 496 

Bron: Stat. abstracts of Sri Lanka 1982; Gem. Eindhoven Jaarboek 1988; 
Sociaal jaarverslag 1986, Gem Eindhoven. 

Tabel 4.1.3.A Beheer(s)capaciteit van Mt.Lavina versus Eindhoven1 

De beheer(s)capaciteit in Eindhoven is gebaseerd op 70.000 huishoudens en wordt 
ondersteund door ca. 3.500 ambtenaren en met 1,2 miljard gulden (begroting 1988), 
waarvan 217 miljoen te boek staan als personeelslasten. 
Het bestuur van Mt. Lavina wordt gevormd door 1.612 ambtenaren, politici en 
contractanten. Wat de huishoudens bier bet stadsbestuur opleveren is uit ter beschik
king staande literatuur moeilijk te achterhalen. Om toch een idee te krijgen van die 
economische bestuurskracht, kunnen we de lokale en nationale overheidsuitgaven 
vergelijken (tabel 4.1. 3. B). 

Lokaal 
Voor 1981 
Municipalities 
urban councils 
village councils 

Totaal Rs 
NatiooaaJ 

Sri Lanka 
145 .606.400 
146.926.700 
114.592.800 

407.125.900 

Nederland 

Gemeentefonds alleen al 
13.855.000.000 guldens 

voor 1986 ca. 59 miljard Rs. 185 miljard guldens 

Tabel 4.1. 3 .B Lokale en national~ overheidsuitgaven 
Als we voor bet Habitat productieproces inderdaad de Rupee gelijkstellen met de Ned. 
gulden en verder ook veronderstellen dat technologie mondiaal een prijs heeft, dan zien 
we, welke handicaps de sociaal-economische positie der lokale overheid in Sri Lanka 

1 Capaciteit van andere steden in Nederland: 

Amsterdam 
Rotterdam 
Den Haag 

Huishoudens Budget '81 Personeel 
300.000 2.186.4 
220.100 1.979.6 
182.600 1.162.5 

Uitgaven totaal x 1.000.000 
9.169.4 
9.529.8 
4.628.4 
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oproepen. 

Uit de inkomenverdelingscijfers van Nederland en Sri Lanka (tabel 4.1.3.C) blijkt dat 
60 % van de bevolking van Sri Lanka onderbedeeld is. 
Inkomensverdeling in Sri Lanka 1981/82 in: Central Bank of Sri Lanka (1989), voor Nederland World 
Development Report 1986. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Laagste 20% 2e quint. 3e quint. 4e quint. hoogste 20% hoogste 10% 

3,7 8.1 12.5 19.2 56.5 41.7 Sri Lanka 
8,3 14,1 18,2 23,2 36,2 21,5 Nederland 

Men kan ook stellen dat de overheid van Sri Lanka voor 40% der bewoners effectief 
heeft gefunctioneerd; met Rs. 59 miljard heeft bet land zelfs efficient en economisch 
gedraaid. Voor dezelfde taak gesteld, heeft Nederland, om 40% van de huishoudens in 
1981 naar tevredenheid te besturen 40% van 185 miljard = f 74 miljard besteed. 
Een andere conclusie is dat in Sri Lanka kennelijk strategieen zijn toegepast, die niet 
effectief zijn voor 60% van de inkomensgroepen, de eerste 3 quintielen. 
Wellicht kan deze summiere vergelijking procesparticipanten aansporen om 
- goed werkende systemen slechts bewust en critisch over te planten. 
- de keuze van strategieen te laten bepalen door de sociaal-economische omstandigheden 

in de processen. 
- voorzichtigheid te betrachten in stedenbanden, "twinning" en rechtstreekse samen 

werking op lokaal niveau, waar de geld- en personeelverhouding onderhevig is aan 
sociaal-economische en -culturele karakteristieken. 

In ontwikkelingslanden pleegt men geldgebrek en tekort aan personeel te verhelpen via 
ontwikkelingssamenwerking. 
We gaan in par. 4.2 na, hoe de kennis van deze relationele werkelijkheid en van de 
verwisseling van doelgroepen is verwerkt in bet beleid en de praktijk van ontwikke
lingssamenwerking. 

4.2 Hulp en de alleranmten 
Ontwikkelingssamenwerldng uit de controverse 

In de vorige paragrafen hebben we geschreven over de sociaal-economische en -
culturele omstandigheden, die denken en handelen van participanten in bet proces 
beinvloeden. 
In deze paragraaf gaat bet om de middelen, die participanten onder eerder genoemde 
omstandigheden ter beschikking staan om strategieen te implementeren. In bet Habitat 
productieproces ten behoeve van allerarmsten komen deze middelen voomamelijk uit 
exteme bronnen, zoals de Wereldbank, Ontwikkelingssamenwerking en NGO's. 
Hoe komen deze gelden in de praktijk bij allerarmsten terecht? Onderzocht wordt, 
welke gedachten aan deze verdeling ten grondslag liggen. 
In deze interactie valt ook veel te leren van niet-verwachte resultaten. 

Ontwikkelingssamenwerking is de afgelopen decennia menigmaal in verlegenheid 
gebracht, onder meer door de volgende gevallen: 
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a. Van der Heide & Meeus ('90) gingen na, hoe ontwikkelingsgeld in de Philippijnen in 
handen terecht kwam van ons onwelgevallige (communistische) elementen, die de 
legate overheid omver probeerden te werpen. 

b. Het vermoeden bestaat, dat ontwikkelingssuccessenjuist de komst van (economische) 
asielzoekers bevordert. 

c. Op allerarmsten in Sri Lanka (1990) zowel als in Indonesia (1992) werkt ontwikke
lingssamenwerking als een boemerang, d.w.z. v66r hen bedacht, werkt bet tegen 
hen. 

Om uit deze controversen te geraken, gaan we ontwikkelingssamenwerking globaal 
bekijken op effectiviteit vanuit de praktijk op twee fronten: 
1. in par. 4.2.1 bij allerarmsten en asielzoekers, tot uiting komend als mislukkin 
gen en successen van armoedebestrijdingsbeleid. 
2. in par. 4.2.2 bij de instrumentatie van de bedoelingen bij bet verdelingsbeleid ten 

gunste van de allerarmsten. 

4.2.1 Armoedebestrijdingsbeleid en asielzoekers 
"Er zit nog weinig schot in het oplossen van het probleem van de armoede, dat in het 
ontwikkelingsvraagstuk centraal staat ", zegt de voorlichtingsdienst van Ontwikkelings
samenwerking van het Ministerie van Buitenlandse Zaken in de inleiding van de begro
ting 1990 (Begroting Ontwikkelingssamenwerking 1990:2). 
Bij deze uitspraak is men geneigd zich af te vragen: wie beeft men dan de afgelopen 20 
jaar geholpen om armoede op te lossen? 
De bedoelingen zijn tocb duidelijk, de instrumentaria en expertise geleverd en ter plaatse 
gevormd. 
Niet alleen bet Bruto Nationaal Product/capita, maar ook de meer techniscbe "housing 
indicators" zijn voor de effecten van armoedebestrijding een slechte graadmeter 
gebleken, maar bovendien abstract en "ver van mijn bed". 
Successen en mislukkingen van bet allerarmstenbeleid der afgelopen decennia kunnen 
ook concreet en tastbaar aan de toestroom van asielzoekers uit de periferie worden 
gemeten. 
In een door mij gebouden lezing te Eindhoven voor de Evert Vermeerstichting (zie 
bijlage B.4) is beargumenteerd dat asielzoekers uit de Derde Wereld: 
le niet de allerarmsten zijn en toch door ontwikkelingssamenwerking worden bekostigd; 
2e direct cultureel contact hebben gehad met ontwikkelingswerkers en -onderzoekers; 
3e resultaat zijn van geslaagde acculturatie-inspanningen onzerzijds; 
4e de verwisseling van doelgroepen en verwarring onder parlementariers aan bet licht 

brengen; 
In de voordracht wordt ervan uitgegaan, dat hulp de allerannsten niet bereikt en de 
vraag wordt gesteld, wat we moeten doen: doorgaan met hulp geven en eventueel extra 
hulp in de hoop op "trickling-down" effecten, waardoor uiteindelijk als laatste in de 
keten van bet recyclingsproces ook allerarmsten aan de beurt komen. Of erachter zien te 
komen, waar bet wet werkt, waarom, hoe dit dan werkt en welke mensen worden 
bereikt? 
Aan de hand van de komst van asielzoekers en de vervuiling in de begroting van 
Ontwikkelingssamenwerking, de successen bij rurale en urbane projecten wordt de 
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aandacht gevestigd op allerarmsten, maar nu in een geintegreerde context. 
Het paper eindigt met de aanbeveling dat in ontwikkelingssamenwerking onderscbeid 
moet worden gemaakt tussen 3 culturen (handelingenstelsels), nl. rijken, middengroepen 
en alleranmten. V oor deze laatsten moeten met medewerking van rijken en midden
groepen nieuwe structuren worden bedacht en uitgewerkt, die rekening houden met 
plaatselijk ter beschikking staande middelen. 
Verder is gesteld dater, in tegenstelling tot de buidige praktijk, een machts-discrimine
rende wetgeving op stapel moet worden gezet, die meer toegesneden en sanctioneerbaar 
is, naar mate zij economisch kracbtiger groeperingen of individuen regelt. De toepassing 
kan des te stringenter, al naar gelang de bogere sociaal-economische status van overtre
ders. 
Deze laatsten nl. kunnen bet zich veroorloven om bun recbten met juridiscbe middelen 
te verdedigen. 
De armen en armsten daarentegen kan meer vrijheid worden geboden in denken en 
bandelen, naarmate de effecten hiervan aan derden minder schade berokkenen onder bet 
motto; minder schade, meer vrijbeid. 
Zo'n potentieel schade-veroonakende aanpak lost tegelijk discussies rondom normen en 
standaarden in de bouwverordeningen op; bogere standaarden en strengere normen voor 
economisch draagkrachtigen en zelf-controle en keuzevrijheid voor allerarmsten worden 
aanbevolen. 
Dit armoedebestrijdingsfront kan ontwikkelingssamenwerkings-beleidmakers wijzen op 
bet ontbreken van hanteerbare instrumenten om armen van de allerarmsten te onder
scbeiden en op bet feit dat doelgroepverwisseling in ontwikkelingssamenwerkingsbeleid 
structureel is. 

Beleidmakers en -uitvoerders blijken voor minder armen en armen wel instrumenten 
ontworpen en gebruikt te hebben. 
Voor deze doelgroepen analyseren we in 4.2.2. hoe de belangen van armen in geldter
men zijn behartigd. 

4.2.2 Verdelingsbeleid en de allerannsten 
Sinds bet midden der jaren 60 stelt Nederland 1,5 % van bet Netto Nationaal Inkomen 
beschikbaar voor ontwikkelingssamenwerking. 
Eerst met drs. J.Pronk, minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 1973-1977 
verschijnen de allerarmsten op bet toneel; sindsdien zijn zij niet meer weggeweest uit 
bulpbeleidsvoomemens. Welke zekerheid bestaat er, dat gelden de allerarmsten ten 
goede komen? Hoeveel bereikt hen daadwerkelijk? 
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* Beschikbaar geld 
Voor 1990 bedroeg de ontwikkelingshulp Dfl. 6.063 miljoen. 
De begroting bestaat uit 6 categorieen: 

I. sector programma, noodhulp en programma-ondersteuning 
n. landen- en regioprogramma's 
m. ontwikkelingsfinanciering via internationale organisaties 
IV. mede-financiering van pr~ecten van particuliere organisaties 

en vrijwilligers-programma 
V. hulp aan Ned. Antillen en Aruba 
VI. overige uitgaven ten taste van ontwikkelingssamenwerking 

Miljoen 
1.401,3 
1.473,3 
1.115.7 

474.l 
265.6 

1.270.5 

% van totaal 
23 
24,6 
18,6 

7,6 
4,4 

21,2 
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In Official Development Assistance(ODA)-termen betekende de Nederlandse ontwik
kelingshulp in 1988 ca. 4,7% van bet totaal bedrag dat mondiaal voor de Derde Wereld 
beschikbaar was; dit totaalbedrag is 1000: 47 x 6 miljard = ca. Nf. 130 miljard. 
Gerelateerd aan de omvang der wereldbevolking is de grootte van dit bedrag een 
druppel op een gloeiende plaat. 
Wanneer men dit bedrag vergelijkt met de Nf. 190 miljard van de Nederlandse staatsbe
groting van 1989 bijv., dan is voor 1,6 miljard arme mensen (40% onder de armoede
grens x 2/3 woonachtig in de Derde Wereld x 6 miljard wereldbevolking) 130 miljard 
een kleinigheid. 
Met dit begrotingsbedrag moeten wij in Nederland ruim IS miljoen inwoners zinvol en 
constructief bezighouden1

• 

Om ontwikkelingslanden op peil te laten komen, zou voor de armen alleen al 1.600 : 15 
miljoen x 190 miljard = Nf. 2.014 miljard per jaar nodig zijn! 
De donorlanden wordt aanbevolen om bun ontwikkelingsinspanning minstens 15 maal te 
vergroten, wat natuurlijk niet kan, want een verhoging van 0,01 % kost ons al dagenlang 
parlementair werk. Nu we beseffen, hoe weinig bet mondiaal ODA-fonds eigenlijk is, 
zou men verwacbten, dat effectiviteit in ieder geval prioriteit nummer EEN behoort te 
zijn. 

* Beleid 
In zo'n situatie is de keuze, wie voor hulp in aanmerking moet komen, erg moeilijk te 
maken. De uitvoerende instanties zijn, om geen doublures te maken, aangewezen op 
geaccumuleerde ervaring en kennis van internationale of supra-nationale organisaties, 
zoals UN, Wereldbank enz. 
Het nederlandse ontwikkelingsbeleid is paradigmatisch bepaald en richtte zich de 
afgelopen decennia op twee sectoren : 

plattelandsontwikkeling en voedselvoorziening; 
industriele ontwikkeling en training, onderwijs en onderzoek. 

Lering trekkend uit grootschalige mislukkingen uit de jaren 60170, wordt de aanpak der 
armoede-problematiek voor de jaren 90 in speerpuntprogramma's gegroepeerd en gericbt 
op kleinschaligbeid, werkgelegenbeid en milieu. 
Het accent van beleid wordt op structurele ontwikkeling gelegd, waardoor training en 

1Voor de opbouw van Oost Duitsland alleen wordt door de Federale Republiek vanaf 1995 jaarlijks DM 
110 miljard beschik:baar gesteld. 
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onderwijs in ontwikkelingssamenwerking een even belangrijke plaats inneemt als 
voorbeen. Dem speerpunten zijn: 
1 e Milieu; bet beleid is gericbt op bet doorbreken van de vicieuze cirkel van armoede 

en milieu-degradatie. Kapitaal en kennis worden aan ontwikkelingslanden ter be
schikking gesteld. Prioriteit krijgen kennisoverdracbt en bewustwording op bet 
gebied van wet- en regelgeving. planning. milieu-effectrapportage, environmental 
monitoring en voorlicbting. 

2e Vrouwen en Ontwikkeling. Hierbij zijn aandacbtpunten: institutionele versterking 
van autonome vrouwenbewegingen in ontwikkelingslanden, bet bevorderen van 
lokale V & 0-deskundigbeid in Nederland en in intemationale organisaties. 

3e Stedelijke armoedebestrijding. Dem ricbt zicb op lage-inkomensgroepen (bewoners 
van krottenwijken, ongescboolde en laaggeschoolde arbeiders). De bilaterale hulp 
legt de nadruk op algemeen sociaal-economisch kader en is deels gericbt op stede
lijke voorzieningen zoals drinkwater en sanitatie, gezondbeidszorg, onderwijs en 
(vak)opleiding en op verbetering van stedelijk beheer. 

4e Onderzoek; dit is een ver7.elfstandiging uit bet sectorprogramma training en onder
wijs; onderzoek is gericbt op sociaal-economiscb onderzoek, technologie in bet 
algemeen en biotechnologie in bet bijzonder. 

Kijken we naar bet bedrag dat voor dit speerpuntprogramma in 1990 ter bescbikking is 
gesteld ad f 200 miljoen, onderverdeeld in: 

Milieu f 125 miljoen 
v & 0 15 • 
Sted. armoede 
Onderzoek 

10 
50 " 

en vergelijken we dit met de bescbikbare f 6.000 miljoen, dan za1 bet extra interessant 
zijn om erachter te komen, hoe men via de verdeling denkt de allerarmsten te bereiken. 

* Verdeling 
Vooraf zij opgemerkt dat van dit nieuwe speerpuntenbeleid voor de landen, waarmee 
Nederland een ontwikkelingssamenwerkingsrelatie onderboudt, ca. 5 % voor stedelijke 
armoedebestrijding is bestemd. Hoeveel hiervan werkelijk de allerarmsten bereikt, kan 
men uit de systematiek van bestemming van de totale begroting van ontwikkelingssa
menwerking halen. 
In ontwikkelingssamenwerking wordt te veel geld blindelings uit banden gegeven, 
zonder nauwkeurig omschreven doelen, die verder gaan dan algemeen gestelde doelstel
lingen zoals de formulering Minst Ontwikkelde Landen. Er is geen duidelijkheid over 
wat allerarmsten zijn, hoe zij zich instrumenteel van minder armen onderscheiden. 
Het bestaan van een UN kapitaalontwikkelingsfonds (UNCDF) dat kleinschalige kapi
taalhulp op schenkingsbasis aan voornamelijk de Minst Ontwikkelde Landen verstrekt, 
wit nog niet 7.eggen, dat bet geld niet bij de rijkeren terecht komt. 
In 1990 waren Wereldbank/IMF en de International Development Association (IDA) 
samen goed voor resp. Nf. 41,0 en Nf. 296,7 miljoen. Hoeveel biervan is daadwerkelijk 
bij de armen terecht gekomen? 
In totaal wordt via multilaterale kanalen (categorie III) Nf. 1.202,2 op 6.001,5 = ruim 
20% op goed vertrouwen uitgedeeld. 
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Het in eigen hand houden van bestedingen geeft echter ook niet de garantie, dat 
effectiviteit optimaal is, te meer als men arme landen macro-economisch verwisselt met 
arme mensen. 
In de categorie bilaterale kanalen (categorie II) is bet begrip Minst Ontwikkelde Landen 
(MOL) geintroduceerd. 
In 1990 werd 30% van Nf. 2032,5 miljoen aan Minst Ontwikkelde Landen en 1,5% aan 
Newly Industrialized Countries (NIC) landen besteed; 70% van bovenstaand bedrag 
k:wam misscbien via toevallige wendingen uiteindelijk ook bij de armen terecht, conform 
bet beleid van ooze ontwikkelingssamenwerking. 
We kunnen bier wel mee accoord gaan, maar bij die 30% besteed aan MOL hebben we 
absoluut geen idee, welk deel hiervan direct de allerarmsten hebben bereikt. 
Wat gebeurt er in de MOL via bijv. categorie IV: medefinanciering van projecten van 
particuliere en vrijwilligersorganisaties? 
Waar vrijwel iedereen meent dat het geld meestal wel bij armen terechtkomt, is maar 
7 ,9 % daadwerkelijk doorgesluisd. 
NGO's en SNV ontvangen uit deze begrotingspost hun fondsen ter verdeling onder 
"bun" doelgroepen. Uitgaande van bun successen is het op zijn minst merkwaardig dat 
niet meer via deze kanalen wordt besteed. 
Anderzijds is het, na de eerder bekend geworden affaires, terecht om toch blijvende 
terugboudendheid in deze te betrachten. 
De verdeling van gelden op dit nationaal niveau gebeurt onvermijdelijk op macro
economiscbe indicatoren en vooronderstellingen. Men is er zeker van dat de meeste 
allerarmsten zich in arme landen bevinden, die behoefte hebben aan ontwikkelingssa
menwerking, in welke vorm of door middel van welke strategie dan ook. 
Aangemoedigd door successen van NGO's werd in 1989/90 in de beleidsaantekening 
voor ontwikkelingssamenwerking met Sri Lanka een manier voorgesteld om allerarmsten 
te bereiken: 
"Er zal actief warden gezocht naar mogelijkheden projecten te flnancieren buiten 
overheidsstructuren om. Daarbij wordt allereerst gedacht aan NGO 's van het maat
schappelijk middenkader, zoals krediet-organisaties, industriele- en landbouw-coiJpera
ties. Ook zal warden gekeken of zich zinvolle flnancieringsmogelijkheden voordoen van 
projecten van private ondernemingen ". 

De twee fronten overziend, kan men resumeren dat beleidsintenties wel op allerarmsten 
zijn gericht, maar dat zij, die van de samenwerking profiteren, niet de allerarmsten zijn. 
Onder asielzoekers, noch onder beginnende ondememers bevinden zicb allerarmsten. 

Hierboven hebben we de bedoelingen, beschikbare middelen en de manier van 
verdelen op landenniveau vanuit Nederland geanalyseerd en terloops de effecten van het 
beleid gesignaleerd. Om meer grip te krijgen op de verdelingseffecten in de praktijk, is 
inzicht in de lokale samenwerkingssituatie noodz.akelijk. 

4.3 Consequent doorgevoerde verdeelsleutel 

4.3.1 De praktijk in Sri Lanka 
* Nationaal niveau 
Op zoek naar de allerarmsten wordt aangenomen niet uit onwetendheid, maar 
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vanuit praktiscbe en efficientie overwegingen - dat zij te vinden zijn in Janden met een 
Jaag BNP/capita. Sri Lanka voJdoet aan dit criterium: bet BNP/capita schommelde in de 
loop der jaren onder de Wereldbanknorm voor armste landen: 

1985 
377 

1986 
400 

1987 
400 

1988 1989 voor Nederland 1989 
420 430 ca. 18,000 in US$ 

Op dit bilateraal niveau van interactie is men in Sri Lanka niet alleen goed op de boogte 
van de beleidsprioriteiten van donorlanden, maar men weet er ook bet maximum uit te 
balen, zoals dit onder gelijkwaardige partners gebruikelijk is. 
We gaan nu eerst na, boeveel van bet aan Sri Lanka toebedeeld ontwikkelingsgeld in de 
loop der jaren de allerarmste bereikte. Vervolgens gaan we na, welke effecten van bet 
nieuwe verdeelbeleid verwacbt kunnen worden. 
Tenslotte wordt een suggestie gedaan om allerarmsten de zekerbeid le bieden mee te 
profiteren van de inspanningen van ontwikkelingssamenwerking in Sri Lanka. 

* Structuur van de verdeling 
Om acbter deze structuur te komen, kunnen we uitgaven van uitgevoerde projecten en 
programma's analyseren; hierbij kan men globaal cijfers uit e6n beleidsperiode, waar de 
doelstelling de allerarmsten gold, vergelijken. 
De projecten tot 19861 omvatten zowel grootscbalige als vrouwen-georienteerde 
projecten. 

Vrouwenprojecten: 
1979 (2 x) ad Nf. 125.000,- resp. 156.000,-
1983 (2 x) ad 57.750,- resp. 71.000,-
1985 (I x) ad 610.000,-

De grotere projecten omvatten bljdragen aan bet Mahaveli project 
van 1976-1983 
IR.DP Ratnapura 1983/84 
IR.DP Nuwara Eliya 1981186 
Melkproductie bedrijfskolom 1985 
In bet perspectiefvan beleid voor allerarmsten is een 
project: verbetering en uitbreiding. Kutanayake Airport 
(1980) een curieus geval! 

= Nf.281.000,-
129.225,-
610.000-

f. 14.771.000,
f. 6.400.000,
f. 38.900.000,
f. 21.000.000,-

f. 4.800.000,-

Aan projecten, waar armen zeker direct bij betrokken kunnen raken is besteed: 
I. experiment verbetering krottenwijken Colombo 78/82 f. 1.500.000,-
2. Bloemendabl: afwatering krottenwijk 79/80 f. I.745.000,-
3. rurale drinkwatervoorziening 79/85 f. 4.500.000,-
4. bijdrage aan project van Unicef(l980) US$3.100.000,-
5. bijdrage aan toekomstige buisvesting van lagere 

inkomensgroepen 1983 
6. verbetering buisvesting plantage-arbeiders 81/82 
7. idem in bet kader van Wereldbank-project 1985 

f. 155.000,
f. 1.200.000,
f. 15.000.000,-

Nf. 1.020.225,-

NI. 75.871.000,-

Nf. 30.000.000. 

1Cijfers uit de projectenlijst bilatenle financi&le en tecbniscbe samenwerking voor de jaren 
1984 en 1986 (BZ '84; BZ '86) 
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Hoeveel van deze bedragen ecbt bij de annen is terecbtgekomen, is moeilijk te zeggen; 
in deze projecten bestaat bet grootste deel van bet bescbikbare geld uit techniscbe bulp 
en begeleiding. 
Slacbtoffers van oorlogsbandelingen en scbendingen van mensenrecbten kunnen via de 
categorie noodbulp rekenen op NGO's; biervoor werd uitgegeven: 
rehabilitatie-maatregelen voor Tamils 1.178.840,- (Novib, Sarvodaya/SSM) 
voedsel, medische hulp, onderdak voor oveiwegend Tamils 1.326.000,- (Cebemo/Sedec) 
herstel woningen in de districten na treffen Tamils-Moslims 882.335.- (Novib/Savodaya) 
hulp aan slachtoffers onlusten Tamils-Moslims 312.000,- (Cebemo/Ehed-TTDA) 
nood- en rehabilitatiehulp voor Tamils en Singalezen 150.000,- (Tearfund/Leads) 

Totaal 3.849.172,-

In deze periode ontving Sri Lanka, naast projectenhulp, ook programmahulp in de vonn 
van importsteun, voomamelijk voor voedsel en kunstmest ten bedrage van ca. Nf. 
30.000.000,- per jaar. 
Over 1977 - 1985 werd ca. Nf. 260.000.000,- uitgegeven, waarvan Nfl. 180.000.000,
programmahulp. 
Uit bovenstaande opstelling is af te leiden dat aan de annen is besteeed ca. 35 miljoen 
van de tussen 80 - 110 miljoen, die bedoeld zijn voor annen en allerannsten. 
Duidelijk blijkt dat "Vrouwen en Ontwikkeling" nog geen aandacbtspunt was. 
Met de nieuwe procedure moet bet beter lukken. 

Sinds 1991 is een nieuwe projectcyclus procedure ingevoerd, die ertoe moet bijdragen 
dat ontwikkelingssamenwerkinggelden relevanter, effectiever, efficienter en bebeersbaar 
worden besteed. Over de aanpak van verdeling van geld is dus overeenstemming te 
bereiken. 
Het bijzondere van deze nieuwe aanpak is, dat reeds in bet v66rtraject en gedurende alle 
fasen van de cyclus een project aan de politieke wil getoetst wordt i.e. relevantie m.b.t. 
beleidsvoomemens. 
Sinds de nota "Een wereld van verschil" (1990) zijn deze criteria: 

Annoede; 
Milieu; 
Vrouwen en Ontwikkeling. 

De concretisering van beleid via projecten en programma's gaat nu in 6 fasen: 
identificatie; fonnulering; beoordeling; committering; uitvoering en evaluatie, incl. 
beeindiging. 
Twee nieuwe fasen zijn apart onderscbeiden met de bedoeling om tot een meer bebeers
bare relatie te komen op bet gebied van ontwikkelingssamenwerking; deze zijn: 
le committering, een vonn van institutionalisering van consensus en medeplicbtigbeid; 
2e beeindiging, om bij participanten bet besef aan te kweken dat de samenwerking tot 

doel beeft athankelijkheidsrelaties te doorbreken. 
Met dit nu vervolmaakte instrument z.al de acbterstelling van allerannsten in de procedu
re niet meer aan politieke wil te wijten zijn. 

Wanneer nu iedereen zicb in deze gang van z.aken kan vinden, de instrumenten en 
middelen bescbikbaar zijn en over de doelen consensus bestaat, dan z.al bet minder 
voorkomen dat projecten mislukken. 



78 Deel II. Strategieen en Middelen van huisvesting 

Tenzij ....... inderdaad de consensus berust op verkeerde, i.e. niet uitgesproken en 
incompatibele vooronderstellingen. 
Deze discrepanties en misverstanden kunnen via het sectorbeleid en vooral op lokaal 
niveau in de projecten worden opgespoord. 

* Geldverdellng in sectoren 
Het voor Sri Lanka bestemde bedrag wordt besteed aan: 
- ca. 80 % Plattelandsontwikk:eling; 
- 5 a 10% milieu-activiteiten, 
- 15 a 10% verbetering van werkgelegenheid en rehabilitatie. 
Over Vrouwen en Ontwikkeling en Stedelijke Annoede is in het landenbeleidsplan 1992-
1995 slecbts impliciet gesproken. 
Het beleidsdocument noteert over de Stedelijke Annoede: 
"Hoewel de urbanisatie in Sri Lanka in middelkleine steden toeneemt, kent Sri Lanka in 
tegenstelling tot vele andere Landen in Azie slechts een grote stad met meer dan een half 
miljoen inwoners, le weten Colombo. De voornaamste problematiek voor Colombo 
ligt naast de werkloosheid op het gebied van vuilverwerking, drainage en 
institutionele capaciteit met betrekking tot de milieuplanning. De urbane problematiek 
hangt ten nauwste samen met de werkgelegenheids- en de milieuproblematiek, waaraan 
in dit landenbeleidsplan aandacht wordt besteed". 
Bron: Beleidsplan Sri Lanka 1992 - 1995: 15. 

Eenvoudig gezegd: met de allerarmsten in Colombo valt bet best mee. De afstand en 
abstractie van sociaal-economische indicatoren Jaten in dit beleid duidelijk sporen na; als 
bet maar klein is, is het niet significant. 
Het nieuwe verdeelinstrument is op dit nationaal niveau nog niet opgewassen tegen het 
dominante denken en handelen; bet lokale niveau der projecten kan dit substantieeren. 

* Lokaal projectenniveau 
Op dit niveau is men (IOV '88 en '91; Hoebink '80 e.a.)) er nog niet zo zeker van, dat 
bet grootste deel van bet geld inderdaad bij de annen terecbtkomt; men beeft onder bet 
nationaal niveau geen sturingsinstrumenten meer om de geldstroom effectief en bebeers
baar te bouden. 
Voor·een correctie van misvattingen (vooronderstellingen) uit bet voortraject van denken 
en bandelen is men nog niet toegerust. 
In Sri Lanka beeft onze eis tot respect voor de mensenrechten tot gevolg dat juist bet 
bilaterale kanaal voor Vrouwen en Ontwikk:eling wordt afgesloten. Met ingang van 1992 
en bij ongewijzigd beleid voor 1993 tot 1996 wordt geen bilaterale projectbulp voor 
nieuwe initiatieven verstrekt. Dit betekent ook dat uit bet speerpuntprogramma voor 
Stedelijke Armoedebestrijdingsbeleid voor Sri Lanka geen geld beschikbaar wordt 
gesteld. 
Door een beroep te doen op morele verplicbtingen en vermaningen uit te delen, boudt 
men misinterpretaties niet in de hand. Het concept van committering dat reeds op 
bilateraal niveau is uitgevoerd, is niet toereikend, maar kan wellicht beter worden 
geoperationaliseerd door: 
a de project-cyclus tot op (sub)lokaal niveau via de lokale overbeid met betrokkenen 
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door te voeren; 
b. bet aspect van eigenbelang hierin openlijk te verwerken, wat kan worden bereikt 

door de vormgeving van voorwaarden en criteria voor bet aangaan en uitvoeren van 
projecten consequent te onderscheiden tussen eigen belang en dat van de allerarm
sten. 

c. de verdeling van gelden onder te brengen in sociaal-economische categorieen, 
conform de bevolkingssamenstelling. 

4.3.2 Complementaire middelenallocatie 
De norm 1,5 % van bet Netto Nationaal Inkomen of die van 0, 7 % van bet Bruto Natio
naal Product, die we ons stellen om te besteden aan ontwikk:elingssamenwerking wordt 
geschraagd door een algemeen gevoel van billijkheid. 
Bij vaststelling van de norm speelt de grootte van de behoefte uiteraard een rol, maar dit 
niet alleen; wij ma.ken ons vaak druk omdat andere landen zich niet aan deze norm 
wensen te houden. Japan en de V S stellen respectievelijk 0,32 en 0,2 % van bun BNP 
bescbikbaar. 
De redenen voor bun terughoudende opstelling kunnen zijn: 
1. gering absorptievermogen van de economie in ontwikkelingslanden; 
2. ondankbare opstelling of vijandige houding van ontvangers van bulp ten aanzien van 

cultuur en buitenlandse politiek van donorlanden. 

De bulp uit deze 2 landen is, in procenten uitgedrukt, wel gering, maar in geld 
uitgedrukt vertegenwoordigen deze 19,2% resp. 20,5% van bet bedrag, dat de wereld 
aan ontwikkelingslanden ter beschikking stelt. Japan en de V S z.ijn de grootste geldver
schaffers aan de Derde Wereld. Japan maakt er een winstgevende handel van en de V S 
onderhoudt de mondiale hulp-infrastructuur. 
Daarentegen ma.ken zij ons erover bewrgd, hoe wij elk jaar opnieuw deze 1,5% 
effectief en efficient kunnen uitgeven. Deze uitgavendwang wordt in de begrotingshoofd
stukken gedemonstreerd. Veel wordt via derden uitgegeven, d.w.z. onttrokken aan eigen 
bebeersinstrumentaria. 
Het geld wordt bij bet jaarlijks bestedingsoverleg binnen de perken van algemeen 
gestelde, intemationaal aanvaardbare doelstellingen verdeeld naar volgorde van aanmel
ding. Aangenomen wordt dat alles en iedereen wel arm zal zijn en hulp behoeft. 

Voorbij deze overlegdrempel - op nationaal tot aan (sub)lokaal niveau toe - spelen 
de wrgvuldig beargumenteerde verdeelnormen en faseringscycli nauwelijks meer een 
rol. 
De verdeling in programma's, sectoren en projecten had tot voor kort plaats zonder 
rekening te bouden met de sociaal-economische en -culturele context van de doelgroe
pen. 
De aandacht voor zwakkeren en vrouwen is voor de jaren '90 verbeterd; z.ij heeft zich 
politiek geconsolideerd als een der 3 selectiecriteria voor projecten. 
De positieve aandacbt en consensus, die het thema Vrouwen en Ontwikk:eling krijgt, kan 
naar mijn mening nog niet verhelpen dat allerarmsten, dus ook allerannste vrouwen, uit 
de boot vallen. Nog steeds worden beleid en implementatie in deze opgevat als betreft 
bet een bedrijfskolom "V + O", conform de praktijk van ontwikkelingssamenwerking 
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t.a.v. de armen. 
In bet tbema V & 0 is ook geen splitsing gemaakt tussen arme en armste vrouwen. Het 
probleem van mevrouw de Burgemeester of Ingenieur/moeder :ml met andere middelen 
moeten worden opgelost dan de problemen van arbeidster/moeder. Tocb is de bedrijfs
kolom-opvatting beleidsmatig een goed instrument om speciale aandacbt te vestigen op 
allerannsten en van aanpak van ontwikkeling met allerarmsten. 
Feitelijk is voor deze problematiek bij bet banteren van de sturingscriteria Armoede, 
Milieu en Vrouwen nog minstens een dimensie noodi.akelijk. nl. bet v~tstellen van de 
vooronderstellingen, o.a. bet onderkennen van aparte bedrijfskolommen annen naast de 
kolom annsten en bet consequent voor- en acbterwaarts uitwerken van complementaire 
bedrijfskolom gedacbte bij de implementatie van bet beleid. · 
Tussen die kolommen worden de gelden van ontwikkelingssamenwer~g consequent 
verdeeld. naar analogie van de fondsenverdeling tussen rijke en arme landen. 
Door aldus te bandelen zouden allerarmsten in elk geval de zekerbeid b~ben om 1,5 % 
van de binnenkomende fondsen te ontvangen. 
Wanneer bovendien wordt afgesproken (gecommitteerd) dat bet Sri I..ankaanse budget 
ook 1,5 a 2 % voor allerarmsten apart boudt, voorts dat van de begroting van door bet 
buitenland mede-gefinancierde programma's en projecten eveneens 1,5% van bet netto
inkomen op een aparte rekening voor allerarmsten wordt gestort, kan op deze manier 
ontwikkeling van allerarmsten een onathankelijke positie t.o.v. de nationale en intemati
onale politiek verkrijgen. 
Als bovendien nog de salarissen en uitgaven voor deskundigen Diet uit de begroting van 
projecten voor allerannsten komt, :ml effectiviteit zicbtbaarder worden. 
Nu men precies weet, welke kraan moet worden afgesloten bij onwelgevallige daden 
tegen de zwakkeren in de maatscbappij, wordt de bebeersbaarbeid van de verdeling, dus 
ook de effectiviteit, verbeterd. 

Nu we de exteme sociaal-economiscbe context van strategieen en de beschikbare 
middelen met betrekking tot de allerarmsten bebben doorgelicht, gaan we de in bet 
Million Houses Programme geadopteerde strategieen eerst toetsen op relevantie voor de 
armen en allerarmsten, alvorens uitgebreider in te gaan op de instrastructuur, die 
strategieen financieren. 
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In boofdstuk 4 vond een reflectie plaats op sociaal-economiscbe vooronderstellingen. In 
dit boofdstuk gaan we de invloed van de sociaal-culturele context op de toegepaste 
strategieen in bet Million Houses Programme na. Zijn de allerarmsten werkelijk gebaat 
bij de.ze strategieen? 

De strategieen in Sri Lanka's Million Houses Programme vallen op door rationaliteit, 
realiteitszin, gezonde economiscbe kijk, door aandacbt voor voorwaardenscbeppend 
beleid, door de integratie in de plaatselijke cultuur: 

"- The government would only play a supporting role in the new 
programme. 
The new programme should cover a larger number of families than the 
earlier programme. 
The resource allocation to housing will be lower than the allocations 
made to the JOO 000 Houses Programme. Therefore, the limited 
resources should be spread as thinly as possible over a larger segment 
of the population. 
The shelter solutions of the future should be affordable. 
The cost of solutions should be recovered. 
The incremental housing and the community and individual initiatives 
should be supported. 
Use of local technologies and local materials should be emphasised. 
(Weerapana '86:87) 

De implementatie van dit programma kwam tot stand met bebulp van een complex van 
bestaande en aangepaste strategieen, gericbt op realisering van doelen ten beboeve van 
allerarmsten. In de Habitat sector zijn dit woon- en werkgelegenheid, geld en grond. 

Productieproblemen, zoals gebrek aan gescboolde arbeid, betaalbaarbeid van de 
producten voor de volksbuisbouding en bronnen voor de financiering bebben bun 
weerslag op Habitat productiestrategieen. 
Niet toevallig zijn strategieen na elkaar, soms bijna parallel ontstaan, want in feite gaat 
bet om experimenten, die een follow-up vereisen; iedere nieuwe variant fungeert als 
verbetering en is bijv. goedkoper en betaalbaarder dan de voorgaande: 
bij Sites & Services: moet men de vele variaties en combinaties van 

ingredienten erbij denken; zo kan S & S 
geimplementeerd worden met Aided Self Help, Site 
Only, Material Loans en Voorlicbting & Training. Het 
is een voort.zetting van de Low Cost (LC) Housing en 
stadsuitbreidings-traditie. 

bij Slum Improvement: kaalslag, reconstructie, infra-struktuurverbetering, 
rebabilitatie, participatie, advocacy planning. Deze 
cultuur ontstaat parallel met stadsvemieuwing en -bebeer 
(avant la lettre) i.e. de functies bij gemeentelijke 
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tecbnische diensten. 
bij Squatter Upgrading: regularisatie, verkaveling, grondrechten, aanleg van 

sanitaire voorzieningen. Deze nieuwe tak uit de 
productiehoofdstroom stelt een Rsecond best" keuz.e 
voor. tot nu toe de voor de overheid goedkoopste 
oplossing. 

Schema 5.A laat, naast de (inter)nationale wortels en interdependente dynamiek van 
strategieen tevens bet doel zien van de in Hoof dstuk 6 te ontwerpen strategie: 

Sri Lanka 

Low Cost Housing 

Site & Service ~ 
Slums Improvement 
Squatter Upgrading 

MHP 

Complementaire 
sq uatterinteg ratie 
en beheer (MAS) 

5.A Internationale dynamiek der strategiei!n 

Nederland 

Woningwet woningen (1901) 
Stadsuitleg/uitbreiding 
Stadsvemieuwing/beheer 
Geen precedenten, 
noch relevantie 

Wijk/buurtbeheer 

Het Million Houses Programme selecteert en combineert kennis en ervaring vooral uit 
eigen Pilotprojecten om naar een strategie toe te werken, die allerarmsten de 
mogelijkheid biedt in de mainstream cultuur opgenomen te worden en daarin ook te 
blijven. 
In de loop der decennia is de attitude onder participanten, die zich van de strategieen 
bedienen, radicaal veranderd. De aanpak gebeurt meer in overleg, parallel aan 
schaalvergroting, arbeidsdeling en efficientiestreven. Medestanders worden ge.zocht om 
samen volksvijand Nr. 1, de woningnood, te verslaan. 
In ontwikkelingsterminologie wordt deze nuancering in de strategie de participatieve 
strategie genoemd. Deskundigen zijn zich van de gevaren van dit nieuwe middel wet 
bewust: 

"Without a proper analysis of the constraints to and opportunities for 
participation there is little hope that it can be tffectively applied and can 
meet the expectations of planners, project stqff and communities" (UNCHS 
(Habitat) '86:4). 

Deze aanpak kan alleen effectief zijn, wanneer participanten een gez.amenlijk doel 
hebben en bet eens kunnen zijn over gebruikte en benodigde middelen. Bij 
verscheidenheid van doelen ontvalt bet efficientie-voordeel door specialisatie en 
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arbeidsdeling, om van effectiviteit maar te zwijgen. 
Wat dit betreft garandeert de participatieve strategie dus nog niet dat allerarmsten van 
bet proces zullen meeprofiteren. 
De praktijk in Nederland wordt aangehaald om de gedachte aan een dominante cultuur 
vast te houden. De in die cultuur besloten motieven, benaderingen en methoden van 
uitvoering maken dat de verschillen tussen Slums Improvement in Ontwikkelingslanden 
en Stadsvernieuwing in Nederland in behoeften, mogelijkbeden en middelen slecbts 
kwantitatief zijn. 
Op doelgebieden en doelgroepskenmerken ecbter zijn experts bet niet altijd met elkaar 
eens, zoals bijv. wat onder een slum of squattersettlement moet worden verstaan. Moet 
bet in juridiscbe (Van der Linden '77), in geografiscbe en morfologiscbe termen 
(Rubezynski & Bhatt '86) worden onderscbeiden of kan materiaalgebruik deze 
verschillen bet beste uitdrukken? 
Vooralsnog zijn deze aspecten voor bet bereiken van de doelgroep niet relevant. 
Belangrijk zijn de acbterliggende motieven en sociaal-culturele en financiele 
vooronderstellingen van de participanten voor de gekozen strategie. 
Vooral niet geverifieerde en niet up-to-date gebracbte vooronderstellingen kunnen de 
keuze van strategieen mede bepalen. Onder deskundigen meent men bijv. dat de sociaal
culturele omstandigbeden in ontwikkelingslanden veel lijken op de situatie in 
geindustrialiseerde landen van na de oorlog, waar gebrek was aan menig ingredient voor 
bet proces, zoals: 

aan bouwmaterialen en aan kapitaal voor de woningbouw; 
managementvaardigheid wel aanwezig, maar niet genoeg; 
genoeg land in voomamelijk agrariscbe gebieden; 
potentieel rijke landen, die door Technische Hulp op weg geholpen kunnen worden 
naar een recbtvaardiger maatschappij. 

Met bet idee van: "dat hebben we al eens eerder geklaard!" toog men atom aan bet 
werk, ook vanuit Nederland. IHS, ILO, UNHabitat, MVROM en menig ondememer 
boden hulp naar beste weten en kunnen. 
De huisvestingsvoorziening voor een brede elite in Sri Lanka werd tot begin jaren '80 in 
de Hundred Thousand Houses Programme1 door middel van Direct Construction 
gerealiseerd, een door aannemers gebouwde sociale woningbouw. Toen deze bouw ten 
gevolge van bezuinigingen en de mondiaal optredende economische recessie niet meer 
haalbaar bleek, werd deze sector aan de vrije markt overgelaten. 
Door omstandigheden gedwongen in de jaren '80 deed zich in overbeidskringen een 
omslag voor in bet normatieve denken over bouwen en wonen. 
De regering zag in tot haar spijt - dat een volledige ovemame van cultuur en 
technologie van huisvesting uit geindustrialiseerde landen voor haar massa's niet 
betaalbaar is. 
Men is bereid Bums' ('77) "second best" oplossingen te realiseren op voorwaarde dat 

1 Het 100.000 Houses Programme (1978) bestond uit 3 componenten: 
36.000 Direct Construction (DC), sociale woningen en flats; 
S0.000 Aided Self-Help (ASH), d.i. Site & Service projecten; 
14.000 Leningen ten behoeve van huisvesting. 
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de elite zich niets behoeft te ont7.eggen. Hoe lean bet ook anders? Tenslotte kan men 
zicb moeilijk onttrekken aan bet beersend paradigma. Overheden van rijke Ianden 
bouwen tocb ook, naar goed patemalistisch gebruik, voor de minder d~gkrachtigen. 
De massa mlf, mgt men, moet zich maar met minder getroosten ~ wit best een 
bijdrage leveren en zich nuttig maken voor bet algemeen belang door mlf de banden uit 
de mouwen steken. 
De denkwijze is gebaseerd op bet idee van zelfvoorziening, vrijheid, creativiteit en eigen 
verantwoordelijkheid. Deze nieuwe combinatie van Self-Help en de S&S ervaring biedt 
boopvolle perspectieven. 
In Sri Lanka leidde deze context in 1983 tot de formulering van bet Million Houses 
Programme, waarin men bet 100.000 Houses Programme bijstelde en incorporeerde. 

I 

Door verdere verandering van attitudes bij professionals en donoren als gevolg van bet 
financiele klimaat werd de Direct Construction-aanpak verlaten en gaf men aan 
privatisering de ruimte door bet toegankelijker maken van kredietinstellingen (Knight 
'85). 
Fondsen werden omgebogen naar meer Sites & Services, Slums Improvement en 
Squatter Upgrading projecten. In urbane gebieden past men Sites & Services in beperkte 
omvang toe, meestal in combinatie met Slums & Squatter Improvement Progtamma's. 
Zoveel is wel duidelijk dat opgelegde financiele beperkingen participanten vindingrijk 
maken. 
Hieronder ondenoeken we de in bet Million Houses Programme toegepaste strategieen 
op doeltreffendheid met betrekking tot de allerarmsten. 
Achtereenvolgens worden per strategie de definitie, sociaal-culturele context, 
productiesysteem en bereikte doelen in bet kort behandeld: in 5.1 de Sites & Services 
strategie, in 5.2 de Slums Improvement strategie en in 5.3 de Squatter Upgrading. 
Tenslotte wordt in 5.4 een weg gewemn om uit de beperkingen van de sociaal-culturele 
omgeving te geraken. 

5.1 Sites and Services Strategie 

" Site and Services is the subdivision of urban land and its servicing with 
varying combination and levels of public utilities and community facilities for 
residential and commercial use. Generally, the objective of site and services 
is to provide an economically accessible physical framework to a specific 
target low-income population for their shelter and related employment needs. 
Site and Services schemes nonnally rely heavily on the efforts of community 
residents, with or without outside assistance, to attain their objectives". 
(World Bank '75:3) 

5.1.1 Sociaal-culturele context 
De Sites & Services-strategie was in de jaren '70 en '80 niet nieuw. 
Zij is niet uit de lucht komen vallen, maar ver behoeft men niet in de historie terug te 
gaan om precedenten tegen te komen. 
De uitbreiding van Amsterdam in de 17e eeuw was gebaseerd op een reeds langer 
bekende methode van aanpak. In overeenstemming met de toen geaccepteerde norm.en 
en standaarden werd land in kavels verdeeld, ontsluitingswegen gereserveerd en werden 
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ontwateringskanalen (grachten) aangelegd. 
De overbeid bad, v66rdat de buisvestingstoestand van grote massa's mensen onboudbaar 
werd, t.a. v. huisvesting nauwelijks enige verantwoordelijkheid. Met bet voller worden 
van de steden werden lokale voorschriften en eisen voor goed bouwen vastgesteld en 
gesanctionneerd. Voor Amsterdam bepaalde Keiz.er Karel V in 1521, dat houten 
woning-/perceelscheidingswanden vervangen moesten worden door metselwerk; in 1613 
werd verordonneerd dat bouten voor- en achtergevels in de loop der eropvolgende tien 
jaren moesten verdwijnen (WP Encyclopedie 1908). Ook elders in de mainstream 
cultuur vond dit ingrijpen voor algemeen belang plaats; zo werd in Engeland de Public 
Health Act in 1848 aangenomen en drie jaar later uitgebreid tot een Woningwet, de 
Shaftesbury Act van 1851 (Bums & Grebler '77:233). 
De Woningwet van 1901 maakte bet de overheid mogelijk subsidie te verlenen aan 
stichtingen, die fatsoenlijke woningen voor verhuur produceerden op percelen, die van 
beboorlijke infrastructuur waren voorzien. 
Dez.e en andere overheidsmaatregelen waren en zijn, bebalve preventief en restrictief 
ook patemalistisch bedoeld; bet opkomen voor zwakkeren in de samenleving wordt de 
overheid door de omstandigbeden als bet ware opgedrongen. 
Het Sites & Services-idee zit hlstoriscb in de mainstream cultuur verankerd. 
De herleving van Sites & Services moet ecbter worden gezien als een perpetuum 
mobile, een berleving en tegelijk een zich verz.etten tegen een te duur geworden 
dominante praktijk. 
Sites & Services werd ook bij intemationale deskundigen populair, omdat men zich 
verz.ette tegen massa-hoogbouw en een kapitaalintensieve productiewijz.e, kortom, tegen 
de conspiratie1 van grootkapitaal. 
Kapitaal vervangt men door de herintroductie van Self-Help, waarmee ook in de na
oorlogse jaren in West-Europa is geexperimenteerd. 
Sindsdien is Self-Help, gei11ustreerd door Turner ('76; '83; '92), Fathy ('73) levendig 
gehouden en geevolueerd tot de culturele bagage van professionals en overbeden. 
Met overvloed aan arbeid door verborgen en echte werkloosheid, zoals dit in Sri Lanka 
bet geval is, moet bet buisvestingsprobleem op te lossen zijn, wordt ook nu nog 
gedacbt. 
De aanpak van huisvesting in de modeme tijd is bierdoor ook in ontwikkelingslanden 
bepaald; Sites & Services wordt opnieuw gezien als DE oplossing: 
·- First of all, it is an alternative to squatting and provides the Local Authority with a controlled 

development in its 11rea of jurisdiction. 
Secondly, by providing the essential services such as water and sewers, a higher density with proper 
environmental standards can be achieved. 
Thirdly, a properly-planned layout can take into account future improvements e.g. road services, space 
for social amenities, powerlines etc., so that with time when the people's income have risen the area 
can be upgraded. 
Fourthly, it creates local employment opportunities. When a scheme of complete homes is built, a 
contractor, often from another area, may move in and deliver a complete product. Now, local 

f u n d i If and local traders will also benefit from this development. In other words it stimulates 

1 Hanns ('82:26) ziet de grootschalige bouwprojecten in Puerto Rico als conspiratie. 

2 "Fundi" is een Kiswahili (Kenya) tenn voor "geschoolde" vakman. 
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the local economy. 
Fifthly, it creates home-ownership in line with the Government's policy and the self-help participant 
will be responsible for the maintenance and will be encouraged to bring his house up to standard as 
soon as possible. 
Sixthly, a self-help participant can build his house far more cheaply than any public agency could. He 
also knows exactly what standard he can afford at a certain stage. 
Seventhly, a very important point is that, by providing the participant with a plot and by letting him 
participate in the development of his own community, dignity is afforded to the individual and his 
status in society thereby enhanced. These are vital factors for the welfare and stability of the nation". 
(Matheka '76). 

De Wereldbank investeerde massaal in stedelijke Sites & Services huisvestingsprojekten. 
In de jaren 70 stood S&S model voor vele overheden in Derde Wereldlanden. 
Professionals en politici in Sri Lanka en elders hebben ongetwijfeld wel door wat de 
knelpunten in bet S&S productieproces zijn: 
a. Herhaalbaarheid: terugbetalingsproblemen vormen vaak bet grootste struikelblok 

voor de herhaalbaarheid der projekten, vooral als de politiek zich ermee bemoeit 
(cf. Pasteur '79); in Zambia bijv. weigeren bewoners, onder aanvoering van 
partijkaders, betalingen; 

b. Doelverwisseling: alleen de beter aan de modeme cultuur aangepaste huishoudens 
hebben toegang tot S&S-projekten (Peattie '82). 

Met de kennis van knelpunten wordt de koers van bet huisvestingsdelivery system 
verder bepaald door nog meer te letten op de uitgaven per huishouden en door betere 
beheersing van bet "delivery" systeem. 
Deze verschuiving van aandacht van producten naar bet systeem toe is in de hand 
gewerkt door de heersende vooronderstelling onder de participanten van bet Habitat 
productieproces dat er in Derde Wereldlanden een onderontwikkelde 
overheidsinfrastructuur bestaat. 

S.1.2 Productiesysteem en ingredient Self-help 
* Het productiesysteem 
Het gaat in de Sites & Services-strategie om: 
1. object land (K), dat verdeeld en van voorzieningen wordt voorzien; 
2. object mensen (A) die worden toegelaten, in de hoop dat 
3. producten, nl. ndecent housesn ootstaan, Iiefst met minder geld en inspanning voor 

de overheid: n ..... with or without outside assistance to attain their objectives n 
(WB '75:3). 

De reeds bekende Low-Cost housing methode (sociale woningbouw) zoekt de 
kostenbeheersaspecten in technologische ontwikkeling en verfijning van bet proces. 
Nieuwe materialen, arbeidsbesparende methodieken, verbetering van 
arbeidsproductiviteit en efficient machinegebruik worden in de producten ingecalculeerd 
en terugverdiend. 
In de eerste Aided Self-Help projecten leverde men ook de ruwbouw, maar door 
voortschrijdende bezuinigingen werden, via "core and roof-only", lang7Jllllerhand slechts 
de "Sites only" als procesproduct geleverd. 
In dit productieproces is de productie van land ook aan maximalisatieregels onderworpen 
(cf. Caminos & Goethert '78; Bertaud '81 e.a. verkavelingsstudies). 
Het productiesysteem is uitgekiend, modem en te digitaliseren, afgestemd om veel te 
produceren tegen aannemelijke kosten. 
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Het object mens is geincorporeerd in het begrip Arbeid uit de productiefonnule. 
Betaalbaarheid en/of inkomen vervangen doelgroepen. De producten van dit proces zijn: 
1. Shelter 
2. Infrastructuur 
3. Verkavelingen 
4. Werkgelegenheid. 

Als dit all es nog te duur blijkt, wordt bet proces voor het product shelter bijv. verder 
geobjectiveerd en uitgesplitst in beheersbare subsystemen, zoals: "roof only", "core 
units", "sanitation•. Deze producten kunnen op modeme wijze, weliswaar kennis- en 
kapitaalintensief, maar toch ter plekke op grote bouwplaatsen goedkoop worden 
neergezet. 
Mechanische arbeid wordt in dit systeem met de voortscbrijdende technologische 
ontwikkelingen steeds voordeliger. 
De druk om vooral veel te produceren is groot: projecten van 15 - 20.000 kavels zijn 
door de Wereldbank mede gefinancierd en er komen bulldozers, grote buitenlandse 
aannemers met zwaar materieel en expatriates aan te pas. 
De afstand tot deze uitgestrekte bouwplaatsen is voor stedelijke armen te groot om daar 
tijdens bet proces werkgelegenheid te vinden: 20 tot 30 km buiten de stadsgrenzen 
(Schoorl et al, '83). 
Na bet proces zullen de bewoners van deze projecten niet anders dan de midden 
inkomensgroepen kunnen zijn; alleen zij kunnen de lasten dragen, die er extra bij 
komen, naast de door het systeem reeds ingecalculeerde onkosten. 
In plaats van werkgelegenheid voor werldozen wordt bier onder de annen en 
allerarmsten juist werkloosheid gecreeerd. 

* Self-help als ingredii!nt van het productiesysteem 
Het ingredient Self-Help wordt in bet proces als Arbeid in abstracto toegevoegd binnen 
de verhoudingen van substitutie van Kapitaal door Arbeid. Dit is een in de 
ontwikkelingseconomie twijfelachtige gedachtensprong (cf. 2.1) 
De bedoeling van Sites & Service immers is om een productieproces te organiseren dat 
huisvesting oplevert voor mensen, die niet a.an bestaande productieprocessen kunnen 
deelnemen. 
Zij staan irnmers bij voorbaat buiten bet "Marginal Rate of Substitution"-gebied, d.w.z. 
zij bezitten geen "bruikbare" vaardigheden en kennis of geen nutswaarde voor bet 
heersend economisch proces. 
Nu we dit vaststellen, rest ons de conclusie dat S&S-projecten alleen gerealiseerd 
kunnen worden binnen de formele economie, wat ook steeds weer is gebleken. De Self
Help-ingredienten moeten dan uitwisselbaar zijn en geboorzamen aan de wetten en 
gebruiken der modeme sector, zoals bet hebben van inkomen, bank- en 
kredietvaardigheden, kortom beboren tot de (K)cultuur. 

5.1.3 Perspectief 
S&S-projecten bestrijken een marktsegment van buisboudens, die bet zich kunnen 
veroorloven om leningen op tijd af te lossen. 
Self-help in de S&S-strategie wordt aldus een middel om huishoudens aan bet systeem te 
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binden en te incorporeren in de mainstream cultuur; op deze manier valt de overbeid, 
tegen baar principe in, terug op baar patemalistiscbe en dwingende taakaspecten: 

" . . . on the demand side, users have very limited freedom of choice, mobility, 
knowledge of the market, little or no knowledge of tenants' rights, of building 
codes, of housing and health standards and their enforcement agencies or 
procedures, and very limited access to information about alternatives. 
Furthermore, they are highly individualized and isolated." (Harms '72:82). 

De positie van gebruikers van deze door de Wereldbank begunstigde strategie kan 
worden bescbreven analoog aan de positie van consumenten op de markt; wie bet kan 
betalen, is tevreden. 
De uiteindelijke bewoners van S&S-projecten ondervinden geen bijzondere hinder van 
overbeidsvoorwaarden en -criteria. 
Zelfs een veelgeboord verwijt dat projekten te ver van stadscentra zijn gerealiseerd, 
blijkt te worden tegengesproken door bet aantal al dan niet tweedebandse auto's in deze 
wijken. 
Gilbert ('82: 18), Swan ('83: 145-7) en Laquian ('83:211-25) wijzen afstand tot de stad 
als boofdscbuldige aan voor. verwisseling in bet proces van doelgroep-buisboudens. 
In tegenstelling tot wat wordt beweerd, zijn S&S-projecten succesvol uitgevoerd, zegt 
ook Van der Linden ('86, '92). De projecten worden bewoond door buisboudens 
waarvoor bet systeem zicb beeft ingezet. 
Ondanks deze optimistiscbe bevinding zijn de perspectieven somber: 

" It is likely that in many countries .... , where elite interests are firmly entrenched, 
access to land for Sites and Services will dry up once government land resources 
have been used up" (Swan '83:145). 

5.2 Slum Improvement (S.I.) 

Slum upgrading is ... gradually being accepted by governmental agencies in 
the region in lieu of slum eradication. This scheme does not produce new 
houses but improves the physical and social infrastructure in existing slums 
by providing roads, foothpaths, water supply, waste disposal, community 
centers, health clinics and kindergartens. (UNCHS '84: 17) 

In Sri Lanka zijn slums te onderscbeiden in twee typen: 
A Old tenements. 

Tenement units consist normally of a single bedroom, a small verandah and a 
living area with common water taps and latrine facilities. They were usually built 
in rows on a block of land commonly referred to as a garden. These so called 
"tenement gardens" contain anything between a group of two or three units and a 

few hundreds arranged in rows. 
B Old residential buildings (slum houses) - Informer residential areas - mainly in 

the older parts of Colombo North and Central - later turned into stores or 
apartments for low-income workers. They were subdivided into small units, 
inadequately maintained and largely deprived of basic sanitary facilities. Bron: 
MLGH & C. UDA '79:6. 
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5.2.1 Sociaal-culturele context 
De Slums Improvement strategie omvat dez.elfde opgaven als bij stadsvemieuwing, 
inhoudelijk is zij niet nieuw. Procesmatig gezien betreft bet een periodiek terugkerend 
gevecht tegen veroudering en verval van nederzettingen en steden (cf. Beusekom '20). 
Slums Improvement strategie moet men vooral zien in samenhang met de Sites & 
Services strategie. Door Slums Improvement en Stadsvernieuwing doet zich nl. de 
behoefte aan een overloopgebied gevoelen om mensen op te vangen, die als gevolg van 
de verbetering uitstromen. Verbeteren houdt nl. verlaging van de bezettingsgraad en van 
bebouwingsdichtheid in, tevens toevoeging van voorzieningen, die ook ruimte innemen. 
Naast of in bet Slum Improvement gebied moet er naar een S&S-achtige opz.et in 
verfijnde vorm van aanpak worden teruggegrepen. 

V roeger, bij een natuurlijk evenwicht tussen dood en leven, verval en reconstructie, kon 
de gebouwde omgeving binnen baar lokale economie gebouden worden; bouw, 
onderhoud, sloop en wederopbouw verliepen als vanz.elfsprekend. 
In de loop der jaren kan een woning overbevolkt raken of gebreken vertonen. Bewoners 
kunnen van inkomens en positie veranderen, waardoor er niets aan onderboud gedaan 
wordt. 
Dit proces van verandering, verbouwing en verbuizing herhaalt zicb van generatie op 
generatie. Op grotere schaal disfunctioneren slums de economie van een stad; men 
pleegt deze te slopen en te reconstrueren om bun oorspronkelijke functies terug te 
krijgen, bijv. door woonfuncties aan de eisen des tijds aan te passen. 
Woonfuncties veranderen weleens in commerciele bestemmingen als daar i.v.m. de 
vergrote en intensievere economische activiteiten aanleiding voor is. 
In tijden van economiscbe stagnatie en bij extreme woningtekorten bemoeien overheden 
zich steeds meer met dit marktmechanisme; ingrijpen in de woningmarkt wordt in 
Nederland zowel als in Sri Lanka toegepast. 
De "Ceiling on House Property Law 1973" samen met huurbevriezingsmaatregelen, had 
tot gevolg, dat de woningbouw instortte en er in Colombo slums en squattersettlements 
ontstonden bewoond door meer dan 50% van haar inwoners (MLGH&C, 79: 1). 
In bredere kring dacht men dat met planologische kennis, professionele ervaring en 
(buitenlands) kapitaal de impasse in de bouw kon worden doorbroken en het evenwichtig 
functioneren van de stad worden hersteld. 
In de verwarring rondom de zich privatiserende economie van Sri Lanka na 1977 boden 
enige sociaal-culturele factoren de participanten in bet proces bouvast om een koers te 
bepalen op zoek naar een strategie, die in een stedelijke omgeving toepasbaar is; deze 
zijn: 
L 

2. 

Ervaringen uit de jaren '60, toen de centra van urbaniserende steden als 
Singapore, Jakarta, Amsterdam, Utrecht gereconstrueerd en ontsloten moesten 
worden voor handel en verkeer, werden in Sri Lanka samengebundeld tot 
Colombo's Master Plan (1978). 
Bouwen voor de buurt (MVROM '83) en advocacy planning (Friedmann '73) 
boden pasklare scenario's om dynamische krachten in de maatschappij om te 
buigen ten behoeve van slumbewoners. 
Bekende architecten en stadsbesturen, die met volle overtuiging 18e en 19e eeuwse 
wijken sloopten om plaats te maken voor 20e eeuwse verworvenheden, sky 
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scrapers, shopping plaza's en onverhuurbare kantoorkolossen, o.a in Singapore, 
Colombo, Amsterdam, Jakarta en Eindboven waren maar al te bereid Sri Lanka 
van advies te dienen. 
Ook bouwde men met ideeen, die geschraagd waren op kennis en ervaring van bet 
Intemationaal Bouwen van Le Corbusier in Chandigar (India), van Niemeyer 
(Berlijn), van Doxiadis (Lusaka) en van Kahn (Dacca). 
Opposanten, ambtenaren, begaan met de anneren en exteme NGO's verbonden 
zich in de strijd tegen kaalslag en reconstructie door beleggers en speculanten. 
Somma ('89) vindt achteraf dat de:ze transfer van 20 eeuwse ideeen niet is 
aangepast aan de lokale cultuur. 
Lokale altematieve bewegingen hebben andere argumenten om tegen de:ze plannen 
te zijn: zij vinden, dat ru de ontwikkeling en vormgeving der stad moeten 
bepalen: 
n711e genuine development of the people in our city can take place only when 
the masses of our population are the subject and the determinants of their 
destiny and not the mere objects of plans drawn up for them, based on 
values alien to their true human growth and liberation " (Balasuriya 
'80:70,71). 
Wat Somma betreft, lijkt dit citaat haar gelijk te geven, maar in haar beoordeling 
vergeet zij dat die moderniseringsideeen niet zijn opgedrongen door "aliens", maar 
reeds zijn geintemaliseerd bij de lokale elite, beleidmakers, macbthebbers en zelfs 
bij de geciteerde oppositie. 
Oat Balasuriya culturele argumenten aanvoert, getuigt ervan dat . hij kind is van 
zijn tijd, de jaren '80 (cf. Nieuwenhuy:ze '83). 
De:ze tegenstrijdigheden binnen de dominante cultuur vormen ook daar reeds deel 
van bet leven; participanten in de (lokale) dominante cultuur doen er bovendien 
alles aan om verworvenheden als aanwinst te verwerven. 
Wat dit betreft, vindt de Slums Improvement strategie in Sri Lanka een vrucbtbare 
bod em. 

3. In de context van Colombo's Masterplan werden door de Slums & Shanty Unit 
van de Urban Development Authority wijkverbeteringsexperimenten uitgevoerd. 
De ervaring uit de:ze slums- en shanties (squatter) Pilot Projects van 1979 - 1982 
dragen bij aan de sociaal-culturele omgeving van bet Million Houses Programme•. 

Geldgebrek en economisch besef bij uitvoerders bepalen uiteindelijk de keu:ze om de 
Slums Improvement strategie centraal te stellen in bet Million Houses Programme (cf. 
MLGH & C '79). Deze keu:ze vraagt voor de implementatie om bundeling en 
medewerking van de aanwezigen met name de (in- en exteme) NGO's met bun 
expertise, lokale leiders en bewoners. 

1 IOV Rapport door auteur, 1981. Het rapport signaleert o.a. de soc. cult. onaangepaate toepassi.ng van 
stadsvernieuwings-ervaring en geeft een aanbeveling om ingezette instrumenten efficiiSnter en 
effectiever te maken. De sporen van deze aanbeveling zijn terug te vinden in de structuur van HCDC 
en CDC, cf. Deel IV. 

• 
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5.2.2 Productiesysteem en ingredient Non-Government Organisations 
Ontstaan en ontwikkeling van Slums Improvement strategieen staan in bet teken van 
goedkoper maken van productieprocessen. Deze redenering dringt diep door in de 
procesingredienten. zoals het verdelen en vaststellen van kavelgrootte, maar beeft ook 
effecten op hoger gelegen niveaus, zoals de combinatie van componenten in bet systeem. 

* Bet systeem 
Vergeleken met Sites & Services is bet Slums Imrovement productieproces 
gecompliceerder. Is bet eerste een gesloten techniscb systeem, universeel toepasbaar, 
Slums Improvement is meer afhankelijk van een verscbeidenheid van lokaal gevestigde 
belangen en gebouwde omgeving. 
De verhouding tussen Sites & Services en Slums Improvement is als volgt: 
1. S.I. gaat uit van een bestaande situatie en beeft direkt al met zittende clienten te 

maken. 
S.I. wordt geacbt goedkoper te zijn dan kaalslag en reconstructie; zou 
werkloosbeid verminderen door een arbeidsintensief productieproces; stukwerk in 
tegenstelling tot massaproductie in grote woongebieden en uitbreidingsplannen; 

2. S.I. beeft een grotere lokatieverbondenheid, vormt onderdeel van de lokale 
economie en past dus in de gedachtengang van voorstanders van bewustwording en 
Self-Help, maa.r is daardoor ook gecompliceerder en politiek gevoeliger. 

3. S.I. dient eveneens de politieke elite: door acculturatie blijft alles bij bet oude en 
is dus systeembevestigend, zodat radicale ideeen en oplossingen acbterwege 
blijven, wat in het voordeel van de dominante cultuur werkt. 

Doel van bet productiesysteem is een gebouwde omgeving materieel te verbeteren. Het 
omvat een omgeving, waarin naast huisvesting van mensen feitelijk ook plaats is voor 
andere economische activiteiten in een vervallen en overbevolkte wijk. 
De betrokkenen, o.a. de overheid, ondememers, speculanten en andere ruimtegebruikers 
bebben er belang bij invloed op bet proces uit te oefenen. 
Het overheidsbelang in dit proces is het burocratisch beheer(s)baar ontwikkelen en 
veranderen. Een beproefde weg is: er voor zorgen dat het proces systematisch en 
kwantitatief verwerkt en geregistreerd kan worden in een gestructureerde omgeving; 
instrumenten hiervoor zijn: ambtenaren, trainingen en institutionele infrastructuur. 
Experimenten met en ontwikkeling van strategieen moeten parallel verlopen met 
verfijningen, maar tegelijk ook met bezuinigingen in de bureaucratie. Tegen deze 
achtergrond en tegen de financiele druk tgv. diversificatie en specialisatie moeten - als 
antwoord op steeds specifiekere en kwantitatievere productie-processen - strategieen 
worden ontwikkeld, waar de overheid niet direct bij betrokken behoeft te worden. De 
bedenkers van het Million Houses Programme spelen hierop in door de taken aan andere 
participanten te delegeren. 
In het productiesysteem bekleden de banken en coc5peratieve kredietinstellingen, 
Sarvodaya Shramadana Movement en andere NGO's een belangrijke plaats, terwijl de 
lokale overheidsdiensten zich op infrastructurele voorzieningen concentreren. 

* Ingredient NGO 
De int.et van NGO's op bet niveau van de lokale overheid heeft de bedoeling de afstand 
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bewoners - lokaal bestuur te verkleinen en brengt in essentie een vereenvoudiging van 
bet productiesysteem met zich mee. 
Aangezien de inrichting en samenstelling van wijk- en buurtbesturen g~trouwe kopieen 
zijn van bet gemeentebestuur werken die organisaties op ambtelijke en verkokerende 
wijze, waardoor aan bet spel voor bewoners dezelfde handicaps kleven als voorheen. 
Het blijft een spel onder gelijkgestemden en bemiddelden, alleen op een overzichtelijker 
scbaal. 

Bestuurders van NGO's en lokale overheid zijn geen verantwoording schuldig aan bun 
kiezers; bun financiele afbankelijkheid is gekoppeld aan bovenliggende structuren van de 
dominante stroming. In dit licht bezien moeten de resultaten van deze "countervailingH 
instituties in bet Habitat productieproces eveneens objecten en aantallen zijn. Weliswaar 
zullen financiele grenzen en capaciteiten voor doelgroepen nu duidelijker voor ogen 
staan (want ze staan dichter bij de mensen) maar bet streven om aantallen te produceren 
blijft en de geleverde kwantiteit moet aan een hoger niveau worden verantwoord. Die 
aantallen betreffen volgens de budgettitel: bijv. meters wegdek, kavels, buishoudens, 
arbeidskracbten, uren etc. en door banken afgeleverde kredieten. 
Deze kwantiteiten worden op de secties ver1.allleld en doorgeleid naar de afzonderlijke 
afdelingen; kortom, langs lijnen van specialisaties en bureaucratie. 
In dit systeem zijn NGO's een verlengde van bet overheidshandelingenstelsel en 
doorgeefluik van de dominante cultuur; zij zijn daardoor genoodz.aakt slechts die 
procesingredienten te vetwerken, die acceptabel zijn voor de overheid. 

5.2.3 Perspectief 
In de grond der z.aak gedraagt deze strategie zich eveneens technologisch; bet is een 
instrument om objecten te verbeteren. In Nederland en elders kan met voldoening 
teruggekeken worden naar 25 jaar Stadsvemieuwing. 
Maar voorzover bet de sociaal-economische wensen en doelstellingen van participanten 
betreft, heeft deze strategie in Nederland nocb in Sri Lanka een onverdeeld succes 
geboekt; "bouwen voor de buurt" is een illusie gebleken: 

1. men beeft zich in de maakbaarheid van de maatscbappij verkeken; 
2. de maatschappelijke dynamiek wordt vrijwel altijd vergeten of eenvoudig 

buiten beschouwing gelaten (een voorwaarde voor bet technisch systeem); 
3. de aanpak kan de mede-arbeid/inspanning van bewoners ontberen. 

Stadsvemieuwing/Slums Improvement gaat door de wijken been op de bekende 
projectmatige wijze. 
Het is een organisatorisch/technologisch vraagstuk: de ge:zamenlijk gecoardineerde 
inspanningen moeten voor groepen met lage inkomens een betaalbaar produkt leveren. 
In de Slums Improvement strategie gaat bet om sociaal-economische factoren zoals 
werkgelegenheid, financiering en vaardigheden, en om een strijd tegen schaarste t. b. v. 
huishoudens met lage inkomens in een reeds gebouwde omgeving. In dit productieproces 
treden doelverwisselingen structureel op; Steinberg ('82) bijvoorbeeld had toen al door, 
dat dit productiesysteem participanten en vooral armeren steeds voor verrassingen 
plaatst: 

" According to the objectives of the state, to support and mobilize the 
privatesector, slum and shanty improvement can be interpreted as a policy in 
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favour of some contractors, but mostly of the building materials producers: 
Through the increase of overall building activities in the slum and shanty 
improvement process some construction skill is nee.Jed as well as materials 
which are consumed by the small contractors at work or by the self-building 
dwellers. This means that - especially in the case of shanties - the 
building industry and the construction materials industry is introduced into a 
new field of capital valuation which was formerly rather uninteresting n 

(Steinberg '82:346). 
Nu moet men niet denken dat bet bij stadsvernieuwing anders toegaat: 

n nota 's worden gekenmerkt door een technische en kwantitatieve 
benadering, waarbij men zich bovendien beperkt tot het probleem van de 
volkshuisvesting. Bovendien spreekt er nauwelijks aandacht voor het sociale 
aspect van de stadsvemieuwing ult. 
Waar de maatschappelijke aspecten tot uiting kwamen betreft het de zorg 
voor de opvang en regulering van de gevolgen, met name in de maatschap
pelijke begeleiding van degenen die weggesaneerd worden (probleem van 
herhuisvesting, vorm van deze, subsidie hierbij e.d.). Het gezin-in-nood als 
slachtoffer van de sanering staat dan op de voorgrond. De saneringen komen 
ook hier niet ten goe,de aan de woonsituatie. 'Ze staan in dienst van de 
cityvorming, welke in de (j().er jaren hoogtij viert." (SV II 81:7-8). 
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Duidelijk is wel, dat iedere participant bet proces bekijkt vanuit zijn eigen perspectief. 
Hulsbergen ('92: 8-11) constateert dat deze verwisseling en/of negeren van subjecten 
waar bet mede in bet proces om gaat nog voortduurt en recentelijk zelfs tot een nieuw 
paradigma is geworden. De mens, voorzover hij een misbare inbreng in bet proces 
vertegenwoordigt, kan gemakkelijk buiten bescbouwing worden gelaten. 
Ook in dit productieproces is de allerannste bewoner geen ingredient. 

Ondanks bet pessimistische uitzicbt voor allerarmsten in de georganiseerde buisvesting 
kan men opmerken dat experimenten - boewel minder en duurder uitgevallen dan 
gepland - wel huisvesting en institutionele infrastructuur tot stand brengen. 
Kapitaalscbaarste voor Stadsvemieuwing en Slums Improvement en de frustrerende 
gewaarwording dat squatters, boewel in ongezonde en onleefbare omgeving, redelijk 
bun buisvestingstaken volbrengen, doet ook sponsors en overbeden beseffen dat 
oplegging van ooze standaarden en normen slechts beeft geresulteerd in grootscheepse 
kapitaalvemietiging door sloop en ontruimingen, terwijl de doelgroepen onzichtbaar 
blijven en niet worden bereikt. 
Ben Squatter Upgrading strategie, die minder overheidsinvesteringen vereist en 
tegelijkertijd meer bewoners bereikt, heeft onder deze omstandigheden de beste kansen 
om aanvaard te worden. 

5.3 Squatter Upgrading (SQU) 

Shanties (squatter structures are a) collection of small, single - unit 
improvised structures constructed of non-durable materials on vacant land 
throughout the city. Shanties illegally occupy crown or private land, usually 
with no regular water, sanitary or electric supply; the majority are built on-
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land subject to frequent flooding (Bron: MLGH &. C, UDA '79:6). 

5.3.1 Sociaal-culturele context 
In tegenstelling tot de twee voorgaande strategieen - Sites & Services als voortzetting 
van de sociale woningbouwtraditie en Slum Improvement voortgekomen uit 
stadsvemieuwing resp. -bebeer - kent de Squatter Upgrading strategie geen bistoriscb 
precedent. Zolang mensen elkaar geen verblijfplaats betwisten, komen 
Squattersettlements in de vorm van spontane of shanty nederzettingen overal en ten alle 
tijde voor. 
In een omgeving waar nog ongeclaimde ruimte in overvloed is: 
1. speelt upgrading geen rol, 
2. zijn beheer en inpassingen zinloos. 
De noodzaak van een Squatter Upgrading strategie ontstaat door intensiever gebruik van 
schaarse grand en door financiele problemen bij de incorporatie van deze spontane 
nederzettingen in de mainstream cultuur. 

Oorspronkelijk werd Squatter Settlement Upgrading door overbeden alleen geaccepteerd 
en gerechtvaardigd, omdat bet tocb ging om een tijdelijke maatregel en om een direkte 
ingreep ten dienste van de volksgezondheid, een maatregel, bekend uit de geschiedenis 
van de Volkshuisvesting, o.a. bij ons de Woningwet (1901). 
De meeste squatter upgrading projecten eindigen, in afwachting van betere tijden, met 
sanitatiemaatregelen en watervoorziening. Men hoopt op successen in sociale 
woningbouw, Sites & Services en de marktsector, waardoor bet probleem van de 
squatter settlements als vanzelf weer overgaat. 
Eerder merken we op dat bewoners per definitie niet in het bestaande productieproces 
passen. Om in een modem productieproces zinvol deel te kunnen nemen moet men 
immers beschikken over dezelfde middelen en mogelijkheden als andere participanten, 
m.a.w. gelijkwaardig zijn. 
De squatter upgrading-strategie - zonder historisch precedent is een specifieke 
strategie voor hedendaagse huisvestingsproblemen van illegaal aanwezige huisboudens. 
Het bijzondere is verder, dat bun medewerking wordt vereist, terwijl zij officieel niet 
bestaan. 
Er wordt bij de uitwerking van de strategie van uitgegaan dat deze bewoners in een zeer 
zwakke sociaal-economische positie verkeren binnen de dominante cultuur. 
De SQU-strategie beeft (omdat de doelgroep "onbekend" is) als doel annoedebestrijding 
onder allerarmsten en streeft dit na met behulp van Pilot Projecten, een blauwdruk voor 
een sprong in bet duister, want in die opzet is de doelgroep nog meer vervaagd. 
Ervaring uit de regio, zoals bet Kampung Improvement Project (KIP) - een gebied, 
bestaande uit een mengsel van slum- en squatter-huizen - werd verwerkt in bet Slums 
& Shanties Pilot Project. In bet KIP is bet accent der activiteiten gelegd op de 
productie, i.e. verbeteringen van iiifrastructurele voorzieningen en de fysieke omgeving. 
Het is een demonstratie van waartoe technologie in staat is. Dit project heeft in plm. 10 
jaar ruim 3 miljoen inwoners bereikt, maar aan community development en aan de 
buizen zelf is toen niets gedaan (Van Naerssen '87:9). 
Door aan die ervaring bet ingredient "enablement" en community development direct toe 
te voegen toont bet Milllion Houses Programma veel belang te hechten aan 
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maatscbappelijk opbouw. 
De groei van buurt-, wijk- en bewonerscomite's en bewonersadviesraden wordt mede 
aangemoedigd door oprecbte zorg van de sponsors om de toegankelijkheid van de 
verdeling te vergroten. 
Of bet product buisvesting per eenheid voor de bewoners goedkoper wordt, bangt af van 
de verrekening en de (politieke) bedoeling van participanten. Belangrijk is de vraag, of 
met bestaande productieprocessen de druk van squattervorming in goede banen te leiden 
is. 
Al dan niet opgelegde bezuinigingen leiden in de praktijk van bet productieproces tot 
wegbalen van middelen, betzij uit de infra-structurele boek (minder management en 
beheer). betzij van beschikbaar gestelde middelen (subsidies en faciliteiten) of van beide. 
Met de squatter upgrading strategie boopt men belangrijk kostenverlagend te kunnen 
produceren door bepaalde ingredienten (land & geld) niet te leveren en eisen die 
drempelverbogend werken, te laten vallen, bijvoorbeeld door de eerder genoemde 
"second best" oplossingen en normen nog meer te verlagen en door controle acbterwege 
te laten. 
Deze strategie ontstaat voomamelijk door te weinig bescbikbaar geld; pas als bet niet 
anders kan, moeten zoveel mogelijk anderen bet werk doen. Voor de overbeid is bet van 
minder belang of die anderen NGO's of bewoners zelf of aannemers zijn. 
Dit wil dus zeggen, dat de aandacbt vooral uitgaat naar de eigen cultuur, eigen 
infrastructuur, efficientie en inkrimpen van taken. 
In dit proces, waar elk ingrijpen van bovenaf onherroepelijk tot kostenverboging en 
ineffectiviteit leidt, legt men bet accent niet op bestrijding, maar eerder op ontwikkeling, 
vandaar enablement. 
De inspanning met allerarmsten wordt verplaatst van negatief oorlogvoeren naar positief 
opbouwen in barmonie. 
De nieuwste ideeen over participatie, decentralisatie en de verwerkte teleurstellende 
ervaringen bebben geleid tot een "enablement" strategie van "Minimum Intervention, 
Maximum Support" en bewonersorientatie met de participant als bondgenoot. Men is 
bewust bereid de sprong in bet duister te wagen en de taakstelling om een miljoen 
buizen tot 1988, later in 1987? bijgesteld tot 1993 (Fernando et al. 1987), te belpen 
realiseren. 

Is de Squatter Upgrading strategie in bet Million Houses Programme daartoe ook 
uitgerust? 

5.3.2 Productiesysteem en ingredienten 
Het gaat om bet bereiken van een doelgroep die niet past in de Sites & Services, nocb in 
Slums Improvement strategieen. De wetenscbappelijke traditie volgend, beeft men dit 
onbereikbare doel indirekt proberen te bereiken door een benadering via de analyse van 
samenstellende componenten. 
1. Technologie: ontsluitingswegen, af- en aanvoer van water, de praktijk van Squatter 

Upgrading management (productie), techniscbe training en vaardigbeden. 
2. Economie: subsidie, financierings-infrastructuur, management van terugbetaling, 

buisboudens arbeid conversie, Self-Help. 
3. Sociale engineering: training in cultuuroverdracbt, community werkers en -
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voorlichters, gezondheidswerkers, co0peraties en samenwerkingsverbanden. 

Juist dez.e diversificatie en differentiatie van ingredienten noodzaken tot aanpassing van 
de resp. instituties. In bet Million Houses Programme wordt dan ook extensief en 
intensief veel geld besteed aan iodoctrinatie ooder de eigen (overheids)gelederen 
(Siriwardana '86:97), maar ook aan andere participanten: 

"The training workshops were intended to produce a cadre of "crusaders" to 
carry the message to the periphery. These crusaders are found among all 
actors and they in turn train the large members of actors involved in the 
programme in a non-Jonna! manner" (Lankatilleke '86:116). 

V oortbouwen aan perfectiooering van bestaande processen en procedures is inherent aan 
een streveo naar meer effectiviteit en efficientie; participanten en belanghebbenden 
moeten nog beter aan bet proces worden aangepast. 
Door classificeriog verkrijgt men kwaotificeerbare ooderscheidiogen van doelgroep/ 
participanteo; hierdoor verdwijoen die groepen clienten uit bet gezichtsveld, die met de 
gebruikte methoden sociaal-economisch niet te kwalificeren zijn, nl. mensen uit 
eerdergeooemde extra-formele sectoren, waarin wetenschappelijke oieuwsgierigbeid nog 
steeds niet vermag binnen te dringen. 
Dez.e wetenschap biedt aan de ene kaot strategie/beleidmakers een alibi om hen te 
negeren; aan de andere kant lokt dit verwoede pogingen van goedbedoelende actoren en 
donoren uit tot extra inspanningen en gulheid, in de hoop met de bewez.en wijsheid van 
bet "trickling down" opnieuw succes te boeken. 

De "alibi "bouwers, meestal technocraten, grijpen dit aan om in versneld tempo aao te 
sluiteo op de verz.elfstaodigiogs-, decentralisatie- en privatiseringstoer. 
Dit betekent, dat enerzijds de overheid haar vertrouwen teruggeeft aao particuliere 
instellingen en ondememers (NGO), anderzijds dat zij in eerste instaotie van haar 
verantwoordelijkheid t.o. v. de armsten bevrijd is. 
De laatsten krijgen wel hulp van de minder armen onder hen en dez.e kunnen, als 
vanouds, z.elf bun boontjes wel doppen, zo is de gedachtengang. 
In de wetenschap dat nu voor de armsten gezorgd wordt, kao bet proces . vereenvoudigd 
worden qua samenstellende ingredienten; alvast wordt een grootscheepse herverkaveling 
van taken onder participanten ondemomen. Het is immers voor de overheid, NGO' s en 
de culturele lobby de moeite waard: 

"On average in the Third World, site preparation and itifrastructure 
provisions amount to 46 percent of the total cost of each new site-and
services projects. Moreover, these schemes are nonnally developed on 
vacant land; infrastructure improvement within older, irregular, and densely 
populated squatter settlements is even more expensive" (Drakakis Smith 
'80:141). 

Binnen de technologie-lobby wordt de woning en wat binnen individuele kavels gebeurt, 
uit bet programma geschrapt; tegelijk hiermee verdwijnt de hele discussie over cultuur 
en culturele gevoeligheden uit de jaren 70, om de weg vrij te maken voor privatisering. 
Het rechttrekken van wegen, aanleggen van leidingen en rioleringen is een technische, 
dus universele opgave. Of je in Sri Lanka, in Nederland of elders een kraan moet 
neerz.etten, je hebt er dez.elfde kennis en kunde voor nodig. Als de vakman geen 
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gereedschap beeft, moet dat aangescbaft worden en als hij er niet mee kan omgaan, 
moet bij dat leren; tenslotte kan hij ook leren autorijden of een computer bedienen. 
In officiele, dus ook in NGO circuits betekent de doelgroep voortaan ooze reeds Jang 
bekende clienten voor Sites & Services en Slum Improvement. 
Doelgroep zijn zij: 

die geaccultureerd zijn via onderwijs en/of werk; 
die lezen en schrijven kunnen; 
die in betalingsmoeilijkheden zijn door te grote schulden; 
geenqueteerden, geregistreerden en gehuistvesten, die reageren op impulsen van 
professionals. 

De verwisseling van doelgroep in het systeem van armsten/minder armen wordt 
geillustreerd met een survey conclusie uit Sri Lanka, dit vergeet de uitgangssituatie der 
ondervraagden; bet betreft bier niet de allerarmsten. In bun survey beweren Radampolah 
& Selvaraja ('77) dat shanty (squatter) inwoners buisvesting op de laatste plaats op bun 
verlanglijst vennelden in de volgorde: 

"Work, more income, food, heakh, schooling, housing improvement." 
Hier staat immers: ik beb al een inkomen en ook beb ik al een (gebrekkig) buis. 
De beantwoording van vragen naar woon/huurquote in squatter area's vertonen de 
eigenschappen van cirkelredenering en egocentrisme. De metbodologie immers vereist 
registratie en identificatie, die gekoppeld zijn aan de buisjes, m.a.w. die staan er al en 
ma.ken de vragen naar bereidheid om geldbedragen voor huisvesting uit te geven 
bypothetiscb, zeer abstract en ver weg. 
Hiermee wil maar gezegd worden dat helaas ook via SQU strategie de allerarmsten niet 
worden bereikt en onbekend btijven. 
NGO's blijken in Slum Improvement en Squatter upgrading strategieen adjudanten op 
bet slagveld te zijn. Zij bedienen en mobiliseren dezelfde middelen en instrumenten 
binnen dezelfde infrastructuur als bun geldschieters; op deze manier vergaat het 
allerarmsten demoed mee te doen in de oorlog tegen "homelessness". 

5.3.3 Perspectief 
Intussen ziet bet emaar uit dat deze strategie zicb beeft opgewerkt tot de enige die -
naar men boopt - opgewassen is tegen de toevloed van nieuwkomers. Men is nu zover, 
door geldgebrek gedwongen, dat veel bewoners in squattergebieden voor bun 
onderkomen aan bun lot overgelaten moeten worden. De overbeid levert nog slecbts toe, 
waar squatters uit eigen kracbt absoluut niet aan kunnen komen, zoals water en sanita
tie, in bet vertrouwen dat bewoners zichzelf wet verder kunnen huisvesten. 
Rosser merkte reeds in 1972 op: 

" -that the cheapest acceptable fonn of shelter already exists in the huts 
themselves and that government attention must be directed towards those 
basic environmental standards, such as adequate sewerage and water 
supplies .... " (in: Drakakis Smith '80:139). 

In het Million Houses Programme is deze wetenscbap zodanig gerationaliseerd en 
gebureaucratiseerd, dat bet programma dreigt te ontaarden in verstrekking van leningen 
aan bekenden en geregistreerden van de dominante cultuur (K, H, V.). 
Flexibiliteit, keuzevrijheid en ontwikkeling gelden alleen nog voor de overheid, de 
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alJerannste bewoners kunnen met deze voorgeschreven, inflexibele, monetaire en vooral 
fonnele economie geen kant op. 

RULEI 
Allottees for housing plots and participants for loan scheme in the selected area are: 
a. All families/households who possess a deed for a plot and/or house in the project area. These 

persons may live in or outside the project area. 
b. All families/households who do not possess a deed for a plot and/or house and who at the time of 

the enumeration-survey executed on the orders of the Housing Committee of the relevant area, 
occupied a plot or land for which no other person possesses a deed. 

c. In place of a deed the following documents may also be valid for establishing the resi-dence 
within the area and consideration for alllocation. 
l . Deed given by Commissioner of National Housing under C .H .P .law.• 
l l. Letter of agreement given by Commissioner/National Housing under C.H.P. law. 
111. Any other document in support of the allocation/pennission to occupy the plot given by the 

Local Authority or a Govt.Agency as alternative or transit accommodation. 
d. Citizens of Sri Lanka by descent or by registration. 
e. Non citizens are (mostly stateless people of Indian origin) eligible for a renewable re-stricted 

leasehold right for five year periods. 
RULED 

No person/family/household can claim occupancy for more than one plot in a project area. Any such 
claims on every second, third structure on different plots as the case may be, by .an individual or a 
family is (are) valid only for the salvaged building materials or for an equivalent compensation. 

RULElli 
No individual/family building or claiming ownership of occupancy for a plot/or house in the project 
area shall be eligible for any loan scheme for housing while possessing ownership deeds for plot and/or 
house outside the project area. 

RULEIV 
The right to be eligible as beneficiary of the project (based on Rule I) cannot be transferred to any 
individual/family from in or outside the project area after the date of the enumeration-survey. 

RULEV 
Allocation of plots will comply with the following procedural steps. 
1) The project area is approved by the Cabinet for granting leasehold rights. 
2) The plot sizes and the overal B.O.P.•• are prepared in consultation with the U.D.A.••• or its 

delegated authority. 
3) The project area is declared as "special project area• to enable application of relaxed Planning 

and Building regulation of the U .D.A. 

• Ceiling on House Property Law 
•• Block Out Plan = verkavelingsplan 
••• Urban Development Authority Bron: MLOHC '84a: vii - viii. 

Bij deze bestaande en beproefde strategieen hebben de economiscb zwaksten amper 
keuze te participeren "... elasticity of choice is severely reduced. " (Harms '92:50) en 
bebben zij nog steeds bet nakijken. 
Uit productie-mecbanisch oogpunt blijven voorzieningen en kapitaaloverdracbt de 
grootste zorg. Zelfs wanneer Self-Help als bewonersbijdrage wordt vetwerkt in bet 
proces, is voorzien i.e. delivery - door "outside intervention" - bet boofddoeJ: 

" Upgrading programmes can substantially lower the costs of housing if the 
problem of shelter is essentially left to the residents and outside intervention 
limited to self-help assistance, adaptation of codes and standards, provision 
of credit and security of tenure" (UNCHS '82:84). 
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5.4 Een sprong in het t.'lu&er 

Het Million Houses Programme is een strategie van de dominante cultuur: 
" The MHP represents an instance where the state is participating in a 
process of the people, and not the other way about. Conventionally 
development programmes are instances where people are invited to 
participate in processes of the state. This significant departure has far
reaching implications. For example, the people's process is none other than 
the mainsteam tradition or process of housebuilding by the poor majorities of 
urban and rural Sri Lanka. The mainstream tradition or process is the major 
quantitative and qualitative source of housing production in a country. There 
can only be one such mainstream. (Siriwardana '86:96). 
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Juist deze inbedding, als sterk punt naar voren gehaald en bet geintegreerd zijn van de 
strategie in de dominante cultuur versterkt de mono-dimensionaliteit van de aanpak. Het 
bestaan van een andere cultuur bij anders-bemiddelden wordt over bet hoofd gezien. 
Siriwardana heeft bet over "Major Quantitative and Qualitative Source", d.w.z. 
voorzover hij deze al ziet gebeuren. Geen nood: wat niet is, kan nog gebeuren: 

" In the MHP all the actors, from the centre to the household level, .make 
decisions and all the actors have a role to play in the implementation. 
Therefore, when all actors have to decide and implement, they need to be 
convinced by the ideology, analyse their experience, realise their role, 
develop their skills and understand the procedure. " (Lankatilleke '86: 109). 

Er is, naast kritiek (o.a. Linderhof '87) ook waardering voor deze strategie (Sirivardana 
'86; MLGH '87; Premadasa '88): 

"While we emphasise that the source of creative praxis is from within the 
process, we acknowledge the invaluable resource contribution made by a 
select group of foreign collaborators, who believe as steadfastly as us in the 
superiority of support-based housing. These resource inputs have crossed 
conventional boundaries and have assumed various interconnected forms of 
research, training and design. They have been clear on one goal - that all 
their contributions have been for implementation. These resource 
contributions have been made on the basis of equality of relationships with 
us and have vehemently eschewed the inequaliy implicit in consultancy 
practice as usually peiformed. The theoretical rigour, critical questioning 
and search for alternatives emanating from their work, have helped us 
immensely to safeguard the integrity and consistency of our own principles 
and practice. " (Siriwardana '86:97) 

Waardering komt in de eerste plaats uiteraard van participanten en begunstigde 
organisaties. Natuurlijk zijn de oprechte bedoelingen achter deze uitspraken belangrijk; 
des te meer van belang zijn de gebruikte instrumenten ter mobilisatie van bet proces. 
Deze zijn: 

Internationale samenwerking (g e I d) 
en 

training ( a c c u I t u r a t i e) 
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Het Million Houses Programme is op weg om de bestaande ervaring en kennis 
constructief te benutten door aanpassing van afmetingen van kavels, de grootte van 
projecten en leningen te beperken en toegankelijkheid tot de dominante cultuur te 
vergroten via training en voorlicbting. · 
Men weet inmiddels bijv. dat grondbebeersinstituties (kadaster c.a.) Habitat projecten 
jarenlang kunnen opbouden en men weet ook dat ontwikkeling van onderop komt 
(Benjamin & Dasanayake 86:40/41). 
De aan de overbeid opgelegde financiele grenz.en vormen barrieres voor toegang tot 
"decent housing" voor grote massa's laagste inkomensgroepen. 

Terugkijkend op feitelijke resultaten van geadopteerde strategieen blijkt dat zij elk een 
bepaalde sociaal-economiscbe categorie buisboudens bebben gebolpen. 
Verder blijkt dat de daadwerkelijke bewonerscategorieen vertegenwoordigers zijn van 
een boger sociaal-economisch stratum dan die, welke men bij de opzet op bet oog had. 
Met de resultaten van bestaande strategieen kan men zich afvragen, w~r bet optimum 
is. Moel men meer geld inleggen en steeds meer verfijningen en nauwkeurige controles 
aanbrengen om goedkopere producten te maken, terwijl men weet dat bet proces 
daardoor steeds meer algemene middelen inoet mobiliseren? 
Om tot besluiten te komen, past de Marginale Nutstheorie in deze redenering, maar de 
allerarmsten worden er niet blijvend door geboeid. lmmers, wanneer w:e spreken over 
project- en werkgroepen, bewonersbegeleiders, -comite's enz. voorschriften en 
controles, verdeling en inning van uitgezette leningen, dan impliceert dit niet alleen 
meer kosten, maar bet boudt ook sociaal-culturele kenmerken (K) in, waar allerarmsten 
geen weg mee weten. 
In Nederland is bet gelukt om bet armoedeprobleem binnen acceptabele grenz.en (met 
veel geld) te houden, maar voor problemen, die professionals niet (willen) zien, komen 
geen oplossingen in zicbt. 
Zo is de Squatter Upgrading strategie ontstaan in de Derde Wereld, omdat wij bet 
probleem niet kenden. Tot voor kort kende Europa bet probleem van de stroom 
economiscbe vluchtelingen in de huidige omvang niet, terwijl in Derde Wereldlanden dit 
verscbijnsel reeds decennia tang bekend is. 1 

Eigentijdse oplossingen voor opvang, financiering en huisvesting zijn . ook daar nog 
nauwelijks bedacht. 

Structureel gaat bet bij bet bedenken van probleemoplossingen om een vergelijking. In 
de ontwikkelingseconomie gaat bet bijv. om een andere economie zodanig om te vormen 
dat deze kan functioneren zoals bet in een modeme tijd past; er ligt beter weten, 
superioriteit en ervaringsexpertise aan ten grondslag. 
Bij bet Programma Uitzending Managers (PUM) staat die vergelijking eveneens aan de 
basis. In dit kader worden geidentificeerde knelpunten op mono-dimensionaal verworven 

1 Deze urbanisatiestromen heeft men steeds geprobeerd tegen te houden met plattelandsontwikkeling; 
analoog hiennee gaan stemmen op om, in verband met het asielbeleid, de oorspronglanden van extra 
ontwikkelingshulp te vool"Lien. Omdat het een enculturatie-mechanisme betreft, komt de stroom naar de 
centra hierdoor juist op gang. Hoe meer ontwikkeling, des te meer men zelf aan de ontwikkeling wenst 
mee te doen. 
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eigen ervaring aangepakt. 

Het opbouwen van een modeme maatschappij naar Europees model is de gemeenschap 
van ontwikkelingsdeskundigen, inc)usief de PUM-ers wel toe te vertrouwen: 

de alfabetiseringsgraad en de gemiddelde leeftijd stijgen; 
sterftecijfers dalen; 
energieconsumptie stijgt. 

Tegenvallende aantallen geholpen huishoudens maanden professionals tot spoed; er werd 
over bekende sociaal-economische discrepanties in bet systeem been gestapt en de strijd 
werd onder de naam Squatter Upgrading voortgezet, met medenemen van mentaliteit en 
technologische inzichten uit de Sites & Services en Slum Improvement traditie: 

Bij bet treffen van voorzieningen wordt weer voor annen als consumenten gedacht 
en bedacht; 
Er wordt opnieuw en intensiever gevraagd naar bun wensen en behoeften voor wat 
betreft huisvesting, woon- en werkomgeving; 
Men biedt bun aantrekkelijke (lenings)pakketten aan, bijv.in bet Million Houses 
Programme in de vonn van Housing Options and Loan Package (HOLP); 
Men levert kennis en kunde via trainingsprogramma's, change-agents en 
community developers; 
Speciale trainingsprogramma's worden geleverd, waarbij in dit verband gedacht 
wordt aan bet Construction Industry Training Project (CITP). 

Het PUM is weliswaar ontsnapt aan de aandacht van anti-Eurocentrisme en de anti 
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, maar vervult om bestaande kennis en vaardigheden over te 
dragen, een nuttige functie. 
Toch moeten we deze onachtz:aamheid huisvesters en strategen niet persoonlijk 
verwijten. Wat we wel kunnen constateren is dat wij ongemerkt zelf gevangene zijn van 
onze denk- en handelingskaders. 
De dominante cultuur heeft haar huisvestingsproductie proces prima voor elkaar! 

De problemen die nog onoplosbaar lijken, betreffen problemen die wij bij de 
allerannsten op onze manier willen oplossen zonder te beseffen dat deze mensen 
culturele handicaps ondervinden in de dominante cultuur. 
Zo blijkt dat de doelgroep in de strategieen sociaal-cultureel niet van elk:aar is te onder
scheiden, omdat deze onderscheiding niet relevant is in de dominante cultuur. 
Of zij nu via Sites & Services of door Slum Improvement bereikt moeten worden, hangt 
uitsluitend van sociaal-economische factoren van betaalbaarheid binnen de termen van 
(K.H.V) af. 
Het bekende rekensommetje (Hardoy & Satterthwaite '89:142-143) van hoeveel meer 
mensen bereikt kunnen worden voor hetzelfde bedrag, wanneer er per persoon minder 
wordt besteed, komt in menig hand- en studieboek terug (Caminos & Goethert '78; 

1 In de jaren '70 door een Kenyaanse Minister geuite kwalificatie over de toeloop van niet-geschikte 
ontwikkelingsdeslrundigenmet ervaring in verouderde kennis en technologie. 
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Parry & Gordon '87; Erkelens '91). 
Men kwalificeert doelgroepen naar betaalcapaciteit en eventueel betaalbereidheid en men 
neemt impliciet aan dat onder bet minimumloon in de context van (K.A) geen mens 
economiscb lean bestaan. 

Had men direkt begrepen dat oorlogvoering waar strategieen bij uitstek nodig zijn, 
cultuurgebonden is d.w.z. dat men om een strijd te winnen naast de laatste 
stand van beschikbare kennis en kunde ook bet slagveld moet kennen, dan zou men er 
waarschijnlijk niet eens een sprong in de duister hoeven te maken via een pilot project 
om tot de ontdekking te komen dat men weliswaar huisvesting produceert, maar niet die 
clienten bereikt die men graag gezien had. De strategie mist nl. bet vooronderstelde 
doel. 
Strategieen worden geadopteerd, onathankelijk van bet sociaal-economische/culturele 
(slag)Veld, omdat bet moet fungeren als een Global Strategy. 

Het zou eenvoudiger, goedkoper en efficienter zijn om te erkennen dat allerarmsten niet 
worden geholpen door bestaande tbeorien, strategieen en middelen van huisvesting. 
Toegeven dat er een sociaal-culturele categorie van allerarmsten bestaat, zal voor de 
dominante cultuur een verrijking blijken en voor strategietoepassing 
rendementsverbetering opleveren. 

In boofdstuk 6 zal naar de uitwerking van dit inzicht verder worden gekeken en de 
voorwaarden en criteria voor een speciale strategie met allerarmsten aftasten. 



6 STRATEGIE TUSSEN MENS EN INSTRUMENT 
Naar een strategie in de marge 

In hoofdstuk 5 zagen we dat de voorwaarden voor participatie in elk der toegepaste 
productiestrategieen slechts op sociaal-economische criteria zijn toegesneden. 
De allesoverheersende vooronderstelling in dit " ..... spread as thinly as possible ..... " 
(Weerapana '86:87) Million Houses Programme is dat participanten behoren tot een en 
dezelfde cultuur, nl. de "mainstream culture". 
Huishoudens varieeren slechts in geldequivalenten, al naar gelang hun plaats in de 
sociaal-economische stratificaties; mede daardoor is de effectiviteit van de strategieen 
beperkt gebleven tot in de formele sectoren van de economie. 
Kortom: bij de strategievorming wordt nog te vee) uitgegaan van vanzelfsprekende 
relaties tussen geld en grond; er wordt uitsluitend geredeneerd vanuit de dominante 
cultuur. Enerzijds weet men dat deze ingredienten voor allerarmsten in extra-formele 
circuits onbereikbaar zijn; anderzijds weet men ook dat geld en grond vooralsnog niet 
relevant zijn bij hun streven naar bet beter krijgen. 
Een bewoner/client-georienteerde attitude bij participanten zou in strategieen voor een 
Self-Help ontwikkeling relevant zijn geweest; de vraag had dan vanuit twee standpunten 
gesteld kunnen worden. 
Vanuit het dorninante standpunt: 

Wat moeten participanten doen om clienten/bewoners, die de dominante cultuur 
willen omarmen, maar daarvoor niet aan de (geldige en geldelijke) rniddelen 
kunnen komen, in staat te stellen om mee te doen? 
Wat kunnen bewoners in de extra-formele sector doen om zonder geld toch aan 
transactiemiddelen te komen? 

Vanuit bet extra-formele standpunt zelf kan worden gevraagd: 
wat kunnen wij, allerarmsten, doen met Werk (k) en Arbeid (k) om dit 
uitwisselbaar en verrekenbaar te maken in de relatie tot de monetaire economie? 
wat kan in de dominante cultuur in ons voordeel worden veranderd? 

In dit hoofdstuk worden, naast de in Hoofdstuk 5 behandelde strategieen, voorwaarden 
en criteria voor een complementaire strategie opgesteld, die processen met sociaal
econornische rniddelen van bewoners/participanten in extra-formele gebieden blijvend 
mogelijk maken. 
Deze complementaire strategie heeft tot doe! aan aile procesparticipanten uit de formele
zowel als de extra-formele econornie mogelijkheden te bieden om evenredig en 
wederzijds profijt te trekken van inspanningen met hun beschikbare middelen arbeid 
A(K), geld, grond en arbeid A(k). 

Om achter de voorwaarden en criteria van deze strategie te komen, worden de volgende 
stappen ondemomen: 

bet signaleren van knelpunten die de strategieen onder Sri Lanka's Million Houses 
Programme beheersen (par. 6.1). 
het identificeren van belemmeringen die de ingredienten geld en grond voor 
vrijwillige participatie van allerarmsten hebben (par. 6.2). 
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het schetsen van voorwaarden en criteria die een complementaire strategie stelt aan 
participanten uit de mainstream cultuur en uit de extra-formele economie (par. 
6.3). 

6.1 Discrepanties in Sri I .anka 

De strategieen in het Million Houses Programme zijn handelingenk:aders van 
participanten binnen een cultuur; allerarrnsten passen daar niet in en spelen 
zelfs indirect geen rol. 
De minimum ink:omengrens van Rs. 300.- bepaalt bet geldigbeidsbereik van toegepaste 
strategieen en fungeert tegelijk als onoverkomelijke scheidslijn van handelingenstelsels, 
i.e. twee economieen. 
Verschillen in cultuur, 1.c. handelingenstelsels veroorzaken bij top-down 
ontwikkelingsstrategieen naar een allerarrnste toe procesverliezen in de vorm 
van doelverwisselingen. Squatter Upgrading wordt door procesparticipanten gebruikt om 
overheids-infrastructuur te moderniseren. Armoedebestrijding wordt verwisseld met 
financiering, onderwijs en training. 
Deze toestand heeft zich zo lang kunnen handhaven, omdat wordt voorondersteld dat 
procesverliezen bij het spel horen. 
Zolang aile ingredienten in de juiste proporties aanwezig zijn, beboeft zo'n proces geen 
problemen op te leveren en kunnen de maatscbappelijke exponenten in de formele sector 
ervoor zorgen dat bet proces beheersbaar blijft. 
Problemen rijzen, zodra een juiste hoeveelheid en verhouding van ingredienten niet 
toereikend zijn om vereiste aantallen producten te realiseren. 
Het probleem van de beheersbaarbeid in Sri Lanka komt nog niet bewust boven water, 
omdat nog steeds wordt voorondersteld dat beschikbare middelen voldoende aanwezig 
zijn om allen "decent" onder te brengen; men behoeft slechts de juiste samenstelling van 
strategieen toe te passen (Marga '76:244). 
Men heeft bet idee dat er van alles nog genoeg aanwezig is en bet probleem van een 
eerlijke verdeling een kwestie van technologie is, dus verbeterbaar door verfijning en 
specialisatie. 
Er beerst bier dus duidelijk een discrepantie: enerzijds willen wij, zonder onderscbeid 
des persoons, anderen goed bedelen; aan de andere kant verhindert bet systeem dit 
ideaal te realiseren; door gebrek aan middelen werkt bet bovendien beperkend en 
selecterend. 
De participant zelf is gevangene van bestaande strategieen (UNCHS '87:22 1). Van 
binnen de dominante cultuur uit is bet moeilijk te beseffen wat aan de strategieen 
ontbreekt om deze bruikbaar te maken voor de allerarrnsten. 

Door de opsomming van discrepanties tussen de ingredienten van bet proces: grond, 
geld, en bewoners wordt een situatie geschapen die om een oplossing vraagt. 
Anders-bemiddelde participanten kunnen vanuit hun situatie nieuw Iicht werpen op bet 

zie bijlage 6: Policy Options: Wat binnen het monetaire systeem mogelijk is . In het werk is terloops 
"bartering" genoemd, maar is verder niets uitgewerkt, behalve als ruil binnen het geldsysteem. 
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probleem van een billijke verdeling. 
De discrepanties zijn bij: 
Grond: 

Geld: 

niet bestemd overeenkomstig gebruikte toestand; 
niet geschikt voor goedkope bebouwing/bewoning, (slechte ondergrond, 
overstromingsgebied, etc.); blijft onbebouwd en commercieel niet uitgebuit; 
in handen van draagkrachtige participanten, zoals (overheids)bedrijven, instanties 
en speculanten, terwijl een ruil met 
drassige grond dichtbij werkgelegenheid, d.i. in economiscbe invloedssfeer van de 
dominante sector voor iedereen baten kan opleveren. 

incorporatie en acculturatie vereisen vee! geld, zijn arbeidsintensief, brengen hoge 
indirecte kosten met zich mee, terwijl enculturatie geen geld kost, maar toch 
arbeidsintensief blijft; 
toegankelijkheid, dus voorwaardenscheppende- en clientgerichte structurering ten 
behoeve van participanten vereist extra begeleiding, coordinatie en controle, dus 
geld, terwijl afbouwen van organisatie en regels geld opleveren; 
mecbanische i.e. electronische beheer(s)infrastructuur om dure arbeidskrachten te 
besparen zijn eveneens duur, terwijl menselijke den.kkracht en rekenvermogen 
ruimschoots aanwezig zijn. 

(Squatter)bewoners: 
bestaan zonder juridische kaders en bebben deze niet direct nodig; 
zij kunnen vanuit de dominante cultuur niet subjectivistisch worden 
vertegenwoordigd als participant; zij zijn onbekend (o.a. Huizer '89); 
respondenten bij enquetes zijn niet de allerarmsten. 
drijven met elkaar een economie die bet gebied minstens instand houdt. 

Deze discrepanties zijn de bases, waarop een complementaire strategie van allerarmsten 
kan worden gebouwd. 
Wij kijken in de volgende paragraaf naar de contradicties en verwisseling van 
ingredienten als interacties tussen bewoner en strategie. 
In 6.1.1 wordt uiteengezet, welke positie bewoners in strategieen innemen, terwijl in 
6.1.2 de bewoner zelf de strategie op geschiktheid beoordeelt. 

6.1.1 Bewoners in huisvestingsstrategieen 

* Reorganisatie van het slagveld 
Het bereiken van de allerarmsten is hiervoor aangeduid als een onderdeel van de strijd 
tegen armoede. Zetten we deze strijdmetafoor nog even voort, dan leidt dit tot bet 
volgende. 
Aan bet front kan tegen de acbtergrond van de contradicties als bet ware een beraad en 
bergroepering plaats vinden; wij (veldberen) zien ons genoodzaakt met de overgebleven 
middelen een laatste offensief te organiseren tegen volksvijand armoede, incl. gebrek 
aan huisvesting. 
De veldslagen beboeven niet meer eigenhandig geleverd te worden, anderen kunnen 
daartoe aangezet worden. Welke kwaliteit en middelen daarvoor gebruikt worden, zal 
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ons een zorg zijn, als bet katwei maar wordt geleverd binnen de afgesproken begroting. 
Het verschil in productiewijze met de traditionele is evident; grote delen van bet proces 
staan niet meer onder controle van een commandant. De beheersbaarheid dringt niet 
meer door tot in aile details; tegenover miscalculatie van bepaalde onderdelen behoeven 
geen centrale sancties meer te staan. 
Nog meer moet worden gerekend op goede wil en integriteit van participanten en 
bewoners. Ter compensatie van onzekerheden wordt hulp van derden ingeroepen, nl. in
en exteme NGO's, opbouwwerkers etc. 
Om onder de nieuwe omstandigheden effectief te kunnen produceren, is een strategie 
nodig, waarin niet aileen participanten hun traditionele rol op de proef stellen, maar ook 
de begrippen strategie en slagveld onder vuur worden genomen. 
Participanten kunnen bij producties in bet kader van deze strategie geen traditionele rol 
meer spelen. 

* Bewoners-ingredienten op een andere manier bekeken 
Onderzoekers beseffen dat bewoners de omgeving waarvan zij athankelijk zijn, anders 
bekijken, maar voor bet overige houden onderzochten er geen andere manier van denken 
op na en zij zijn zeker ook rationeel. 
Intensieve bemoeienis met squatter-settlements en -bewoners resulteert, interessant 
genoeg, in een nieuwe perceptie. 
Voor de ontdekking van knelpunten die bewoners ondervinden biedt de platgetreden 
"bottom-up" procedure ons toch aardige perspectieven. 
Bianpoen ('83: 143-4) bijv. heeft onder Jakarta's squatters ontdekt dat belangstelling van 
bewoners voor verbetering van infrastructuur in hun woongebied slechts minimaal is, 
vergeleken met hun prioriteit voor ruimte en verruiming van overheidsvoorzieningen in 
de vorm van levering van leningen en bouwrnaterialen. 
Frappant in dit onderzoek is dat de lndonesische overbeid juist meende dat bewoners 
beter gediend zouden zijn met een verbeterde infrastructuur, zodat ook toegankelijkheid 
tot ink omens verbeterd zou kunnnen worden via communicatie, handel en verkeer. 
Van belang is, hoe diversiteit van standpunt de keuzemogelijkheid van participanten om 
hetzelfde doel te kunnen bereiken, in dit geval verbetering van leefomstandigbeden, tot 
verschuiving en vetwisseling van instrumenten aanleiding geven. 
Wel wordt ingezien, dat er bij interacties tussen twee culturen incompatibele sociaal
economische netwerken zijn aan te wijzen. In bet belang van zowel overheid als de 
bewoners worden operationele stelregels en sanctionerende instituties, al naar gelang de 
doelgroep, gedifferentieerd. Housing Options and Loan Package (HOLP), kleine 
leningen, cooperaties, NGO's, vrouwengroepen enz. zijn er resultaten van. 

Onbedoeld wordt in Sri Lanka's Million Houses Programme individualisering bevorderd 
door bet streven naar effectiviteit en efficientie via verbijzondering en bureaucratisering: 

Real need should be the main criterion. Need should be apparent and 
visible. 
No consideration should be given to politics, caste, race. religion, kinship or 
parochial affiliation. 
Poor families showing enterprise and effort in helping themselves should be 
given special consideration (MLGH & C '84b). 
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Deze instructie (in de laatste regel) heeft impliciet al voor de handigsten gekozen om 
hen nog rijker te maken. Hier behoeven wij niets op tegen te hebben, maar individu
alisering ondergraaft wel community development, de extended family en symbiosis. 
Hier wordt dus sociaal-economische kennis tegen de doelgroep gebruikt. 
Bij de volgende richtlijnen gaat het duidelijk om buishoudens, die in een gevorderde 
staat van incorporatie verkeren en die reeds middelen bezitten om aan procesvereisten te 
kunnen voldoen, dus zeker niet de allerarmsten: 

Household income should not be more than Rs 1 000 and not less than Rs 
300 per month (1983). 
Food stamp holders are also eligible for selection. 
Visible proof of family's need and enterprise: for example, actually having made a 
start, having collected material to build the house. 
The size of the family, including cases of single persons with dependents. 
Should have been resident in the Local Authority area for a period to be decided 
by the HCDC. 
They should not own any house or houses of a permanent nature. 
Those who have previously benefited by either a loan or by a house from the 
Department of National Housing, the NHDA or any other state institution are not 
eligible. bron: MLGH & C '84b 

Verder worden deze en andere selectie-richtlijnen voor de low-income strategieen 
gekenmerkt door een juridische preoccupatie. Dit is logisch, want voor mensen die 
officieel niet bestaan, kan de overbeid niets doen, ook omdat zij slechts op die gronden 
kwantitatief kan werken om in staat te zijn de sociaal-economische positie van clienten 
te bepalen. 
Sociaal-economische posities kunnen echter ook anders worden geinterpreteerd, bijv. 
naar de mate van keuzevrijbeid in bet gebruik van beschikbare middelen; hoe rijker men 
is, des te vrijer en veelzijdiger men zijn beschikbare middelen kan inzetten. 
Deze triviale constatering bergt bevrijdende perspectieven in zicb voor de aanbieder van 
arbeid A(k) door allerarmsten. 
De boodschap aan de dominante sector luidt nu: om participatie van allerarmsten te 
bevorderen moeten uitvoeringsorganen van overheid en andere formele participanten 
veelzijdiger, flexibeler en globaliserend (niet detaillistisch) werken. Formele eisen en 
voorschriften beperken de vrijheid van het arbeidsaanbod A(k). 
Waartoe leidt deze optiek in bet Million Houses Programme? 

6.1.2 Keuzevrijheid in (buisvestings)strategieen 
Strategieen zijn initiatieven van buiten; top-down, dus eenrichtingsverkeer. In de SQU
strategie gaat bet weliswaar niet meer om bet buis, maar om techniscbe infrastructuur. 
In Sri Lanka (in bet kader van bet MHP) gaat bet om financiering van huishoudens. Het 
Million Houses Project is, als bet om eerlijk delen gaat, bijna perfect. Het ziet er anders 
uit, wanneer flexibilteit en veelzijdigbeid der organisatie t.a. v. clienten moet worden 
beoordeeld. 
Om verbeteringen aan infrastructuur, bouw en onderboud van onderkomens te kunnen 
doorvoeren worden op basis van de Housing Options & Loans Package (HOLP) 
Ieningen naar draagkracbt verstrekt. 
Er worden financiering en billijke afbetalingsvoorwaarden geboden; deze kan men op 
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velerlei methoden organiseren en stimuleren, inclusief uitoefenen van sociale controle. 
In plaats hiervan wordt er op slechts een manier en met een ruilmiddel gewerkt. Als 
vanzelfsprekend wordt als interactiemiddel bet geld gekozen. Zo wordt bet probleem 
van de impopulaire arbeid-tegenwaarde leveranties in deze opzet omzeild. 
Voor allerarmsten verlaagt men (op papier) de minimum criteria. Stilzwijgend wordt 
ervan uitgegaan dat wie daaraan niet voldoet, gewoon niet bestaat. 
De strategie stelt betalingscapaciteiten op aan de hand van feitelijke of fictieve inkomens 
van in aanmerking komende huishoudens om toch nog een keuze element in bet proces 
te introduceren. 
Deze keuze is echter een kwantitatieve en geenszins een modaliteitskeuze, dus een keuze 
binnen (K) en niet tussen (K) en (k). 
Aan participanten worden enerzijds eisen gesteld; anderzijds worden speciale 
voorwaarden geschapen om door acculturatie aan die eisen te voldoen; een bekend 
model van incorporeren en athankelijk maken: bet is dus een schijnkeuze. 
In zo'n strategie ontwikkelt de keuzevrijheid van participanten paradoxaal: naarmate de 
doelgroepen gedifferentieerder zijn, wordt er steeds minder speelruimte gelaten; hoe 
meer aansluitend aan de moderne cultuur de aanpak is, des te rigider zijn de procedures. 

Zo is men bij de selectiecriteria voor Sites & Services-projecten speciaal beducht voor 
vrije interpretaties wat #to the discretion of" betreft; deze nl. trekken politieke verwijten 
aan en kunnen verdenking van onregelmatigbeid en willekeur op zich laden. Een 
modeme bureaucratie moet hiervan niets hebben; alle transacties moeten achterhaalbaar, 
toerekenbaar en vooral repeteerbaar zijn. 
Het effect van deze zucht naar orde en administratie belemmert de (ecologische) 
ontwikkeling van mensen in spontane nederzettingen. 
Hoewel bet laten participeren van clienten bij bet Million Houses Programme 
beleidsmatig centraal staat, zijn regels individualiserend en werken uitsluiting in de 
hand; zij zijn bovendien zodanig opgesteld dat uitgeslotenen geruisloos van bet toneel 
verdwijnen. 
In een modem productieproces kan van keuzevrijheid op geen enkel niveau sprake zijn; 
bet proces werkt n.l. alleen met ingredienten die naadloos substitutioneel zijn, dwz. die 
volkomen beantwoorden aan formele marktmechanismen. 
Interacties tussen doelgroep en overheid/sponsor moeten registreerbaar zijn; verder 
functioneert GELD als rekeneenheid en lingua franca in een volmaakt (K.A.) complex. 

Een strategie die bijdragen aan bet huisvestingsproces levert, werkt op een eenvoudig 
niveau via betaalbaarheid, financiering, intermediaire (hulp)bronnen, evaluaties en 
afstemming van niveaus naar bet flexibel en veelzijdig maken van bekende instrumenten 
(geld en grond) en communicatiekanalen (institutionele infrastructuur). 
Ook squatterbewoners bebben een cultuur die uitgaat van voor hen toegankelijke ingredi
enten. 
Evenals in ooze cultuur bet geval is, hebben relatief beter getrainden betere kansen en 
keuzen om grotere doelen en geld te veroveren. De meesten daarentegen moeten bun 
leven doorbrengen zonder geld, bouwen dus noodzakelijkerwijs voort op fundamenten 
van die andere ingredienten der extraformele economie. Via veelzijdige vormen van 
ruilverkeer en de relaties met geld zal meer inzicht moeten worden verkregen in de 
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financieringsaspecten van een strategie voor ontwikkelingsprocessen in spontane 
gebieden. 
Zo'n "self-managed development" strategie van allerarmsten zal worden ontwikkeld en 
de voorwaarden en criteria biervoor zullen in de context van geld en grond worden 
geformuleerd in 6.3, maar eerst wordt gekeken naar geld en grond met de vraag, 
waarom kostenverlagende, tegelijk baten opleverende mogelijkheden aan onze aandacht 
zijn ontsnapt. 

6.2 Sturingmliddelen geld en grond 

Economiscbe antropologen onderscheiden drie categorieen ruilmiddelen: 
Geld, Goederen (grond), Dienst en Wederdienst. 
In de economie is bet mechanisme van interactie tussen deze categorieen van middelen 
van essentieel belang voor bet functioneren van bet monetaire systeem. Boeke ('47) 
wijst er op, dat deze interactie in Indie (kolonie van Nederland 1609 - 1949) in de 30-er 
jaren plaats vond tussen 2 economieen, die functioneerden met verschillende 
samenstellingen van categorieen ruilmiddelen. Hij onderscheidde deze economieen in bet 
licbt van opkomst van moderniseringen en atbraak van tradities in de agrarische sector. 
Bestudering van deze interacties ging uit van een bevoogdend en top-down perspectief: 
bet verheffen van een boeren- (primitieve) naar een wereld (dominante) economie in 
monetaire zin. 
Boeke's analyse wordt wederom aangebaald in discussies over formeel versus informeel 
en de buisboudelijke sector, maar aan deze analyse kleeft bet bezwaar van een 
eenricbtingverkeer. 
Mijn belangstelling voor deze interactie beperkt zicb tot bet productieperspectief, de 
interactie moet nl. profijt voor de participanten realiseren, d.w.z. ook voor diegenen uit 
de niet-geldeconomie. 
Eerst ga ik mij op de betekenis en functie van geld bij allerarmsten orienteren (6.2.1). 
In 6.2.2 behandel ik de relatie 'geld - grond - bewoner en in 6.2.3 onderzoek ik, hoe de 
relatie (K) en A(k) en W(k) is. 

6.2.1 Geld 
Geld is een abstract begrip dat in de plaats gedacbt kan worden van veel 
productiefactoren; bet is via afspraken bovendien als ruilmiddel te gebruiken in 
intemationaal verkeer. 
"Geld is volgens Mirowski de abstracte algebra van de waarde, een sociaal 
geconstrueerde index van winst en verlies. Dank zij deze index kunnen we goederen bij 
elkaar optellen en van elkaar aftrekken" (Kalshoven '91 ). 1 

De werkingsreikwijdte en -diepte der dominante cultuur wordt gemeten in geld. 
Op bet niveau van strategie en strijd tegen onbetaalbare buisvesting speelt geld zelfs een 

1 Mirowski bepleit een alternatieve waardenlheorie, die is gefundeerd op veranderlijke sociale instituties, 
dus op mensen; deze theorie, die tekortkomingen van de neo-klassieke kan aanvullen, roept economen 
op om, in plaats van alleen over de verdeling van de productie, ook over de productie zelf na te 
denken. 
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centrale rot. Het ontstaan van diverse categorieen van strategieen werd ingegeven door 
geldgebrek, bij de overheid z.owel als bij mensen waarvoor de inspanningen bedoeld 
zijn. 
In gebieden waar geld nog niet domineert, maar wel reeds is gepenetreerd, is met een 
conventionele opvatting over geld geen strategie te ontwikkelen. 
Toch bestaan er strategieen om huisvesting, nl. squatter-settlements te realiseren, die 
praktisch onathankelijk zijn van geld en die zijn ontstaan in de marge van de 
invloedsfeer van geld. 
Men kan aannemen dat de squattereconomie zich bedient van dezelfde ingredienten zoals 
eigenbelang, profijt etc. om een proces op gang te krijgen en in stand te houden. Hoe 
meet men daar dan die veranderingen? 
In de dominante economie is geld ingredient en maatstaf tegelijk, veranderingen kunnen 
abstract in getallen/bedragen uitgedrukt worden; bier is rijkdom goed uit te drukken op 
een stukje papier of op een beeldscherm. 
In de squattereconomie meet men zijn rijkdom aan grond, aan de woning en de erin 
opgeslagen goederen/bezit. Dit is onhandig en ruimteverslindend, maar' toch streeft men 
er naar nog meer rijkdom en prestige te verwerven. 
Hoe meer goederen men bezit, hoe groter de keuze, dus vrijheid om goederen en/ 
diensten in ruil te verwerven. 
Ten eerste kan een aanbieder van diensten voor betaling een keuze maken uit een 
verzameling van diverse middelen; ten tweede kan een vrager op zijn beurt een grote 
keuze aanbieden uit zijn verzameling bijv. pinda's, stenen, matten etc. in ruil voor de 
gevraagde diensten. 
In de dominante (neo-klassieke) economie beperkt de afronding van zo'n transactie voor 
vrager zich tot een keuze, tot geld, want de aanbieder is maar zelden geintereseerd in 
goederen; waar z.ou hij die moeten bewaren, wie zou die verder wi11en hebben?. 
Het zou onrealistisch zijn aan te nemen dat in de niet-dominante economie geld niet ook 
als rekeneenheid dient. Beter is bet om geld te beschouwen als een van de betere, maar 
moeilijk beschikbare alternatieven om transacties te verrekenen. 
Op dagelijks niveau bedient men zich van voor de hand liggende ruilmiddelen zoals 
diensten: arbeidskracht, handigheid, vaardigheid, en goederen: producten, grondstoffen, 
te gebruiken ruimte etc. 
Deze ingredienten in springlevende marktverhoudingen van squatters verdragen geen 
grotere abstracties die verder reiken dan een economie, gekoppeld aan de ruimte waarop 
zij zich bevinden, nl. op grond. 
Om deze laag-bij-de-grondse interacties beter te laten gedijen behoeft men Diet alleen 
"bemesting" (geld input), maar moet men vooral uitgaan van bet bestaande 
spanningsveld tussen arbeid, kapitaal en institutie, dus tussen geld, grond en bewoners. 

6.2.2 Wisselwerking tussen geld en grond 
Ten aanzien van grond wordt in modeme strategieen ook in geldtermen gedacht. De 
veelzijdige aspecten van grond komen echter in geld Diet tot uitdrukking. Door grond in 
bet geldcircuit te integreren (legaliseren), wordt grond gecommercialiseerd 
"commoditated" (Ramirez et al '92); bet gebruik ervan past dan nog slecbts in een 
modem proces. Veel kennis en ervaring hierover is reeds gedocumenteerd {UNCHS 
'84b; '85; 85a e.a.). 
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Toch verloopt dit proces nog niet van een leien dakje; bet bezit en gebruik van grond 
bijv. is verstrengeld met tradities, politieke wil en technologische mogelijkheden. Kennis 
hierover is onontbeerlijk voor beheer van het productieproces. UNESCAP '85:47-59 
resumeert knelpunten en gewenste maatregelen voor effectief beheer van grond ten 
behoeve van de allerarmsten. 
Hoewel grond een object van algemeen belang is, blijft dit onderworpen aan de krachten 
van de markt. 
In onderstaande citaten uit een beleidspaper met betrekking tot maatregelen in 
grondi.ak:en zijn richting en modaliteit van gedachtenvorming over problemen en 
oplossingen aangegeven: 
"- They tend to discourage landowners and speculators from renting outjunher 

land for low income settlement, if it may be subject to later tenure-change to 
their disadvantage. This diminishes the rental supply of cheap settlement 
land. 
Legalisation of land occupancy often causes sharp rises in land and housing values 
in the affected settlements, makes them more attractive to middle~income groups, 
and leads to a gradual transfer of occupancy to these groups. This again reduces 
the availability of land and housing for low income groups - and for low income 
renters, especially. 
On the other hand, the prospects of gaining legal tenure and land title can greatly 
stimulate junher land invasions and illegal land sales: the very problems that 
legalisation is intended to remedy. " 

De oplossing voor deze discrepanties zou - het paradigma van de dag volgend 
een "public/private free market game" kunnen zijn, waarbij grond volledig 
gecommercialiseerd in het marktproces wordt opgenomen. 

"Combination of the commercial supply of land for non-commercial landhol
ding realised by the administrative use of fiscal and legal powers and loan 
finance, can come about if governments have the will to overcome the 
inevitable problems and complications involve4" Source: /HS 1983:80. 

Ramirez, Fiori, Harms & Mathey ('92) gingen de negatieve effecten van dergelijke 
maatregelen in de praktijk in Caracas na en konden deze bevestigen. In de volgende 
passage wordt voorondersteld dat de subjecten ook inderdaad in de dominante cultuur 
verkeren en kunnen reageren zoals voorgesteld: 

It does not require public sector capital, since it is concerned with the public's, 
rather than the government's use of habitat resources. 
it affects very much larger sections of the population than can be reached by the 
spending of scarce public sector capital; 
it is both continuous and flexible in its impact: habitat laws and taxes can be 
modified continuously in response to changes in supply and demand, rates of 
population growth and the other variables affecting habitat development,· 
it is an essential vehicle for guiding (and, in the longer term, for rejonning) the 
workings of land and housing markets. (/HS 1983:63). 

Het primaat is "market", d.w.z. de dominante cultuur en wel bij de meer geavanceerde 
sectoren met een modem uitgerust kadaster en belastingdienst en sanctionerend apparaat. 
Maatregelen zijn duidelijk gericht op fuikwerking, rigidisering en eenduidigheid. 
Deze optiek is wijd verbreid (cf. UNESCAP '84:39-41 en '85), waar maatregelen en 
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initiatieven worden aanbevolen in de ricbting van de markt om grond beschikbaar te 
laten komen - let wel: v66r de armen! 
In UN-kringen gaat men zelfs nog verder; er wordt gevraagd om geld te bestemmen ter 
versterking van bet institutionele kader, voor training, onderwijs, bet scbeppen van 
speciale instellingen op juridiscbe grondslag. Bureaucratie immers kan zonder deze 
formalisering bet bebeer van bet territorium niet aan. 
Er wordt gezegd dat deze strategie de overheid niets kost, daar bet publiek bet geld voor 
de huisvesting wel zal opbrengen, de bekende sigaar uit eigen doos, ook bij ons niet 
onbekend. 
De nadelen voor allerarmsten zijn duidelijk: bet benutten van een voorziening, waarvoor 
tot dan toe geen "geld" was vereist (hoewel niet gratis) wordt onttrokken aan bet 
economiscb verkeer der annen; grond wordt dan "onbereikbaar". 
De armsten moeten voortaan, behalve voor de landeigenaren, ook voor de minder armen 
betalen, die nu - dank zij grondbelastingen en andere maatregelen - aan grond 
kunnen komen. 
Onder deze omstandigheden worden allerarmsten, in analogie met arbeid (cf. Burgess 
'82 e.a.), dubbel gepakt, wat onmogelijk de bedoeling der aanbevelingen kan zijn 
geweest. 

De logische oplossing had dan ook moeten zijn: grond voor allerarmsten te onttrekken 
aan de warenmarkt. 
De geldloze economiscbe status van grond bepaalt zelf de spelregels voor gebruik 
binnen bet gebied, wat al gauw doet denken aan bijv. vrijhandelszones, enclaves en ook 
Turner's Bridge-headers. 
Een spontane nederzetting is bet resultaat van een levende economie, die op baar 
voorwaarden aansluiting zoekt met de formele economie en een van die voorwaarden is 
de onregelmatige, schijnbaar niet-georganiseerde structuur ervan. 
De onderliggende motieven voor dit afwijkend gedrag zijn rationeel tot stand gekomen 
en baseren zicb op een drang naar zeltbehoud en ontwikkeling. 
De onregelmatigbeid in bet nederzettingspatroon is voortgekomen uit maximale benut
ting van voorhanden en betaalbaar materiaal uit de omgeving. Soms is bet terrein niet 
vlak; bouwmaterialen zijn niet gestandaardiseerd, noch uniform. De samenstelling van 
de uitgebreide huishoudens is niet gelijk, zodat samenbangende clusters van 
onderkomens ook niet gelijk kunnen zijn. 
Recbte ontsluitingswegen zijn niet noodzakelijk: sneller dan op een fiets verplaatst men 
zich niet (zie ook illustratie). 

Veranderingen binnen de nederzetting verlopen buiten de rigide modeme bureaucratie 
om; buizenclusters kunnen uitbreiden of inkrimpen, al naar gelang de samenstelling van 
buishoudens. 
De nederzetting als geheel kan eigendom zijn van een persoon of van de overbeid, maar 
tocb vonnt zij sociaal-economiscb een gebeel met de stad; de wetten, reguleringen en 
marktkracbten beperken bun werking tot de grenzen van de nederzetting. Eigenaren 
moeten wel aan (lokale) overbeidsbepalingen (bestemmingsplan enz.) voldoen als ware 
bet een groot perceel. 
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lyorl IOOm 

Bron: Van der Linden '85 
6.2.2.A Culturele neerslag van de extra-formele economie 

Binnen bet gebied der spontane nederzetting zelf gelden regels en traditie van de extra
formele economie. 
Aan bewoners wordt bet vervreemdingsrecht van bun tijdelijke verblijfstitel ontzegd, 
opdat de grond: 
le. buiten de marktsector blijft en gedurende langere termijn beschikbaar blijft voor 

allerarmsten. 
2e. instrument blijft voor de overheid/eigenaar om eigen belangen na te streven. 

Hiertegenover behoudt de bewoner bet voordeel der extra-formele status, zoals 
flexibiliteit, vrijheid van normen en standaarden en lage verblijfskosten, met 
behoud van zijn sociale netwerken. 

Het verschil met de dominante praktijk schuilt in de keuzevrijheid voor bet inteme 
gebruik en de organisatie van de enclave binnen de totale stedelijke structuur. 
Tegen gentrification, bet lot van veel projecten voor de armen, kunnen 2 voorwaarden 
in stelling worden gebracht: 
a. Transitorlum. 

Zorg ervoor dat bet verblijf in deze enclave relatief (ten opzichte van de formeel 
verbeterde slum/squatter en Sites & Services projecten) onvoordelig en 
onaangenaam is voor mensen met geld. 

b. lnvesterlng. 
Zorg ervoor dat de grondeigenaar profijt van zijn bezit heeft, bijv. door hem 
grond ter ontwikkeling in de buurt aan te bieden. 
Met deze maatregel voorziet de overheid zich van gezond economisch beleid, 
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omdat draagkrachtige ontwikkelaars belastingen enz. kunnen opbrengen. Ook kan 
een eigenaar via het squatterbeheer subsidies opstrijken, ondanks exploitatie
overschotten. 

Dit grondgebruik blijft gekoppeld aan de reeds bestaande lokale extra-formele economie, 
dus aan lokale arbeid en bedrijvigheid van o.a. Family Mode of Production Enterprise, 
waar we in hoofdstuk 8 op terug zullen komen. 
Het grondgebruik in dit arrangement is te vergelijken met de positie van een gebouw of 
cascoflat in de sociale (verhuur)woningsector. Op deze manier kan de dominante 
economie greep houden op grond en infrastructuur en kan men effectief sturen door 
middel van z.g. objectgerichte subsidies om grondeigenaren in het nederzettingsproces 
mee te krijgen. 
De bewoners behouden de vrijheid om hun economie te praktiseren. Verbetering van 
positie en vooruitgang in sociaal-economisch opzicht worden niet extra belast door 
acculturatie-eisen; hoe men zijn woonruimte inricht, is geen taak van de verhuurder. 
Het streven van de overheid om civilisatieboodschappen perse overal te laten 
doorklinken en te implementeren komt wat betreft huisvesting van de armsten slecht uit. 

6.2.3 Geld (K) versus Arbeid A(k) 
De verhouding Geld - Bewoner wordt op 3 manieren benaderd: 
le. arbeid is geld 
2e. grond versus arbeid 
3e. de kwantitatieve benadering streeft naar minder geld ten laste van bewoners. 

* ArbeUJ is geld 
In de Self-Help traditie komt arbeid in de plaats van geld. Deze veronderstelling kan 
alleen vanuit de dominante cultuur komen omdat zij is gebaseerd op bevoogding, het 
beter weten en omdat allerarmsten als zwak en ongeletierd worden beschouwd, slechts 
in staat tot levering van ongeschoolde arbeid. Zij zijn dus alleen bruikbaar onder extra 
toezicht en training; hierdoor worden arbeidsleveranties slecht betaald. 
Zo wordt arbeidsleverantie in de formele sectoren ontmoedigd en uitgebuit. 
Deze arbeid wordt hier aangeduid met A(K) als Arbeid in relatie tot Kapitaal. 
De arbeidleverancier kan, in plaats van te worden misbruikt, beter zijn productieve 
arbeid rechtstreeks proberen te slijten. Zijn tradititionele en beschikbare arbeid kan uit 
een veelheid van aspecten bestaan bijv. organiseren, schrijven, tellen, overwicht en 
wijsheid, zin voor orde en hierarchie etc. die uiteraard niet in geld is uit te drukken, 
omdat deze vormen van arbeid in het modeme proces niet direct bruikbaar zijn. 
Deze arbeid staat in directe verhouding tot cultureel kapitaal en wordt aangeduid met 
A(k). 

* Bewoner versus grond 
In de bestaande squattersituaties zijn samenwerkingsverbanden voor buitenstaanders 
duidelijk te zien aan de clustervorming in onderkomens en gemeenschappelijke open 
ruimtevorming en samenbindende looproutevorming cf. fig.6.2.2.A 
De samenhang in squatter nederzettingen vormt een van de fundamenten van het 
bestaan. Regulering van grondeigendom en rechttrekken van wegen, zoals in bestaande 
strategieen wordt gepraktiseerd, is dan ook ongewenst en contraproductief voor spontane 
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nederzettingen. 
Een "upgrading" van een nederzetting door regulering en verkaveling beeft tot gevolg 
dat mensen, die nog niet beboren tot de formele economie uit bet proces vallen; bun 
economiscb bestaan verdraagt de smalle, verkokerde basis van modeme individualisering 
niet. 
Het instrument geld (K) werkt in deze grondmarktsector destructief; daarentegen werkt 
Arbeid A(k) veelzijdig, vrijbeid scbeppend en constructief. 
Nu we dit begrijpen, is bet onlogiscb om bij squatter-upgradingstrategieen prioriteit te 
geven aan individuele vestigingsrecbten, individuele regulering, kortom aan maatregelen, 
die kostenverbogend werken voor de bewoners en die lastenverzwarend werken. 

* Grond voor minder geld 
Besparingen kunnen ook tot stand komen door bandelingen na te laten. 
Deze "minimum input" stroming uit de altematieve landbouw is nog nauwelijks 
doorgedrongen tot bet management van stedelijk grondgebruik, in ieder geval niet 
volledig en consequent met betrekking tot squatter upgrading. 

In tegenstelling tot de reeds vaak geimplementeerde "second best" normen en 
standaarden wordt nog niet gedacbt aan: 
le. bet niet opleggen van een regulering van buitenaf; 
2e. bet nalaten van verkavelingsoperaties 1 

3e. verlegging van de juridiscbe- en competentiestrijd naar gelijken onder 
grondeigenaren, overbeidcorporaties en NGO's om te zorgen dat bewoners niet 
worden verdreven uit werkgelegenheid, infrastructuur enz. 

Deze punten besparen squatterbewoners veel geld, omdat geen investeringen in grond 
beboeven te worden gedaan; in dit proces is bet niet nodig bet Gi'ondbedrijf, Kadaster, 
Techniscbe Diensten en Justitie enz. te betrekken, evenmin beboeven inspecteurs, 
controleurs, administrateurs te worden aangesteld. 
Met deze uitgespaarde gelden kunnen tegen een geringer bedrag centrale tappunten en 
stamrioleringen worden aangelegd. Voor de verdere vertakkingen en onderboud kunnen 
lokaal, binnen bet settlement, eigen arrangementen (traditioneel) worden 
geinstitutionaliseerd, zodat arbeid A(k) tocb inwisselbaar wordt tegen technologiscbe 
verworvenheden (A.K) en (W.K) zoals water en sanitair. 
Op deze ene bezuinigingsoperatie reeds bebben bebben alle partijen in bet proces blij
vend voordeel: 
* De bewoners betalen niets meer voor bun verblijfsruimte, maar zij bebben profijt van 
water en sanitair, bovendien bebouden zij bun sociale netwerken. 
* De overbeid (Diensten) kan personeel (experts) effectief benutten op sectoren, waar 
zij ervaring en expertise in bebben, bijv. bouwen van congresgebouwen, vliegvelden, 
waterzuiveringsinstallaties enz. 
* De grondeigenaar beboudt zijn inkomsten en als hij bandig is, verzekert bij zicb van 
de prijscompensaties en -correcties, die uit subsidies komen. 

1 Een HUDC0(85) alternatief is: grote kavels a looo m2, die spontaan bewoond worden door meer 
huishoudens (ca. 20) en te laten veranderen tot nonnale "decent" huisvesting. 
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6.3 Voorwaarden en criteria 

Een op te zetten strategie, die tot doel beeft uit de boot gevallen clienten(groepen) te 
belpen, moet beginnen bij een bergroepering van de uit bet oog verloren situatie. 
Aangezien bet gaat om een confrontatie van twee culturen i;al elke cultuur vootwaarden 
en criteria stellen aan de co-existentie en bet samenwerkingsproces. 
Deze confrontatie ml meer inzicbt geven in de vooiwaarden en criteria voor een 
succesvolle, zelfrealiserende (enculturerende) buisvestingsstrategie tegenover een 
(enabled) strategie. 
Vootwaarde voor zo'n strategie is dat bet een economiscb haalbaar productieproces 
mogelijk moet maken, zodanig dat bet proces zichzelf minimaal in stand boudt. 
Voor de dominante sector betekent dit dat moet worden betaald voor ~geleverde of 
beschikbaar gestelde middelen, zoals grond en techniscbe infrastructuur. 
Voor de extraformele sector daarentegen wil en kan men in eerste instantie slecbts voor 
7.aken of diensten betalen tegen profijtelijke vootwaarden, in de vorm van betaalbaarheid 
en beschikbaarheid, maar er moet dan wel de gelegenheid tot terugbetalen voor 
aanwezig zijn. 
Nu is uit bet voorgaande bekend dat voorzieningen in de dominante cultuur alleen in 
geld uit te drukken zijn. Wanneer bier niet van kan worden afgeweken, rest voor bet 
economiscb verkeer Diets anders dan ervoor te zorgen dat de boeveelbeid terug te 
vloeien geld zoveel mogelijk beperkt blijft. 
Verscbulding in geldbedragen kan men beperkt bouden door bijv. bezuinigingen. 
Deze maatregelen resulteren in minder levering of levering van mindere kwaliteit, zoals 
bekend uit vooral technologiscbe bijdragen aan de daklozenproblematiek. 
Het enthousiasme voor technologiscbe oplossingen is ten gevolge van nieuwere 
concepties van "bottom-up" en "listen to the people" (Salmen '87; Parry & Gordon '87) 
reeds enigszins getemperd. 
Tocb wordt ook in deze aanpak de oude route niet gebeel verlaten; institutionele 
versterking, technologietransfer (vergadertechniek, vakbondscultuur) en opbouwwerk 
(community work) vormen nog altijd bet boofdbestanddeel van bet Habitat 
productieproces (de bulp). Met bijv. de in par. 4.3 voorgestelde verdeelsleutel zijn in 
par. 6.2 andere mogelijkheden aan de hand gedaan om deze door de technologie veroor
zaakte verscbulding te verminderen. 
Maatregelen tegen bet versneld ontstaan van scbulden kunnen in deze gevallen op twee 
manieren worden genomen: 
le. zoals tot nu toe door kwijtscbelding en door giften (dankbaarheid afdwingen en 
athankelijk maken). 
2e. door een positieve omkering van bet proces en uitgaan van ontwikkeling van 
onderop. Dit betekent ook: de wereld veranderen, te beginnen bij jezelf, d.i. 
enculturatie-attitude operationaliseren. 
Vanuit deze laatste vootwaarde zijn criteria te ontwikkelen, die toegankelijk en 
betaalbaar zijn voor de non-monetaire sector en die betrekking op bijv.: extended 
family, ruileconomie en traditie en andere criteria met (k)-aspecten (cf. par.6.2). 
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De strategiscbe controversen k:unnen als volgt worden geresumeerd: 

Non-monetair 

v 

Autonomie(Self-Help) STRATEGIEEN 

c 

v = minderlgeen verschulding,· betaalbaar 
c == arbeid,· extended family 
V = meer kapitaal & know-how 
C = training & scholing 

Formele economie 

v 

Ontwikkelingssamenwerking 

c 

De knelpunten manifesteren zich duidelijk als V versus v = meer kapitaal, wat niet in 
overeenstemming is te brengen met het streven naar minder verscbulding bij bewoners 
in spntane nederzettingen, wanneer men tenminste nog rekening wit bouden met profijt 
voor alle betrokken partijen. Zelfs bij C versus c is al sprake van onoverkomenlijke 
barrieres op sociaal-economiscb en -cultureel niveau. 
Deze standpuntverplaatsing maakt duidelijk dat de knelpunten in Habitat
productieprocessen niet in de eerste plaats betrekking bebben op de strijd tegen 
dakloosbeid, maar veel meer het gevolg is van de gebruikte middelen. 
De confrontatie heeft aan bet licbt gebracbt dat waardering voor de te gebruiken 
middelen niet wederkerig is en dat deze middelen in bet economiscb verkeer met de 
formele sectoren onbruikbaar zijn. 
De knelpunten spelen zicb af op het niveau van ingredienten; er moet dan ook per ingre
dient, zoals arbeid of extended family naar oplossingen worden gezocbt, betzij in bet 
formele dan wel in bet extraformele handelingenstelsel zelf. 
Alles wijst er op dat de grootste barriere in bet tegenvallende buisvestings 
productieproces bestaat uit bet niet kunnen uitwisselen van beschikbare middelen. 
Vast staat dat Denken en Handelen bij participanten ( deel I) maar ook bet bedenken van 
strategieen (in dit deel) medeplicbtig zijn aan het weren van allerarmsten uit bet 
productieproces. 
In deel III worden de institutionele barrieres in bet proces nader onderzocht. 
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illustratie uit: UNCHS(Habitat) News '83:44; Codes of Laws of Hammurabi (2200 BC) 
King of Babylonia. 

Deze "Codes" regelen uitputtend de verhoudingen in de marktsector, er wordeo 
impliciet sancties tegeo beuohazen in bet vooruitzicht gesteld. V oor Self ~Help is Diets 
geregeld. 
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Inleiding 
In de Grote van Dale is een institutie een staats- of burgerlijke instelling en institutioneel 
wordt gebruikt als: beborend tot een institutie; instituut betekent •mstelling", maar beeft 
ook betekenis in de zin van bet instituut van bet huwelijk. 
Hier echter wordt instituut en institutioneel beleefd als een tot gewoonte en gebruiken 
uitgekristalliseerde interactie configuratie. Oorspronkelijk improvisorisch, adboc 
begonnen, verandert de interactie via geregelde, nutsgerichte samenwerking in een vast, 
vanzelfsprekend, soms niet meer relevant ritueel, vervreemd van de eigentijdse, sociaal
economiscbe en -culturele context. 

Binnen de instituties kan men onderscbeid maken tussen structuren, middelen, partici
panten, activiteiten en processen. 
Met de institutionele structuur wordt bedoeld om nadruk te leggen op vaste gewoonten 
en gebruiken van instellingen, actoren en organisaties in bet Habitat productieproces. 
Institutioneel heeft bier betrekking op specifieke gewoonten en gebruiken, bijvoorbeeld 
financiele structuur wijst op de geldige gewoonten, gebruiken en regelgevingen bij 
financiele transacties. 
Het productieproces bebben we tot nu toe bekeken op economiscbe kapitaaldiscrepanties 
(K) versus (k) bij participanten en strategieen. 

In deel I namen we bet Habitat productieproces onder de loupe door het Denken en 
Handelen van de participanten te analyseren. We concludeerden dat wat motivatie tot 
participeren betreft, men in alle lagen van de bevolking sociaal-economiscb op gelijke 
wijze denkt en handelt. Hierbij valt op dat egocentrisme en eigenbelang bij deze 
interactie een belangrijke plaats inneemt. 
In deel II zagen we dat de ter beschikking staande middelen in dit proces voor mensen 
uit de formele-, resp. de extra-formele economie kwantitatief, nocb recbtstreeks 
vergelijkbaar zijn. 
De barrieres tot participatie aan bet Habitat proces voor de allerannsten zijn bet 
resultaat van bedacbte onuitwisselbaarheid van de productiefactoren (K)apitaal en 
(A)rbeid. 
Door de introductie van de begrippen A(K), A(k) en (K.A) wordt de mogelijkheid 
gescbapen deze ingredienten in denkconstructies uitwisselbaar te maken. 

In dit deel worden de mogelijkheden tot verwerking van non-monetaire middelen 
onderzocbt binnen de formele organisatiestructuren van het Million Houses Programme. 
De aandacbt wordt gericht op structuur van inkomsten en uitgaven met betrekking tot 
allerarmsten. 
V oorts worden de mogelijkheden onderzocht, die allerarmsten aantrekkelijk vinden om 
met bun instituties, zoals extended family, aan bet Habitat productieproces bij te dragen. 
Om de extraformele- zowel als de formele economie van deze interactie te laten 
profiteren, worden voorwaarden en criteria opgesteld voor een gestructureerd adhoc 
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arrangement, dat in staat is onvergelijkbare middelen uit te wisselen. 

In boofdstuk 7 wordt de financiele praktijk bij bet Million Houses Programme t.a. v. de 
allerannsten in structurele zin doorgelicbt. Het gaat bier om knelpunten en barrieres, die 
de voornaamste actoren in dit spel, de banken en NGO's structureel aan allerannste 
debiteuren stellen in de vorm van voorwaarden en criteria. 
De structurele nadelen van de formele instituties voor allerarmsten worden in bet 
voorbeeld van bet Sarvodaya Sbramadana Movement op lokaal niveau opgespoord. 

In hoofdstuk 8 worden voorwaarden en criteria onderzocht, die lokale instituties van de 
allerannsten aan financiele-, i.e. bulporganisaties mogen stellen, opdat terugbetalingen 
van individuele rowel als scbulden van huisboudens mogelijk blijven met bebulp van 
aanwezige betaalcapaciteit in de vorm van Werk W(k) en Arbeid A(k). 

In boofdstuk 9 presenteer ik de samenhang van voorwaarden en criteria van de drie 
componenten van bet Habitat productieproces in Bourdieu'se terminologie. 



7 FINANCIELE PRAKTIJK 
bij bet Million Houses Program.ma doorgelicht 

De meeste mislukkingen bij structurele aanpassingen worden achteraf de Wereldbank 
verweten. Bij gebrek aan de zondebok "kolonialisme" is dit wel te begrijpen; toch is bet 
feitelijk de ogen sluiten voor eigen medeplichtigheid (Van der Leur '91:5), ontoerei
kendheid van beschikbare instrumenten en voor leemten in de wetenscbappelijke 
praktijk. 
Hoe zit dit in elkaar? 
Ten eerste wordt de Wereldbank door afgevaardigden van alle nationaliteiten bebeerd; 
van racisme, discriminatie of cultureel onbegrip kan de Bank dan ook niet worden 
beticht (zie Bijlage B.O). 
Ten tweede nemen nationale besluitvormers naar eer en geweten zelf hun beslissing; 
financieringsconstructies komen bovendien op basis van consensus tot stand (zie: 
protagonistenlijst bij bet tot standkomen van Knight's Report '85; Bijlage B. 7). 
Bovendien functioneert de dominante cultuur in een institutionele structuur, die in stand 
gehouden en steeds wordt aangepast aan modeme inzichten van bestuur en financiering. 
Door de Derde Wereld wordt deze aansluiting op bet intemationale (geld)verkeer en 
financiering bewust in het (nationaal) eigenbelang nagestreefd. 
In Sri Lanka wordt heel goed beseft dat zonder fmanciele steun der wereldgemeenscbap 
en Wereldbank geen Million Houses Programme geimplementeerd kan worden: 

"The Programme will be a very high priority area for international develop
ment agencies and voluntary organizations. As such adequate funding could 
be expected, especially for social promotion and skill development activities" 
(MLGH & C '84b:J5). 

Onvolkomenheden i.e. doelverwisselingen en tegenvallende participaties van allerarm
sten komen, onatbankelijk van politieke onwil en van opzet, tot stand. M.a.w. partici
panten zijn de speelbal van de inter-organisationele productiecultuur (cf. Deel II). 
Hier wordt nagegaan, hoe het Habitat productieproces en haar participanten in de 
financiele structuur gevangen zit. 
De financieringsstructuur, die men in bet Million Houses Programma toepast, is 
dezelfde als die, welke in gebruik is bij banken, NGO's en lokale overbeidsinstellingen. 
In 7 .1 worden de procedures voor leningen en terugbetalingen geanalyseerd. 
Banken spelen bij de fmanciering van productie een richtings- en metbodenbepalende 
rol. De bestudering van hun leningsvoorwaarden en -criteria kan leiden tot bet opsporen 
van knelpunten in bet recyclingsdilemma met betrekking tot lokaal aanwezige middelen. 
Nagegaan wordt, welke inkomensgroepen zich voelen aangesproken door de financiele 
instituties. 
In par. 7.2 wordt de financiele positie van de verschillende NGO's gebruikt om aan te 
tonen dat ook zij in de huidige constellatie gevangenen blijven van de eigen cultuur en 
dat zij bij de allerarmsten geen rol kunnen spelen. 
In 7 .3 Worden aan de hand van de financieringsstructuur en "bottom-up" aanpak van bet 
Sarvodaya Shramadana Movement (SSM) een in binnen- en buitenland als emanci
patorische en vaderlandslievende bekend staande organisatie de barrieres van 
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formele instituties voor allerarmsten opgespoord. 

7.1 Bank- en leningexperimenten 

De opdracht die bank- en kredietinstellingen in bet Million Houses Programme hebben, 
is geld financieel-economisch verantwoord te beheren en beschikbaar te stellen aan 
participanten in bet Programme. 
Het beginkapitaal voor banken en andere · instellingen wordt door de overheid tegen 
lagere dan markttarieven ter beschikking gesteld. De banken blijken bereid een dicht 
netwerk van bijkantoren op experimentele basis op le zetten om leningen en terugbeta
lingen onder bet volk te brengen. 
Uit de clientenlijst, waar de kleine clienten ondervertegenwoordigd zijn (Knight 85: 18), 
blijkt dat de banken bun belangen niet uit bet oog verliez.en. 
Ondanks een door de overheid in bet vooruitzicht gestelde aantrekkelijke vergoeding 
komt de State Mortgage & Investment Bank (SMIB) in 1988 pas in actie bij leningen 
van Rs. 5000,-- en hoger. 
Voor leners van kleine bedragen voor een huis, op basis van 10 % rente per jaar, komt 
een lening van Rs. 5000.- aan rente en aflossing neer op ca. Rs.50.- per maand. 
Tegen de toen gangbare en bevroren huur van door de Ceiling of House Property Law 
onteigende woningen ad Rs.25,- zijn dez.e leningen tegen de gunstigste voorwaarden nog 
onaantrekkelijk. De geringe belangstelling van armeren voor dez.e leningen voor 
huisvesting via de bank is hierdoor te verklaren, maar voor mensen die meer dan 
Rs.50,- + aflossing per maand kunnen betalen, biedt dez.e bank leningen tegen z.eer 
gunstige rente; immers de "zwarte" marktrente bedroeg reeds in 1985 18 a 20% per 
maand (Knight '85:26), terwijl de bank voor grotere bedragen slechts max. 22% 's jaars 
vroeg. 
Hierboven is duidelijk gedemonstreerd dat armen, die in slums wonen voor kleine 
kredieten (kleiner dan Rs. 5000.-) op de zwarte markt zijn aangewez.en legen een rente, 
die ca. 15 x hoger is dan de rente, die minder armen voor bun leningen moeten betalen. 
V anuit de allerannste geredeneerd, vormen de banken onoverkomenlijke barrieres voor 
bun ontwikkeling. 

Allerannsten komen, zoals reeds gedefinieerd in par. 4.1.1, bij formele financieel
economische transacties niet in zicht. Nationale overheidsinstructies in bet kader van bet 
MHP sluiten de extraformele huishoudens al bij voorbaat van deelname uit: 

"1. Loans should only be made to those who can afford to repay 
them (taking into account the appropriate level of subsidy) and 
2. full cost recovery of all loans will be enforced" (Knight '85:5). 

Koppelen we dez.e bevindingen met de inkomensquintielen in diagram 4.1.1.A, dan zien 
we dat feitelijk de rijken (R) en minder rijken (MR) dubbel profiteren, omdat zij op 
dez.e manier toegang hebben tot gesubsidieerde kredieten en tegelijk uit handen kunnen 
blijven van woekeraars. 
Voor de minder armen (MA) en armen (A) zitten aan dez.e financiele infrastructuur wel 
haken en ogen. Zo zijn er bijv. kwesties als bet onderpand, de status van de grond, 
persoonlijke borgstelling en andere formele plichtplegingen, zoals een bewijs van goed 
gedrag enz., die allemaal z.ekerstellingen zijn in bet belang van de bank. 
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Maar voor de client van de bank zijn deze vooiwaarden barriereverhogend en posi
tieverzwakkend te meer, omdat better bescbikking komende geld niet voldoende is voor 
bet doel waarvoor de lening wordt afgesloten. Om een compleet buis te kunnen bouwen, 
moet men additioneel elders aan geld zien te komen (cf. par. 4.1.2). 
Door deze bankpraktijken kunnen clienten gemakkelijk in handen van woekeraars vallen 
(cf. De Grazia '84; Brana & Clarke '86). 
De soepelbeid, waarmee clienten van een formele naar informele financiering kunnen 
overgaan, karakteriseert de gelijkvormigheid van de financiele structuur in resp. de 
formele en informele economie. Het ruilmiddel is geld en formele spelregels bebouden 
binnen deze interactie bun geldigbeid. 

Van Pelt, Hoogland, Klaassen ('85) benadrukten reeds bet belang van investeringen in 
deze sector voor de nationale economie in ontwikkelingslanden. 
Hun aanbeveling is: 

"Investments in low-income habitat are sound because they demand less of the 
scarce factors as highskilled labour, capital and foreign exchange, using 
instead factors of production that are essentially relatively abundant. In 
addition, investments in low-income habitat seem to benefit the poorer 
segments of the population, and the marginal utility of increases in habitat at 
that level are highest. " (Van Pelt cs. '85:62-63) 

De lasten van deze enthousiaste marktexpansie worden ecbter door de clienten gedragen, 
des te meer, naarmate zij athankelijker zijn van additonele woekerfinanciering. 
Deze armen en allerarmsten komen bierdoor duidelijk in de problemen, waardoor bun 
motivatie tot deelname aan bet project steeds verder verzwakt en zij tenslotte athaken. 
Van onwil bij de allerarmsten is geen sprake, maar zij kunnen zich niet conformeren 
aan (non)conventionele1 financiele instituties die tegelijk met de expansie worden 
aangeboden. 
Er zijn reeds pogingen gesignaleerd en ondemomen om de armsten daadwerkelijk te 
laten participeren, dit geldt zeker voor armen, echter nauwelijks voor allerarmsten; bet 
valt hierbij op dat die pogingen worden ondemomen vanuit bet formele handelingenstel
sel. 
De Wereldbank zegt bij monde van Keare & Parris (' 82) dat de onderste 20 inkomens
percentielen hopeloze gevallen zijn, die financieel-economiscb als verloren moeten 
worden beschouwd. Anderen proberen de uit te lenen bedragen indirect kleiner te maken 
door goedkopere bouwmethoden, materialen en kosteloze arbeid in bet productieproces 
te veiwerken (Parry & Gordon '87; Erkelens '91). 
Knight (85), in bet kader van zijn opdracht om financieringsmiddelen te mobiliseren, 
probeert te achterbalen waar geld voor huisvesting in de informele sector vandaan komt. 

De opdracht aan de financieel adviseur van UNCHS bevat o.a. de volgende vraagstel-

1 UN definition of non-conventional financing: Any financing approach which, by modifying loan tenns, 
guarantees, collateral and/or eligibility requirements, permit low-income households to qualify, and to afford 
housing loans for which they would otherwise be ineligible, due to their limited financial and socio-economic 
circumstances" in: UNCHS '84:5. 
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lingen: 

"Review the present financial mechanism for the disbursement of funds under 
the MHP and their limitations and constraints . • . Similarly assess the extent 
of domestic savings and the cases to which these savings are put ... 
Consider ways in which community participation and group responsibility can 

be increased particularly in the dissemination of ieformation, training and 
education (Knight '85:46-47). 

Kennelijk heeft men in gedachten dat de doelgroepen wel geld hebben, maar dat zij bun 
bestedingsvoorkeur naar huisvesting moeten ombuigen, in plaats van bun geld aan 
brommers en TV's te besteden. 
De maatregelen en instrumenten die uit zo'n onderzoek te voorschijn komen, gaan uit 
van een opvoedkundig perspectief en zijn, behalve patemalistisch, vooral top-down. 
De implementering van deze aanbevelingen gaat met verfijningen in besiaande organisa
ties gepaard; hierdoor kan inderdaad de drempel worden verlaagd voor clienten die geld 
toch reeds (met moeite) binnen kunnen brengen. 
Uit verscheidene onderzoeken naar bet terugbetalingsgedrag bij leningen kwam naar 
voren dat niet de armen niet-terugbetalers zijn, maar: 
"those who did not pay were those with the higher incomes" (Knight '85:35). 
Het heeft er alle schijn van dat doelgroepen a.h.w. door de leningsinstellingen worden 
overgehaald om toch maar te lenen, met de kans voor sommigen om verstrikt te raken 
in de formele financiele cultuur. 
Anderzijds bevoordeelt dit formele productieproces de beter geaccultureerde participant, 
terwijl juist de allerarmste had moeten integreren en bevoordeeld had moeten worden. 

Deze verwisseling komt uiteraard voort uit de selectiemethode; wat men nl. moet tonen 
als bewijs dat men in staat is om aan bet project deel te nemen, is voor een rijkere 
gemakkelijker te verkrijgen dan voor iemand die aan deze minimumeis nog moet 
voldoen, nl.: 

"in possession of a leasehold from the NHDA or a deed issued by the Com
missioner of Housing or a freehold; . . . over 21 of age and citizens of Sri 
Lanka,- submit evidence of income and completed applicationform" (MLGH & 
c '84b)). 

In bet Million Houses Programme worden kredietinstellingen door de nationale overheid 
aangemoedigd om koste wat kost de marginale leners in bun greep te krijgen. 
De overheid, via de National Housing Development Authority, overbrugt bet rentever- ~ 

schil bij bet rente-subsidiesysteem met een termijndeposito. 
Deze rente plus "overhead"vergoeding voor kleine leningen aan armen compenseert de 
gederfde rente als gevolg van de lage rente van bet MHP, die varieren van 6 % voor 
bedragen tot Rs.5.000.· tot 18% voor bedragen boven Rs.10.000. 
We kunnen dus concluderen dat de financiele structuur van bet Million Houses Pro
gramme is ontworpen voor een dominante sociaal-economische categorie participanten, 
die zicb bedient van geld als hoofdinteractiemiddel. 
Op branche-vreemde middelen (arbeid, affectie, samenhang enz.) wordt neergekeken: 
"die kunnen wij in onze organisatie niet gebruiken ". Extra-formele ingredienten zijn bij 
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voorbaat uigesloten: bet MHP functioneert perfect voor participanten, die anders ook al 
toegang hebben tot informeel krediet. 
Dit systeem weert allerarmsten af; zij zijn geen potentiele klanten. 
In de volgende paragraaf bekijken we hoe de allerarmsten bij NGO's worden bejegend. 

De Non Gouvemementele Organisaties (NGO) in bet Habitat productieproces zijn bij 
UNCHS (Habitat) erkend; de doelstellingen, methoden, middelen en resultaten van deze 
organisaties zijn in kaart gebracht en geinstitutionaliseerd. 
Men onderscheidt drie categorieen NGO's: 
intemationale, nationale en community based NGO's. 
Het is duidelijk dat ook zij onderworpen raken aan professionalisering en, niet-tegen
staande bun goede bedoelingen, gedwongen zijn om gebruik te maken van heersende 
instrumenten, technieken en methoden. 
Sterker nog: bet personeel van deze NGO's onderscheidt zich slechts in salarishoogten 
van overbeidspersoneel; vaak wordt dan ook overgestapt van de ene NGO naar de 
andere, maar ook naar de overbeid en vice versa. Allen bebben een ding gemeen: de 
strijd tegen bet te dure productieproces, waarbij bet wapen is: GELD (K). 
Ben niet-gouvemementele organisatie (NGO) beboort bij de dominante cultuur; zij heeft 
geestverwanten over de hele wereld. 
Het oorspronkelijk altematief NGO-forum van 1976 (Vancouver) ontwikkelde zich tot 
een mondiale en dominante institutie - een sector in de Habitat-economie die in 
1987 in Nairobi/Kenya werd bezegeld. 
Op nationaal niveau organiseren NGO's zicb ook rond aandacbtsectoren, die onder de 
ODA (Official Development Assistance) begrotingsboofdstukken vallen, zoals platte
landsontwikkeling, stedelijke annoede, Habitat, noodbulp enz. 
Primair houden NGO's de belangen van armen en allerarmsten in de gaten. 
In Sri Lanka wordt op lokaal niveau door intemationale NGO's op projectbasis 
geparticipeerd. Deze contacten verlopen via bet Community Development Council, 
waarbij meestal wordt samengewerkt met een nationale NGO, o.a. bet Sarvodaya 
Shramadana Movement. 
Uit praktische overwegingen gaat de directe bemoeienis van buitenlandse NGO's op 
lokaal niveau niet verder vanwege taalbarriere en leefomstandigheden. 

7.2.1 Financiele structuur 
Door de professionalisering ontkomen NGO's niet aan institutionalisering en bureaucra
tisering met vaste regels, gewoonten en gebruiken. Het inkomsten- en uitgavenbeeld van 
de organisatie geeft een idee over Denken en Handelen in deze brancbe. 
De Organisation for Economic Cooperation & Development (OECD) schatte in 1985 dat 
NGO's in totaal ca. US$ 2.9 miljard, d.i. ca. 10% van de Official Development 
Assistance (ODA) ontvingen om te besteden aan ontwikkelingswerk. 
Van deze fondsen werd 113 deel besteed aan onderwijs, training en gezondheid, 116 aan 
landbouw en plattelandsontwikkeling en 116 werd voor noodhulp aangewend. 
Het overige deel werd aan inkomensgenererende activiteiten, watervoorziening en 
Appropriate Technology(AT)-projecten uitgegeven (OECD '85 in: UNHCS '88a:l2). 



128 Deel Ill. lnstitutionele structuur 

De grootste post is onderwijs en training, waardoor ook hier de vooronderstelling zit 
ingebakken dat voor ontwikkeling de counterparts eerst op ons niveau · moeten worden 
gebracht, wil de hulp effectief en beklijvend zijn. 
In par. 7.3 wordt gedemonstreerd, welke barrieres zelfs een nationale NGO nog 
opwerpt voor allerarmsten; als voorbeeld wordt bet Sarvodaya Shramadana Movement 
over bet voetlicht gebracht. SSM benadert ontwikkeling vanuit een subjectivistisch 
lokaal perspectief, nl. vanuit bet individu, vanuit bewustwording. 
Toch worden de allerarmsten daar niet beter van! 
We zullen hieronder nagaan, waar het geld vandaan komt en hoe het wordt besteed. 

7.3 Sarvodaya Shramadana Movement (SSM) 

"Sarvodaya Shramadana Movement literally means a process of bringing 
about the total awakening of all, by means of pooling together all those 
human and material resources that individuals and groups are prepared to 
share of their own free will. " (A. T.Ariyaratne in: Goulet '81: 7) 

SSM is het geesteskind van Dr. A.T.Ariyaratne en werd in 1958 als beweging gesticht. 
Goulet ('81) en Wismeyer ('86) zien parallellen in bet gedachtengoed van SSM en bet 
huisvestingsbeleid van Sri Lanka sinds 1977 (cf. lnleiding Deel II). 
Deze gedachtenverstrengeling kan niet beter worden genlustreerd dan door de steun, die 
SSM in 1977 gaf aan bet 100.000 Houses Programme van de overheid en door actief de 
realisering van de verschillende programma's ter hand te nemen. 
Bovendien inspireerde SSM 4e overheid met bet Garn Udawa idee, een bewustwordings
programma, bedoeld om bet 100.000 Houses Programme in de dorpsgemeenschappen te 
integreren (cf. Goulet '81:51). 
Ongetwijfeld was de fysicus Dr. Ariyaratne niet onkundig van de steeds weer terugke
rende discussies rondom Self-Help, Appropriate Technology, Mahatma Ghandi's zelf
voorzieningsgedachten en de liberale of marxistische utopieen, die in de studie van 
Turpijn ('87) uitgebreid aan bod zijn gekomen. Schumacher en Ariyaratne kenden el
kaar's ideeen en spraken over Boeddhistische economie (Schumacher '74). 
Tegen bet licht van de al voor 1977 steeds centralistischer en monopolistischer worden
de overheid kan de beweging worden gezien als een contra-beweging, een alternatief. 
SSM wil bier een ontwikkeling van onderop, met beide benen in de realiteit, tegenover 
stellen. 
Ariyaratne wilde geen revolutie, want: 

"non-violence is the most essential element of all our actions. At the same 
time, it is the most difficult one, since the use of violence sometimes seems to 
be the shortest cut to social refonns. But that is an illusion. Violence begets 
violence, and in the end all violent revolutions have only succeeded in 
replacing one oppressive social structure by the other. " 
(een medewerker, geciteerd door Wismeyer '86). 

De weg van bet alternatief verloopt via (zelt)kennis; de analyse van de werkelijkheid 
gaat door middel van het SSM-manifesto. 
Dit belooft veel goeds op abstract, materialistisch en nationaal niveau; bet manifesto is 
nogal optimistisch over menselijke motieven en gedragingen. Het is ook een bezwerings
formule, zoals wij hieronder kunnen lezen: 
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PRESENT SOCIAL ORDER 

Narure and Results 

1) Absence of self-knowledge and self-reliance. I) 
2) Blind imitation of materialistic values. 2) 
3) Worship of wealth, power, position, untruth, violence 

and selfishness dominate. 3) 
4) Organizations based on possessive and competitive 

instincts become powerful, capitalist economy, bureau- 4) 
cracy and power and party politics become major 
social forces. 

5) Evil in man is harnessed, society is fragmented through 
considerations of race, class, religion, party, etc. 5) 

6) Economic resources improperly combined, production 
suffers, unemployment. 6) 

7) Import-export economy based on production of com
modities inhereted from colonial times, foreign debts, 7) 
subjugation to neo-colonialism. 

8) Dependence on large-scale organizations, capital inten
sive, wastage of human labour, com.tption increases, 8) 
environmental pollution. 

9) Village subserves the city, rural exodus, moral degene
ration, social unrest and stagnation. 

10) Laws of punishment, instruments of law enforcement 9) 
and state power increase laws of Dhanna, strength of 
Dhanna and power of people diminish. Rulers become 10) 
all powerful and people powerless. 
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SARVODAYA SOCIAL ORDER 

Narure and Results 

Striving for self-knowledge and self-reliance. 
Motivation based on spirirual values rooted in national 
culture. 
Respect for virtue, wisdom, capability, truth, non
violence self-denial dominate. 
Organizations based on sharing and co-operation beco
me powerful, social trusteeship economy, people's 
participation in administration, and party-less people's 
politics become social realities. 
Good in man is harnessed, society integrated as one 
human family. 
Economic resources properly combined, production 
increases, employment. 
Self-sufficient economy-based on the primary needs of 
the people, national solvency, national self-respect and 
economic freedom. 
Dependence on small-scale organizations, labour-inten
sive utilization of human labour, corruption decreases, 
protection of environment both physical and psycholo
gical. 
Balanced rural and urban awakening, moral regenerati
on. 
Laws of righteousness, strength of Dhanna and power 
of the people prevail. No ruling class, people all po
werful, Sarvodaya realized. 

bron: Goulet ('81: 11) 

Basis van Ariyaratne's nieuwe maatschappij is de nieuwe mens. Ariyatne's realiteitszin 
en culturele verankering moeten hem hebben overtuigd dat mentaliteitsverandering en -
ontwikkeling niet Ios kunnen worden gezien van bet eigenbelang. 
Zo laat hij bevrijdende, liberalistische en anti-collectivistische ideeen samengaan met 
utiliteitseffecten: 

uDevelopment is the process which brings about the change for the bettennent in 
the quality of life of every single individual in society, maximising their capaci
ties and opportunities to awaken their personalities to the fullest during their 
present existence in the world, at the same time without hampering their continu
ed awakening process, culminating in the attainment of Nirwana in a sequent 
life" (Ariyaratne in: Wismeyer '86:76). 

Mede als gevolg van Ariyaratne's charismatische persoonlijkheid is SSM een in binnen
en vooral in bet buitenland gewaardeerde sociale anti·beweging. 
De voorkeur van intemationale NGO's in de jaren '70 voor overheids-oppositionele 
bewegingen vond in SSM een ideale partner, wat o.a. blijkt uit de begroting van SSM 
voor 1982/83, die door buitenlandse donaties werd overeind gehouden: 
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Sample income - and expenditure statemem (1982 - 1983) 
----------------------------------------------------------------------
EXPENDITURES 

Administrative sections Headquarters 
Development Education 
Rural technical services 
Shramadana section 
Children's services, health care 
Gramodaya section 
Helvetas programme 
Udagam programme 
District center expenses 
District center projects 
Other projects 
Sectional losses 
Various supporting services (e.g. 
transport, audio visual, building) 

2254212,26•) 
3835122,51 

5200,00 
19942,20 

7809801,94 
24750,00 

741997,38 
400830,00 

10618839,67 
7400262,77 
1052730,98 

533641,21 

6069250,82 

INCOME 

Foreign donations 
Local donations . 
Membership fees 
Books and batiks sale 
Suwa setha 
Interest received 
Miscellaneous 

35148672,50 
688781,76 

8419,40 
330228,31 
515617,10 

1007802,07 
322297,06 

Total expenditures 40756581,74 38021818,20 
•) Sri Lanka rupees. 
Source: Lanka Jalhika Sarvodaya Shramadana Sangamaya - Annual Service Report 1982-1983, in: Wismeyer '86:124. 

De Novib en bet Canadese International Development Agency zijn trouwe geldschieters, 
zelfs tegen bun principes van medefinancieringscriteria in, die voorschrijven dat 
counterparts minstens 25% eigen financiering moeten opbrengen. (Goulet 81:60-61) 

* Waar wordt dit geld aan besteed? 
De begroting 1980-81 bedroeg 4 miljoen US$, waarvan 2 miljoen van buitenlandse 
herkomst. Dit laatste deel bedroeg in 1979 nog geen 50% en in 1982 reeds ruim 90%. 
Behalve van Novib (sinds 1972) is bet geld eveneens afkomstig van de Friedrich 
Naumann Stiftung, Oxfam, Helvitas, Belgische en Canadese NGO's. 
Vanaf 1978 is men vanuit Nederland begonnen met programmahulp, waardoor SSM 
gelden structureel kon aanwenden, d.w.z. institutioneel versterkend. 
Dit Novib-beleid, passend in de verzelfstandigings- en decentralisatie-gedacbten van die 
jaren resulteert in betaalde functies voor professionals op plaatsen, waar voordien door 
de gemeenschap geselecteerde capabele vrijwilligers werkzaam waren. 
Verder wordt geld besteed aan consolidatie en indoctrinatie van participanten d.m.v. 
Shramadana vrijwilligers-werkkampen, waar bepaalde activiteiten voor bet algemeen 
belang worden uitgevoerd, bijv. wegenaanleg, waterbroonen scboonmaken, onderboud 
van riolering enz. 
De bedoeling is om door opvoeding en training de dorps- en buurtgemeenschap aan bet 
voorgeschreven gedrag te laten wennen. 
Ariyaratne's verwachting van deze activiteiten was bet naar voren laten komen van 
dorps/lokale leiders, aanzetten geven tot bewustwording en wegbereiding voor over
beids-veldwerkers en -voorlichters. 
De best ingewerkten in het systeem van SSM bouden bun ogen gericht op de hogere 
echelons; bet grote streven onder veldleiders en -coordinatoren is bet behoren tot de 
groep van getrouwen rond Ariyaratne (Wismeyer '86). 
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De bottom-up praktijk komt er op neer dat de beter geinformeerden ten koste van de 
zwakkeren naar boven kruipen. Zij volgen bet traditioneel-Iiberalistische traject, dat 
voor allerarmsten demotiverend en uitbuitend werkt. 
Uit theorie en richtlijnen van de grote leider die alles goed heeft overdacht en ook weet 
wat er bij de uitvoering komt kijken, zou men toch anders verwachten: 

·vevelopment should start from the grass-roots, from the village up. People 
should fally participate in planning for development and in the implementation of 
such plans. The technological knowledge prevailing at the people's level and the 
available local resouces should be used initially. Progressively and appropriately 
it could be upgraded with advanced knowledge. National development plans 
should be based, not partially but totally on this broad-based people's partic
pation. It should first strive to satisfy the basic needs of the people and not 
artificially created wants that are a blind imitation from materialistic cultu
res ..... The ideal of Sri Lanka being a ·vhanna Dveepa • (Land of Righteous
ness) and ·vhanyagara• (Land of Plenty) is always foremost in the minds of the 
Sarvodaya workers" (Ariyaratne in; Goulet '81:10). 

Vanuit zo'n verheven positie en arrogante ongebondenheid lukt bet hem in elk geval in 
bet buitenland financiele voorwaarden te bedingen, geholpen door een fascinatie voor 
oosterse wijsheid in bet westen. 
Hoe wordt bij SSM de "bottom-up"strategie geimplementeerd? Heeft de beweging een 
sociaal-economische, barriereverlagende structuur? 
In 7.3.1 worden de structurele verhoudingen in de organisatie geanalyseerd; in 7.3.2 
wordt uitgelegd, hoe SSM de "bottom-up" ontwikkeling realiseert. In 7. 3. 3 identificeren 
we de structurele barrieres voor allerarmsten. 

7 .3 .1 Organisatiestructuur 
De organisatiestructuur, die als centralistisch is te karakteriseren, vertoont eigenschap
pen van organisaties, die moeten functioneren in een moderne, internationale context. 
Er is bier sprake van een verkokerde structuur, die nauwelijks afwijkt van de inrichting 
van overheidsinstellingen (diagram 7. 3 .1. A). 
SSM functioneert als een schaduwoverheid. Met uitgifteloketten, die naar doelgroepen 
zijn gestructureerd, t.w.: ouderen, moeders, kinderen enz. kan er toch geen sprake zijn 
van recyclingsprocessen, mocht daar bij deze organisaties al de behoefte toe bestaan. 

Op districtsniveau komen bet Sarvodaya Shramadana Movement en bet overheidsdis
trictsbureau bij elkaar in bet District Development Council (DDC). In Deel IV komen 
we er in een overheidscontext nog nader op terug. 
De bestudering van de SSM-organisatie vervolgend, zien we ook bier voortschrijdende 
professionalisering. 
De districtscoordinator heeft de beschikking over een staf, bestaande uit een assistent, 
administratieve staf, onderwijzend personeel voor de verschillende onderwerpen, 
coordinatoren voor speciale activiteiten, zoals: schoolse activiteiten, vrijwilligers
werkkampen enz. 
Dit coordinatiepunt leidt ook activiteiten van verschillende in bet district verspreide 
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dorpsopbouwcentra, de Gramodaya genoemd. 
Onder elk centrum vallen plm. 30 dorpen. Het Gramodaya-hoofd heeft meestal 7 a 8 
medewerkers tot zijn beschikking, afhankelijk van werkdruk en beschikbare fondsen. 
Van hieruit worden activiteiten van de vrijwillige veldwerkers in de dorpen gecoordi
neerd. Bij de dorpen maakt men onderscheid tussen dorpen met of zonder een Sarvo
daya Shramadana Samitis (veldkantoor). 

National level 

District level 

Division level 

Village level 

ANNUAL GENERAL MEETING OF SANGAMAYA 

.--·-·······-----·---·· EXECUTIVE COUNCIL . 

District Eider's 
Council 

Committee of 
office holders 

President 
Vice-President 
Secretaries 
Treasurer 

Eider's 
Executive 
council 
Members 

•••••••••••••••• Monthly District 
Coordinators' meeting 

----··-----· DISTRICT COORDINATORS 

-----··-·- GRAMODAYA COORDINATORS 
Divisional Eider's Monthly Gramodaya 

--------········Coordinators' meeting Council 

VILLAGE LEVEL EXECUTIVE COUNCILS 
' ••• ---- - OF THE SARVODAYA SHRAMADANA SAMITIS 

Village Eider's Child members Youth members Mother's group members Ordinary members 

Source: Wismeyer '86:11.S 
7.3.1.A Organisatiestructuur van SSM 

Zo'n Sarvodaya Shramadana Samitis is ontstaan vanuit behoefte aan meer autonomie 
enerzijds en anderzijds om contacten met de dorpsbewoners beter te consolideren: bet 
streven naar self-sufficiency. 
Dorpen zonder Samitis zijn volledig afhankelijk van de fondsen uit bet districtskantoor; 
dorpen met Samitis daarentegen zijn onafhankelijke, recbtspersoonlijke corporaties en 
bebben de bevoegdbeid om zelf fondsen te werven. 
Om als zelfstandige corporatie de basis in bet dorp te consolideren, worden categorale 
stichtingen (Haula's) gecreeerd. 
Het missionaire van de beweging en de relatie veldkantoor tot SSM komen tot uiting in 
artikel 20 van bet opricbtingsdocument: Lanka Jathika Sarvodaya Shramadana Sanga
maya(incorporation) act.No.18, 1972: 

#With a view to propagate the Sarvodaya Thought among various sections of the 
community and to get them to participate in activities of the Association, the 
Committee of Office-bearers shall have the power to organize, direct and control 
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Sarvodaya Haulas ". 

7 .3.2 Bottom-up praktijk bij het SSM 
Het (dorps)bewustwordingsproces verloopt volgens een vast patroon; 
1. keuze van bet project. 

nitiatieven moeten van dorpsbewoners komen, die een Sbramadana project willen 
opzetten; dit wordt scbriftelijk aangevraagd, waama een Sarvodaya-werker bet 
aangevraagde project bespreekt om behoefte eraan te verifieeren en verder afspraken 
maakt om een Shramadana-kamp te organiseren. 

2. voorbereiding voor een kamp. 
Sarvodaya voorziet de dorpen van bet benodigde gereedscbap, voedsel en verblijfs
accomodatie voor gedetacbeerde Sarvodaya-werkers. 

3. program.ma. 
Samen met dorpsbewoners, vrijwilligers en werkers wordt een program.ma opge
start. 

4. opening van bet kamp. 
De opening wordt door een dorpsoudste en een Boeddhistiscbe monnik verricbt. 
Gedurende de eerste bijeenkomsten geven de Sarvodaya-werkers inleidingen over de 
filosofie der beweging. Daama wordt aan collectief nuttige projecten gewerkt, om 
op deze wijze aan arbeid en kennis bij te dragen. 
Hoe meer men V.ch inspant en hoe meer djd en arbeid men bijdraagt. hoe hoger 
men door de beweging wordt gewaardeerd, op weg naar het Nirwana. 

In de laatste fase van bet kamp worden de Sbramadana-ervaringen geevalueerd, zij 
worden scbriftelijk gerapporteerd aan bet Centrale Comite. 
Na zo'n werkkamp worden in de deelnemende dorpen nieuwe projecten geintroduceerd 
en worden er eventueel nieuwe kampen georganiseerd. 
De kemactiviteiten zijn bewustwording en groepsidentiteit, die binnen de Haula-groepen 
plaatsvindt: 

"These groups provide the training ground for an awakening of the individual 
and the group as a whole. Through participation the individual receives the 
stimulus and the response to develop within himself the Four Sublime Abodes .... 
He thus helps to set in motion, and is at the same time moved by a cumulative 
process of group awakening through the Four principles of group behaviour. The 
assumption of a circle of dependent origination of a new Sarvodaya society is the 
hope on which the development concept of the Sarvodaya movement rests" 
(Kantowsky '78:68). 

Haula's bouden rekening met leeftijd, sexe en beroepen om mensen zo bomogeen en 
banteerbaar mogelijk te maken; zij bouden ecbter geen rekening met sociaal-economi
scbe verboudingen in bet dorp, want op weg naar bet Nirwana zijn arm en rijk immers 
gelijk. 

7.3.3 Waarom SSM Diet gevoelig is voor f"manciele noden der massa 
Ten eerste orienteert men zich op morele zaken, want men is tegen een wereldse 
consumptiemaatschappij; men veroordeelt en verwerpt de modeme cultuur, maar dan 
speciaal de· fmancieel-economische voorwaarden en criteria die donoren SSM opleggen, 
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onderwijl een beroep doende op bun self-reliance en self-sufficiency. Daarentegen streeft 
men naar de vier verbeven doelen, nl. Mebtta, Karuna, Muditba en Upekka: 

De 4 deugden of "beginselen die leiden naar het opnieuw doordringen tot de persoonliikheid •: 

MEHTIA - het liethebben van alle levende wezens. 
KARUNA - mededogend handelen om de ooraaken van het lijden aan te pakken. 
MUDITHA - datgene dat mensen leidt naar het vinden van vreugde in onbaatzuchtig dienen, maar niet naar 

zeltzuchtig genot. 
UPEKKA - blijvende vrede en rust, die iemand vrij maken van eerzucht, roem of - andeizijds - van 

kritiek, vijandschap en tekortkomingen. 

In de praktijk negeert SSM de door Goulet ('81:85) geparafraseerde universele wijsbeid 
en realiteit, door Lebret onder woorden gebracbt als: 

n All individuals need to 'have' enough essential goods in order to 'be human', 
that is to enjoy minimum conditions allowing them to live human lives. 
(L.J.Lebret: Pioneer of Development Ethics). 

Deze waarbeid is onder sociaal-psycbologen ook bekend als Maslow's beboeftenhierar
chie. 
Ten tweede is bet de ambitie van SSM om een rijk binnen bet rijk te vestigen; bet wit 
dat bet Nationaal beleid wordt bepaald door de armen, via recbtstreekse participatie. 
Hoe de participatie van onderop kan plaats vinden, spreekt voor de dominante midden
groepen vanzelf: via gedelegeerden, dus nprominent men n. De basis voor rijken om 
rijker te worden zit bij SSM ingebakken. 
Ten derde legt SSM de nadruk op bet veranderen van de bestaande cultuur door een 
algebele mentaliteitsverandering voor te staan en terug te grijpen naar een uitgekristalli
seerde Boeddhistiscbe symboliek, toen de rijken nog rijk waren en beersten. 
Ten vierde gedraagt men zicb arrogant en patemalistiscb; SSM is een product van een 
gepromoveerde, modem opgeleide natuurkundige, die studentenopstanden beeft 
meegemaakt. 
Verder is deze beweging in de begin jaren '70 tot wasdom gekomen, toen planning nog 
beloften inhield. 

Het Sarvodaya Shramadana Movement en zijn financiele infrastructuur vertrouwt 
tenslotte op vrijwilligerswerk, op bulp van geindoctrineerden en op exteme fondsen. 
Recyclingskanalen van fondsen zijn niet ontwikkeld, omdat er geen noodzaak toe bestaat 
(bet geld komt vanzelf binnen). 
In dit licbt bezien kan men de ideologie en werkwijze van SSM vergelijken met andere 
ideeele organisaties. Bij SNV, Novib e.a. kunnen ideaal en werkelijkheid ook nogal eens 
met elkaar in tegenspraak zijn2• 

Ter recbtvaardiging spoort de werkwijze van SSM ook nog met ooze ideologie om 

2 Missionarissen worden door idealisme gedreven, zij komen in bet veld om ontwikkeling tot stand te 
brengen. Door bet op gang brengen van een mentaliteitsverandering wordt er samengewerkt in een bedrijfsma
tige en effectieve opzet. 
Vaak weten de medewerkers al bij voorbaat dat projecten en programma's zonder doorlopende exteme 
financiering niet levensvatbaar zijn, maar loch: "the show must go on". De counterparts willen het op deze 
manier, zegt men dan, dus zal het voor hun ontwikkeling wel goed zijn. 
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tegemoet te komen aan de vraag uit bet veld. Men boopt dat de armen er uiteindelijk 
tocb van meeprofiteren via "trickling down". 

Conclusie 
Het SSM is een altematieve beweging van de dominante cultuur, gericbt op bet 
aantrekken van zoveel mogelijk medestanders. Wat dit betreft lijkt bet op een samen
zwering om de staatsmacbt over te nemen. Aan de zorgen voor dagelijks levensonder
boud van de massa allerarmsten wordt nauwelijks aandacbt gegeven, nocb worden er 
consequenties uit getrokken of praktiscbe maatregelen aan verbonden. 
Sociaal-economiscbe toegankelijkheid, zelfvoorziening en Self-Help spelen zicb op 
nationaal niveau af. Voor de dagelijkse problemen van allerarmsten zijn ze touter 
retoriscb, vandaar de gewetensnood die Novib eind jaren 70 kwelde bij de samenwer
king met SSM (DTH/Novib '79). 
De financiele structuur en praktijk van SSM zijn conventioneel, dus niet voor de 
allerarmsten geschikt, vandaar dat nationale NGO's er ook niet zo goed in slagen op dit 
lage niveau in contact te komen met de beoogde doelgroep, nl. de allerarmste buisbou
dens (cf. Goulet '81; SNV '85; IOV '88; Frerks '91). 

In 10.3 gaan we op SSM self-sufficiency intenties verder in met bet oog op de gedacb
tenvorming van een meer toegankelijke financiele infrastructuur voor allerarmsten. 



8 RECYCLING DILEMMA 

Uit voorgaande analyses blijkt dat in dominante bandelingenstelsels de allesoverheersen
de rol van geld in organisaties onbesproken blijft. 
Bij geld boren ondememingen, terugverdienen, verrekenen etc., banken, renten, 
kredietinstellingen enz., terwijl geld ook huisboudens binnendringt. 
Omgekeerd betekent dit: zonder geld geen participatie! Hoewel? 
Structuren die niet door een regime van geld en bureaucratie worden gehinderd, zoals 
familiebanden, vrienden en informele relaties bestaan wel degelijk; zij zijn in staat non
monetaire middelen effectief te gebruiken naast geld. 
Met deze instituties en ter plaatse aanwezige middelen wordt eveneens een economie 
opgebouwd, nl. de elders in par.4.1 gedefinieerde extra-formele economie. 
Aan de gebouwde omgeving der spontane nederzetting is te zien dat in zo'n economie 
groei wel degelijk mogelijk is. 
In het allerannsten-dilemma gaat het vooral om interactie van participanten uit de 
monetaire sector met potentiele participanten uit de extra-formele geledingen. 
In dit snijvlalc der bandelingenstelsels, het "social inteiface" in Long's ('89: 1-2) 
terminologie treedt een omslag van gebruikte middelen in, met behoud van de bestaande 
instituties. 
Formele organisaties vinden deze ontwikkeling om verschillende redenen problematiscb. 
Swaminathan S.A. Aiyar ('88) vindt dat de negatieve bericbtgeving over slums en 
squatters een bewuste misleiding van dominerende groeperingen is met bet doel te 
voorkomen, dat bun bedreigde belangen op de voorgrond treden. 
Hun voomaamste bezwaar tegen slums en squatters is dat zij van de extra-formele 
economie en buisboudens geen profijt weten te trekken. Participanten uit de formele 
sector worden in bet proces voortdurend ontmoedigd door bet onvoldoende op gang 
komen van recycling van geinvesteerde middelen. Investeringen worden immers in de 
vorm van leningen geleverd voor verbetering van woonomstandigbeden zoals watervoor
ziening, sanitair e.d. 
De extra-formele economie vaart intussen wel bij deze beschikbaar gestelde middelen. 
In bun streven naar modemisering en integratie in de formele sector wordt elk beetje 
geabsorbeerd en omgezet in middelen, waannee scbulden niet terugbetaald kunnen wor
den, zoals ongescboolde arbeid, werkverbanden en mobiliteit. 
In dit ontwikkelings-productieproces staan twee partijen tegenover elkaar: de een wil 
wel, maar kan niet wegens gebrek: aan geld; de modeme economie wil aanvankelijk 
ook, maar op den duur niet meer, omdat aangereikte middelen niet terugkomen in 
bruikbare en uitwisselbare vormen. De ideale situatie zou zijn dat lokale middelen over 
en weer inwisselbaar zijn. 
Dit vraagstuk, waarbij de kwaliteit en resp. modaliteit van terugbetalingsmiddelen en de 
flexibiliteit der institutionele infrastructuur in bet geding zijn, wordt in de volgende 
paragrafen nader uitgewerkt. 
De in vergetelheid geraakte productievormen kunnen ons hierbij een eind op weg 
belpen. 
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In 8.1 worden deze beschikbare en vergeteo productievormeo op gehanteerde middelen 
en op de flexibiliteit van de orgaoisatie van productie ooderzocht. 
lo 8.2 worden financieringsroutes van de productie in de fonnele- en extra-fonnele 
economie met elkaar verweven in een complementair netwerk; dit netwerk kan dienen 
om uitwisseling van middelen mogelijk te mak:en. 
In 8.3 worden de voorwaarden en criteria voor deze beheersbare uinstitutie van 
onderop" (in wording) opgesteld. 

8.1 Beschikbare en vergeten productie/werkvormen W(k) 

De basisingredienten van gediskwalificeerde, maar toch (oog) bestaande productievor
men zijn: variatie, pluriformiteit, flexibiliteit (Lipton 84 e.a.) en "Economy of Affection" 
(Hyden '83). 
Zoals bekend brengen deze niet-genormaliseerde ingredienten bet formele circuit in 
vedegenheid. Flexibiliteit en improvisatie tarten consistent management en leideo vaak 
tot averecbtse resultaten, nl.: chaos, inefficientie, corruptie en verschrijvingen. 
W anneer we uitgaan van bet huishouden als productie-eenheid krijgen we wellicbt beter 
zicbt op mogelijkheden om een "geldloze" economie op te stolen in de vaart van de 
modeme economie. 
We onderzoeken (in 8.1.1) eerst de kwaliteit van (K)apitaal en (A)rbeid in de traditio
nele vonneo van familieproductiewijze W(K) en W(k) en vervolgens (in 8.1.2) Self
Help-arbeid A(k) versus arbeid A(K). 

8.1.1 Familie productiewijze 
In economisch moeilijke perioden komt men steeds op deze productiewijze terug. Wij 
memorereo de terminologien uit onze recentere economische crises: 
* Huishoudelijke sector (o.a. Priemus '78); 
* Schaduw-circuits (o.a. Turpijn '87); 
* Altematieve circuits (Gretschmaon '85; Schumacher '74). 

Eeo gemeenschappelijke karakteristiek, die deze productiewijzen met elkaar delen is de 
flexibiliteit, d. w. z. de productiewijze reageert direct op omgevingsimpulsen; 
Lipton ('84:107-8) noemt deze eigenscbap "fungibility" van de productiewijze. In de 
Family Mode of Production (FMP) betekent "Fungibility" bovendien flexibiliteit in 
uitwisseling van niet-vervangbare middelen in eeo productieproces, zoals kapitaal met 
arbeid, locatie met diensten, krediet, voorraad of tijd. 
De toepasbaarheid van deze eigenschap hangt sameo met bet crisis-perspectief, bet 
bescbrijft een proces van neergang van een formele naar een infonnele economie. 
Rond deze discussies over formeel versus infonneel heerst nog veel verwarring; 
deskundigen zoals Setburaman, McGee, Van Dijk e.a., door Lipton '84) geciteerd, 
schijnen bet over dit concept niet met elkaar eens te kunnen worden. 
Nog erger is bet bij de verhouding tot de extra-fonnele processen. Hoe men bet ook 
wendt of keert: wat infonneel is, wordt bij deze autoreo bepaald door de fonnele sector. 
De belangstelling in die discussie geldt dan ook bedrijfjes, hetzij ter stimulering (Van 
Dijk '80), betzij uit arbeidsrechtelijk oogpunt van ILO door o.a. Sethuramao in: Lipton 
('84). 
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Lipton's interesse voor de informele productiewijze strekt zicb niet alleen uit tot bet 
interfamiliale productieproces, maar ook tot processen binnen buisboudens. 
Huishoudens zijn feitelijk ook bedrijfjes; bet verschil betreft de medewerkers die uit 
eigen geledingen (gezinsleden) afkomstig zijn en de vermenging van componenten van 
bet proces en ingredienten, waardoor onderscbeid tussen arbeid en kapitaal moeilijk 
meer is te trekken. Met "extended fungibility" (EF) ontstaat de inteme mogelijkheid om 
familiale middelen, zoals arbeid, consumptie en lokatie uit te wisselen en zo een buffer 
te vormen tegen wisselende exteme productiefactoren. 
Lipton ziet in "fungibility" een overlevingsstrategie van kleine neringdoenden, maar bij 
is over een doorstoot van informaliteit naar formaliteit van de productiewijze niet erg 
optimistisch: 
"Let us not overstate the hopes for FMP. Its advantages of EF have to fight against 
scale--economics,- capital: labour ratios and capital specificities,- gains from specialisati
on,- and, often, State power". 
Hij laat het er niet bij, maar moedigt verder aan: "It is, then all the more important to 
identify the areas where FMP has the best prospects where EF matters most. " (Lipton 
'84:218). 

Precies dat gebied meen ik gevonden te bebben in bet breekpunt vaµ extra- versus 
informele bedrijvigheid. Mijn interesse in Lipton's fungibility in de familie-productiewij
ze betreft de realisering - als bij toeval (at random) - van vermenging en uitwisse
ling van ingredienten. 
De basis van deze productiewijze, nl. bet huishouden, kan de fundering zijn van een 
uitwisselings infrastructuur voor non-compatibete ingredienten, die gespreid voorkomen 
bij verschillende leden binnen een familiewerkverband W(k). De productie vindt plaats 
in een adhoc organisatie, die telkens opnieuw functioneert op onregelmatige en uiteenlo
pende inputs, onathankelijk van kwaliteit en modaliteit. 
Groeimogelijkheden, upward movements en integratie in de formele modeme sector zijn 
dan realistiscb, zij komen overeen met een streven naar "het beter krijgen". In moeilijke 
tijden kunnen arbeidskosten intern worden aangepast om concurrerend met andere 
familiewerkverbanden le opereren. Concurrentienadelen en verliezen kunnen tijdelijk 
worden opgevangen door minder consumptie of gecompenseerd door inzet van nog meer 
kracbten uit bet huishouden. 
Deze intern veelzijdige en flexibele, familie-acbtige werkverbanden zijn in principe ook 
toepasbaar op modeme vrijwillige (werk)verbanden. 
De uitwisselbaarheid van ingredienten zoals arbeidskracbten kan in dit proces ook op 
geld betrekking bebben; in dat geval duidt men bet werkverband als W(K). 
In dit licbt gezien is de organisatie van de familie productiewijze een potentieel goed 
instrument in een "from the bottom up" strategie, want (K) is met (k) inwisselbaar. 
Dit mechanisme, bet familiewerkverband dat als een institutie werkt, is net m flexibel 
als bet geldwezen in de modeme economie. 



Hoofdstuk 8 RECYCUNG DILEMMA 139 

8.1.2 Self-Help versus Arbeid 
Een vorm van productiewijze, die vaak wordt geassocieerd met de familie productiewij
ze is de Self-Help (SH); deze vorm is in de moderne cultuur als concept bekend en 
geaccepteerd in ontwikkelingsstrategieen. Ook de Habitatpraktijk maakt daar op de een 
of andere manier gebruik van. 
Onder de naam van zelfwerkz.aamheid wordt in de formele sector Self-Help beschouwd 
als te behoren bij bet Schaduw Circuit van bezigheden, waar geen overheidsbeleid op is 
geformuleerd en dus vooral populair is bij NGO's (cf. Turpijn '87). 
Het idee van Self-Help is geformuleerd door mensen die daar zelf ervaring mee hebben 
opgedaan. Deze auteurs doen dit op een "objectieve" manier en refereren aan bedrijfs
economische kaders. Vaak wordt Self-Help aangedragen als substitutie van arbeid; 
door Self-Help kost bet project x % minder. In deze gevallen mist men de sociaal
economische en -culturele context. 
Kortom, gebruik van en opvattingen over Self-Help zijn objectivistisch en refereren aan 
bet moderne productieproces; ook hebben deskundigen nog moeite met de motieven 
voor mobilisatie en lopen de opvattingen hierover uiteen. 
Hieruit wordt een keuze gemaakt: 
1. SH hoort bij decentralisatie van bestuur en verzelfstandiging van de armen. 
2. SH is een misbruikt instrument, bet buit armen uit (Harms '76, Steinberg '82, 

Burgess '85)1; 

3. SH mobiliseert vrije tijd en reserve-arbeid. (Turner '76, Praful '80); 
4. SH is een onvoordelige ruil. (Harms '76, Burgess '85); 
5. SH is een voordelige motor en .een belangrijke bijdrage aan de Nationale eco

nomie. (J<f>rgenson '75, Burns '77, Pelt '85). 

Men is bet er kennelijk toch niet over eens, wat Self-Help is: een instrument W(K), een 
productiewijze (K.A) of beschouwt men Self-Help als een ingredient A(K)? 
Over de resultaten van de productiewijze met SH wordt ook uiteenlopend gerapporteerd: 
Turner & Fichter '72, Ward '82, Salmen '87, WOV '87. Aangezwengelde activiteiten 
eindigen meestal in lethargie, zodra de financiering stopt. 
Belangrijk bij deze beschouwing is bet standpunt van waaruit men SH bekijkt: objecti
vistisch, subject-centrisch of interactionistisch? Men wist reeds langer aan te wijzen 
welke actoren voorondersteld worden ermee te moeten leven en werken. 
Marx.(1848) had zich van de actoren reeds enige voorstelling gemaakt: 

" The lower strata of the middle class, the small tradespeople, shopkeepers, 
and retired tradesmen generally, the handicraftmen and peasants; all these 
sink gradually in the proletariat, partly because their diminuitive capital 
does not suffice for the scale on which modern industry is carried on and is 
swamped into competition with the large capitalists, partly because their 
specialized skill is rendered worthless by new methods of production. Thus 
the proletariat is recruited from all classes of the population. " (Karl Marx: 
The Communist Manifesto 1848). 

1 Voor "up-date" en nuancering; zie Mathey (ed.) '92, waar ook bier gerefereerde auteurs bijgestelde 
bijdragen aan bebben geleverd; de essentie van bet betoog blijft ecbter bebouden. 
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Tegenwoordig ontdekken we bij armen en armsten, naast negatieve, ook positieve 
aspecten. Grootkapitaal is niet meer synoniem met vooruitgang; de armen zijn niet 
alleen bet residu, de afgewerkten en zieken; talloze jonge en gezonde nieuwkomers 
mak:en deel uit van bet leger der annen. Maar in discussies worden SH~beoefenaren nog 
steeds bescbouwd als derden, de armen. In een productiewijze leidt dit tot bet bescbou
wen van Self-Help als ingredient. In overbeids- c.q. modeme productieprocessen moet 
dit wel leiden tot maximalisatiestreven. Arbeidsleveranties zijn welkom, mits aangele
verd tegen gunstigste voorwaarden en kwaliteit. Ongescboolde arbeid kan in deze markt 
niet meer concurreren met beter opgeleiden. Deze ontwikkeling doet een eenzijdig 
profijt ontstaan, nl. die van de formele sector. 
Nu is dit proces rationeel en efficient ware bet niet dat deze technologiscbe opvatting 
belangrijke aspecten vergeet, nl. de sociaal-economiscbe en -culturele. 
De informele en extra-formele sectoren bouden zicb in stand buiten kostenverbogende 
overbeidsregulering en -wetgeving om. Vanuit de formele sector gezien is bet leven er 
aanmerkelijk goedkoper, mensen in de extra-formele sector kunnen ermee leven en 
ricbten bun levensstandaard emaar in. Self-Help in deze context ontstaat uit andere 
factoren en beweegredenen en wordt 11iet altijd als misbruik gevoeld, want de winst 
komt benzelf ten goede en kan worden geduid als A(k). 
Hier biedt Self-Help - subjectief gezien - zelfs meer perspectief, omdat bet ego
belang meespeelt. 
In ieder geval worden negatieve aspecten redelijk gecompenseerd door ego-verbogende 
tegenprestaties bijv. door geborgenheid, invloed en macbtsdeling, resp. in de uitgebreide 
familie en in cbarismatiscbe verenigingen zoals Sarvodaya. 
Binnen de familie-productiewijze W(k) is bet daarom duidelijk dat Self-Help veelzijdiger 
en alerter is dan alleen arbeidslevering; W(k) met A(k) kan een institutie zijn (Sahlin 72, 
Bums '75, Lipton '84), waardoor uitwisseling van (W) door (A) ook in deze extra
formele economie mogelijk is. In formele taal gezegd: Self-Help is als (K)apitaal, maar 
eveneens als (A)rbeid in een formeel proces in een interactionistiscbe visie bruikbaar te 
mak:en, zonder participanten daarbij bet gevoel te geven te worden uitgebuit. 

8.2 Naar een complementaire rm.anci.erinprou 

Nu we hebben gezien dat fmancieel-economische mechanismen in de extra-formele 
sector op dezelfde manier werken, moeten de knelpunten in bet uitwisselingsproces wel 
veroorzaakt zijn door barrieres in de institutionele structuren. 
Vervolgen we de financieringsroute van bet Million Houses Programme dan komen we 
deze barrieres vanzelf tegen. 
In 8.2.1 worden de structurele knelpunten in bet financiele recyclingdilemma met lokale 
middelen in bet MHP doorgelicbt. In 8.2.2 wordt de implementatiestructuur van bet 
MHP doorlopen. In 8.2.3 wordt een complementaire netwerk-acbtige routing verkend. 

8.2.1 De Million Houses Programme fmancieringsroute 
Zoals uit Hoofdstuk 7 bleek, is de financieringsopzet conventioneel; men gaat te werk 
vanuit de geest der productieformule: "Housing" is bet product van Kapitaal en Arbeid 
van bet (K)domein. 
Bij de financiele component is de aandacht gericht op aanboren en mobiliseren van geld, 
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al dan niet verborgen in bet informele gedeelte van de economie. De . opdracht aan 
Knight in 1985 als UNCHS(Habitat) consultant luidde: 

"Review the present financial mechanism for the disbursement of funds under the 
MHP and their limitations and constraints .... 
. . • Similarly assess the extent of domestic savings and the cases to which these 
savings are put. (Knight '85,·46-47). 

Men gaat er van uit dat geld HET realiseringsmiddel moet zijn. Van dit idee is men niet 
af te brengen, zelfs toen men zicb gaandeweg realiseerde dat in ontwikkelingslanden 60-
90 % van bet woningbestand tot stand k:wam in de informele sector en dat dit voomame
lijk gebeurde met hulp van onbekende financieringsvormen en -middelen. 
Ondank:s deze wetenschap formuleert Knight voor een geinteresseerde opdrachtgever 
(bijv. Sri Lanka) een onderzoek, dat opheldering moet geven over financieringsmecha
nismen, uitsluitend gebaseerd op geld, objecten en materialen: 

"An identification of .the house, its main construction materials, size and an 
indication of the services provided. 
1he ownership of the house (and of the land when this is separate) and in the case 
of rented houses the amount of the rent and other charges. 
In het case of ownership, how this was obtained, the price paid, the source of 
funds, and the present estimated value. 
For houses built by the owner, the time taken to complete and any problems 
holding up completion. 
An identification of the normal occupants of the house and sources of income. 
How that income is allocated, in broad categories, with particular attention to 
housing expenditure and the capacity to save" (Knight '85:51152). 

Naar menselijke motieven en de mogelijkheden van bewoners/participanten wordt niet 
gevraagd; de vraagstelling is mechanicistisch en objectivistisch. 
De verwachte uitkomsten van dit onderzoek karakteriseert de praktijk in onze weten
schappelijke cultuur, die goed in staat is te analyseren, maar die geen antwoord kan 
geven op bij voorbaat gediskwalificeerde mogelijkheden, m.a.w. men vraagt naar de 
bekende weg: 

"Houses have taken many years to complete. 
Sources of finance have been uncertain and often costly. 
Standards of construction are poor and not officially approved. 
Services are inadequate. 
There is an additional potential for savings. 
Financial institutions are rarely used" (Knight '85:52). 

Behalve vermoedens bevestigend helpt deze survey de allerarmsten niet. 

In bet belang van de allerarmsten en bet experiment hadden de aspecten van motivatie in 
bet productieproces onderzocht moeten worden. Men zou de opdracht beter als volgt 
hebben kunnen formuleren: "waarom" in plaats van "hoe" mens(familie)netwerken 
functioneren in bun poging "bet beter te krijgen", speciaal met betrekking tot huisves
ting. 
De vraagstelling richt zich dan op keuze-overwegingen die mensen maken bij interacties 
met formele financieringsinstituties en op ondervonden barrieres met betrekking tot bet 
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gebruik van middelen en instrumenten. 

De Housing Options and Loans Packages (HOLP) gaat uit van betaalbaarheid - wat op 
zich juist is - en beoordeelt de belanghebbenden uitsluitend op bun geldcapaciteit. 
In omstandigheden waar geld vanz.elfsprekend en gegarandeer" is, behoeft zo'n beoorde
lingssysteem geen slecht instrument te zijn. 
De sterke orientatie op geld en formaliteiten bevoordelen participanten/concurrenten 
met betere formele mogelijkheden. Criteria tot deelname zijn van formele aard: bewijs 
van inkomen, grondcertifikaat enz. Rijken kunnen zelfs doorgaan voor lagere inkomens
groepen door zich minder rijk voor te doen om op langere termijn van voordelen 
verzekerd te zijn. · 
Zij kunnen zich ook veroorloven bet niet te nauw te nemen met terugbetalingstermijnen, 
want zij genieten grotere kredietwaardigheid bij beheersinstanties en bewindvoerders 
(v.Dusseldorp '84). 

Door deze gerichtheid op geld blijkt dat de voorwaardenschepppende opties in bet 
Million Houses Programme te schraal en te eenzijdig zijn; de instrumenten zijn discrete 
formele wetten en regelgeving, goed toepasbaar en beheersbaar uit te voeren door 
formele ambtelijke instellingen zoals committees, authorities, councils en banken. 
Critici menen zelfs dat bet Million Houses Programme eigenlijk een effectief klein 
leningenprogramma is om buitenlandse kredieten en schenkingen in Sri Lanka te kunnen 
absorberen. 
Anderzijds vertellen deze critici uit bet dominante circuit ons dat bet in bet MHP
programma om geld gaat en niet om bijdragen uit de lokale economie en al helemaal 
niet uit de extra-formele economie. 
Deze delivery-gerichte infrastructuur van bet MHP ten behoeve van die kleine leningen 
draagt dan ook niets bij tot bet gehoopte doel van "self reliancy", maar bevordert 
inderdaad "enablement" = in staat gesteld worden door de overheid; in UNCHS '87:59 
wijst men op dez.e gevaren van verwisseling van doelen. 

8.2.2 Structurele aspecten 
Het paradoxale van formele inspanningen ten behoeve van de allerarmsten is dat hoe 
groter de druk van onderop, hoe meer barrieres door de formele economie worden 
opgeworpen, ondanks alle goede (politieke) wil. 
Een fijnmazig netwerk van acties alleen leidt niet tot beter resultaat, integendeel. 
Die verfijning van bureaucratie brengt diff erentiatie en tegelijk reductie van te behande
len ingredienten en componenten tot enkele facetten en combinaties van · mogelijkheden 
met zich mee: voor iedere specifieke maatregel een loket. In bet Million Houses Pro
gramme resulteerde dez.e inspanning in bet functioneel verkokerd Programme Manage
ment Framework. 
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DISTRICT SECRETARY MINISTRY OF LG. H&C. 
AND OFFICIALS i-- URBAN SHELTER PROGR. 
CONSULTATIVE COMMITTEE : WORKING GROUP 

l l 
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LOCAL AUTHORITY OR PRADESHIYA MANDALA SET UP THE COM-
MITTEE WHICH IS THE MAIN POLICY MAKING BODY HEADED BY THE 
MAYOR, CHAIRMAN (U.C.) OR CHAIRMAN (Pr.M.l 
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AND NON GOVERNMENTAL AGENCIES DISCUSSING ON PROJECT 
AREAS AMO ACTIVITIES IN LARGER URBAN AREAS RELEVANT Prad. 
mand. OR Gr. mand. WILL PARTICIPATE IN THE PROCEEDINGS) 

i 
COMMUNrrY DEVELOPMENT COUNCIL 
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Schema 8. 2.A Functioneel verkokerd Programme Management Framework 
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Niet-specificeerbare middelen van de extraformele economie zijn niet te absorberen. De 
structurele barrieres overziende, kunnen we concluderen dat alleen een complementaire 
route mogelijkheden biedt om componenten en ingredienten van de extra-formele 
economie in de formele economie bruikbaar te integreren. 
Om uit deze impasse te komen, stellen we bet probleem der allerarmsten opnieuw aan 
de orde. Hun probleem is hoe bun vormen van arbeid in te ruilen tegen goederen en 
diensten van de lokale overheid en NGO's. 

Bekijken we de barrieres in bet ruilproces, dan kunnen we deze in twee categorieen 
scheiden: een strategische en een structurele. 
Verder kan men deze barrieres aanpakken op drie manieren en tenslotte nog vanuit de 
monetaire en non-monetaire participant in een objectivistische en een subjectivistische 
beleving: 

1. Traditioneel: aanpassing van ter beschikking staande middelen aan bet delivery 
systeem d.m.v. onderwijs, training en levering van technologie; 

2. Onconventioneel: ter beschikking staande middelen zodanig bewerken dat zij 
acceptabel worden voor bet delivery systeem. Dit betekent: onconventionele 
werkgelegenheid scheppen, extensief maar kleinschalig investeren; 

3. De clientgerichte route: 
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a) 

b) 
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uitgaan van de bestaande situatie, daar ons delivery systeem op aanpassen, 
de traditionele marktbenadering; 
bet systeem differentieeren met een differentiatie Allerarmsten; dit laatste 
aanpassen aan karakteristieken van bet extra-formele middelenarsenaal en 
d. m. v. netwerken die lokale mogelijkheden co0rdineren. 

In de 3e aanpak wordt onderscbeid gemaakt tussen 
- een markt-georienteerde, objectieve- (a), en 
- een markt-georienteerde, subjectieve manier (b). 
De markt-georienteerde objectieve methode omvat de manieren 1 en 2 (zie boven), 
terwijl bij de subjectivistiscbe methode - de complementaire route - de weg wordt 
voorbereid; er wordt vanuit de visie van een allerarmste aan genoemde barrieres 
gesleuteld (cf. 1.3). 
Deze barrieres zijn: rigide mono-dimensionale, institutionele structuur, ook van 
capaciteit van personeel, beperkte inventiviteit om pluriformiteit van arbeid A(K.k) en 
W(K.k) in vooral (k)-aspecten te kunnen accepteren. 
De verscheidenheid van vormen, uitgedrukt in (K) en (A) resp. W(k) en A(k) en bun 
binding met persoonlijke inzet vraagt om aanpasbare en veelzijdige productiestructuren. 
Gezien de flexibele en alert reagerende eigenscbappen van netwerken is bet zinvol om 
deze laatste nader te onderzoeken. 

8.2.3 Een complementair netwerk 
Netwerken worden door alle lagen der maatschappij gebruikt, zij kunnen de verwarring 
in discussies over effectieve productieprocessen nog groter maken; een sociaal-economi
sche structurering kan bier verhelderend werken. 
Kouwenhoven ('91) beeft een netwerk voor zijn Publiek-Privaat Samenwerkingsverband 
(PPS) ontworpen dat toch niet geschikt is voor extra-formele ingredienten, want de door 
hem onderzocbte netwerken betreffen mega-project organisaties, die als netwerk 
opereren. De rollen der participanten, voorheen elkaar beconcurrerende organisaties 
worden berschikt en gespecificeerd in die van financier, uitvoerder, politiekverantwoor
delijke etc. 
PPS is een trendmatige ontwikkeling naar schaalvergroting, die optimaal gebruik maakt 
van de bestaande financiele infrastructuur, instrumenten en tecbnologie. 
Ni et toevallig belooft PPS op megascbaal van nationale economieen, bijv. omgevingsma
nagement successen te boeken. 
Netwerken bebben de eigenschap dynamiscb en intern non-competitief te zijn 
(cf.Kouwenhoven '91:33-35); zij zijn dus wet efficient en effectief, maar door deze 
culturele achtergrond en vooronderstelling scbuilt in dit netwerkbegrip bet gevaar dat dit 
universeel toepasbaar wordt geacbt. 
Omdat een modeme manier van doel-interactie zich aan de bovenkant der dominante 
economie afspeelt, behoeven instrumenten niet toegesneden te zijn op het skala van 
onconventionele middelen. 
De toepasbaarheid van bet begrip netwerk met betrekking tot de allerarmsten behoeft 
daarom enige aanvulling, met name t.a.v. schaal en niveau van operatie: 
Het netwerk dat ik voor ogen heb, moet juist de extra-formele economie doen aansluiten 
bij de formele gang van zak:en op bet niveau van bet primaire netwerk (cf. Bassinet-
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Bourget in: Van Rees '91). Hierbij wordt er op gelet dat de nadelen der bureaucratische 
fijrunazigheid geelimineerd worden en dat de voordelen van flexibiliteit, improvisatie en 
vitaliteit der spontane economie behouden blijven. 
De bovenkant van de financieel-economische markt onderkent reeds de netwerk
voordelen van flexibiliteit en alertheid (cf. Kouwenhoven '91) in een publiek - privaat 
samenwerkingsverband (PPS). 
De praktijk in bet financieel-economisch middengebied confronteert participanten in 
netwerken met grote vraagtekens. De traditioneel rigide opbouw van organisatie en 
functieverkaveling, vastgelegd in wet en regelgeving staat beheersing van improvisatie 
en verandering in de weg. 
Men is zich bewust van de rot van informele netwerken die formele structuren overeind 
helpen houden om productie min of meer efficient en effectief te kunnen laten verlopen, 
maar institutionalisering daarvan acht men ongewenst. 
Aan de onderkant van de markt zien we dat juist informele persoonlijke ingredienten de 
overhand krijgen bij transacties, waarbij adhoc (arbeid)sleveringen en middelen uit de 
extra-formele economie zijn betrokken. 

8.3 V oorwaa.rden en criteria 

Het Community Development Council dat in bet Million Houses Programme is gein
corporeerd, is tevens coordinatiepunt op lokaal niveau van alle sociaal-culturele 
activiteiten, incl. die van de diverse NGO's. Het is een uitvoeringsorgaan van over
heidsbeleid; via nascholing en met behulp van handleidingen worden o.a. kleine 
leningen, technische kennis en kunde aan lagere bestuursniveaus en participanten van bet 
Habitat productieproces geleverd. 
Participanten moeten aan formele criteria voldoen; bepaalde scholing, inkomen en grond 
hebben. 
Functionele commissies hebben tot taak bet toeleveringsproces vlot te doen verlopen; bet 
werk is onderverdeeld in functionele subcommissies. Bij de leningencommissie bijv. 
gaat bet uitsluitend om totstandkoming van een lening aan een persoon uit de juiste doel
groep. Signalen van terugbetalingsproblemen komen er niet terecht; hiervoor is een 
andere instantie c.q. bank verantwoordelijk. 
Wat dit betreft heeft bet CDC geen terugkoppelingsmechanisme; anders gezegd, bet 
CDC is ongevoelig voor bet leven ter plaatse. Beoordeling van potentiele leners, dus 
participanten aan bet Million Houses Programme kan in zo'n structuur niet anders 
gebeuren dan op formele gronden, i.e. via monetaire maatstaven. 

Allerarmsten komen dus in dit Habitatproces niet voor, de structurele barriere is 
onneembaar. 
V oor marginale leners, nl. de 20 percentielen der inkomenstrekkers is deze barriere in 
eerste instantie nog wet met veel geluk te overwinnen; de moeilijkheden beginnen zodra 
bet geluk zich afwendt en zij geldelijke terugbetalingen niet meer kunnen opbrengen. 
Waar en bij wie kan de schuldenaar terecht, als hij al niet direct in handen van een 
woekeraar valt om vormen van arbeid die evt. ook tot een soort praktisch lijfeigenschap 
leiden, tegen geld uit te wisselen? 
Dit zich met huid en haar moeten uitleveren aan een formeel productieproces is realiteit 
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van een allerarmste, die in ontwikkelingsaltematieven niet aan de orde komt. 
Het standpunt van de allerannste ontbreekt immers in de ontwikkelingscultuur. 

Ben complementaire route stelt aan bet CDC voorwaarden en criteria, die bevorderlijk 
zijn voor allerannsten en die op zijn minst voor de formele institutie niet nadelig zijn. 

Structureel luidt de voorwaarde: 
* Oprichting van structurele voorzieningen voor verrekening van "arbeidsleve· 

ring" A(k) en van praktijken W(k) in de extra·ronnele economie. 
Als criterium geldt: 
* Het Community Development Council moet in overleg (netwerk) kunnen 

zorgen voor bijv. werkgelegenheid om schulden aan gemeentewerken, banken 
enz. ar te lossen, zodat delivery organisaties ook in een intennediaire rol 
kunnen runctioneren om mogelijkheden van de fonnele sector te absorberen 
en te mobiliseren voor een specifieke vraag van een allerannste (huishouden). 

Factoren i.e. aspecten, waarmee rekening moet worden gebouden - maar waarnaar 
nog nauwelijks onderzoek is verricht - zijn: 

uitsluiting/ontmoediging van minder armen door individuele, niet-overdraagbare 
voorzieningen in plaats van uitgifte van formeel verkavelde grond en individueel 
vestigingsrecht bij spontane nederzettingsverbeteringen. 
plaatsgebonden contracten en inkomsten, opdat de allerarmste niet oneerlijk wordt 
beconcurreerd. 

- variabele verrekening van scbulden en leveringen over de verscbillende instanties, 
afhankelijk van ruilmiddelen met behulp van bet adhoc netwerk, uitgaande van 
familieboofd, werkorganisatie of cluster van onderkomens. 
voordeliger te participeren met non-geld bijdragen dan met geld. 
snel voordeel-opbrengende projecten. 
technische en materiele vooruitgang stimuleren. 

• voortzetting, evt. aanpassing van bestaand bandelingenstelsel. 
• ontbouding van culturele inmenging binnen (extended)familyverbanden. 

* leiding binnen familieverband traditioneel, desnoods autoritair; hoe groter 
verband hoe beter; bebouden van beterogene sociaal-econ<>mische samen
stelling van nederzetting. 

Kortom, bet gehele scala van sociaal-culturele en -economische aspecten, bekeken vanuit 
bet (k)-standpunt biedt ruimschoots gelegenheid tot onderzoek ten beboeve van armoede
bestrijdingsbeleid en de allerarmsten. 
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Principieel kunnen we de institutionele controversen als volgt weergeven: 

Non - monetaire (k) Formele economie (K) 

v v 

Modaliteiten beheer STRUCTUREN Kwantitatief beheer 

c c 

Allerarmsten verwachten van de formele instituties: 
voorwaarden: 

criteria 

creei!ren van een maria voor traditionele productievormen,· 
ontkoppelen van regels en voorschriften van individuali
seringstendensen; 
acceptatie van andere betaalmiddelen naast geld,· 
flexibel institutionaliseren van arbeidslevering. 

CDC & NGO moeten bereid en in staat zijn te bemiddelen 
voor werk- en ajbetalingsregelingen, 

terwijl formele instituties nu nog denken en handelen in termen van: 
voorwaarden: meer kleine kredieten (HOLP),· 

criteria: 

meer loketten, subsidies en "second best" oplossingen. 

betaalbaarheidscategoriei!n voor de terubetaling,· 
wegwijs in de financii!le wereld,· 
organisatievaardigheid in formele zin. 

Deze cultuurverschillen brengen met zich mee dat de relevantie van (V, v) en (C, c) 
andere accenten krijgt, die pas evident zijn bij een dynamische relatie 
V ven C----c 

Zo staat tegenover HOLP de behoefte in de extraformele economie aan een markt voor 
traditionele productievormen; bij de criteria wordt van de loketten verwacht dat zij 
formele netwerken inschakelen voor "arbeidslevering" in plaats van zich beperken tot 
uitgeven van kredieten, die de verschulding vergroten. 



9 HABITAT PRODUCTIEPROCES 
TUSSEN TWEE VELDEN 

9.1 Voorwaarden en criteria 

De vooiwaarden en criteria waarvan de drie groepen actoren zicb in de buidige praktijk 
in de twee velden bedienen, zijn reeds in vorige boofdstukken doorgelicbt; de barrieres, 
die bet profijtelijk participeren van allerarmsten in de processen tegenhouden, werden 
eveneens geidentificeerd. 
Voor allerannsten blijkt met de consequenties van die kennis nog weinig gedaan te 
worden. Er wordt zelfs gewoon doorgegaan met bet opwerpen van nieuwe barrieres, 
zoals decentralisatie, afwentelen van lasten, belastingverzwaring, stringentere controle 
en bevoogding. 
In de context van stadsbebeer werken maatregelen, die bet streven naar democratie en 
efficienter bureaucratie moeten bevorderen voor allerarmsten averecbts; in plaats van te 
emanciperen, werken deze maatregelen repressief, selectief en keuzebeperkend. Zij 
duperen des te meer participanten zonder middelenkeuze, die bovendien territoriaal 
gebonden zijn, nl. de bewoners van spontane nederzettingen. 

9.1.1 De participanten 
Voor emancipatie, Self-Help, enablement en vrijwillige participatie is kennis van 
keuzevormen, motieven en gedragingen bet draaipunt. Deze kennis beeft verreikende 
consequenties bij de componenten van bet productieproces. Hoewel factoren en nuances 
bij mensen moeilijk zijn te acbterbalen, bebben we in Deel I aannemelijk gemaakt, dat 
participatiemotieven bij een ieder voomamelijk gedragen worden door "profijt". Verder 
is een manier gevonden om van deze motieven in bet Habitat productieproces in 
positieve zin gebruik te maken, waardoor men barrieres van culturele verschillen der 
jaren '70 en '80 kan relativeren (cf. Hommes '80, e.a.). 
In de jaren '90 geloven wij niet meer dat allerarmsten zicb ongelukkig zouden voelen op 
een brommer, dat zij geen electriciteit en TV zouden willen en tevreden zouden zijn met 
bun eigen traditionele levenswijze. Men beboeft slecbts de sociaal-economiscbe en 
culturele realiteit in de spontane nederzettingen voor ogen te bebben om te zien dat bet 
tegendeel de realiteit is. 
Niel in bet minst de self-survey metbode beeft met deze mythe-vorming radicaal 
afgerekend, boewel daardoor tegelijkertijd een andere scbijnzekerbeid is gecreeerd. 
In deze methode worden n.l. "bedoelde" participanten onbewust en vrijwillig naar bet 
(zelf)beeld der onderzoekers gemodelleerd en en passant de daarbij beborende sociaal
economiscbe vanzelfsprekendheden ingevoerd. Men bedient zicb bij oplossing van lokale 
problemen, in plaats van de beperkingen van (k), steeds meer van de mogelijkheden van 
(K). 
Een van deze vanzelfsprekendbeden, veiworden tot HET fundament van ontwikkelings
samenwerking geldt de vooronderstelling dat allerannsten slecbts macbt (geld) en 
vaardigbeden nodig bebben om gelijkwaardig te kunnen meespelen, i.e. gelijkwaardig
beid in US$ gemeten. Wat dit betreft is de roep om meer geld dat "rijke economien" 



Hoofdstuk 9 HABITAT PRODUC11EPROCES TUSSEN 'IWEE VELDEN 149 

moeilijk willen missen, te begrijpen. 

9.1.2 Strategie 
De bottom-up benadering, in principe geloofwaardig en hoopgevend, heeft een nadeel 
nl. dat zij is geconcipieerd door formele experts, die de extraformele economie negeren 
of die zich van bet bestaan niet bewust zijn. 
Buys '83, Verhagen '87 en Huizer '89 bedrijven onopzettelijk cultureel expansionisme 
door armen te helpen - veelal met succes - zichzelf te redden. 
De aangereikte instrumentaria sluiten juist allerarmsten van participatie uit omdat bun 
(k) niet (K)-valide zijn en in dit proces geen waarde vertegenwoordigen. 
Zolang participanten in de strategien vrijwillig aan de op zich genomen verplichtingen 
kunnen voldoen, bijv. aan terugbetaling van leningen, diensten, bet zich conformeren 
aan bouwvoorschriften en survey-receptuur, aanpassing aan verwerkingsapparatuur en 
programma enz.; zolang men tot de dominante cultuur behoort (V ,K,H) en zich hieraan 
kan conformeren, is dit proces beschaafd, effectief en beheerbaar. 
Mede door de extraverte, anti-sociale attitude zal men niet in staat zijn buiten bet eigen 
handelingstelsel een anders-bemiddeld stelsel (V .k,H) te onderscheiden. 
Arrogantie blijft bij ontwikkelingssamenwerking ongestraft en speelt nauwelijks een rol 
bij de veel aangeprezen bewustwording. 
De bottom-up strategie blijkt een barriere tussen de Velden te zijn, die doelverwisseling 
en -vervaging veroorzaakt. In de grond van de zaak staat ook bier de mens aan de bron. 

* Bottom-up ftctie 
Door genoemde onhandigheid bij hulpverleners en de mono-dimensionale structuur van 
hulpinstituties wordt de wil tot participatie bij allerarmsten onmogelijk gemaakt. 
Om een voorbeeld te geven: mensen die voor de "intake" zorgen, zijn gebonden aan 
richtlijnen, methoden en middelen van hogerhand; ook zij willen zich aan de dominante 
cultuur conformeren, bovenal zijn ze overtuigd van bet brengen van de goede zaak. 
Bureaucratische procedures, gericht op efficientie zijn rigide en werken slechts op 
bekende terreinen. 
Veelzijdigheid, veelvormigheid en onderlinge vervlechting van componenten en 
ingredienten kunnen (nog) niet in een formele praktijk worden verwerkt. 
Aan een cadeautje voor een ambtenaar of een andere relatie mogen fonneel geen rechten 
worden ontleend, hoewel de praktijk er --ook in rijkste landen- mede door wordt 
bepaald. Zelfs organisaties die "goede"1

) ontwikkeling en technologie willen overbren
gen doen bun best zich van affectieve praktijken verre te houden door "wetenschappe
lijke" technieken los te laten op bijv. vervulling en waardering van functies. 
Op deze manier belemmert een conscientieuze beleidsuitvoerder lokaal initiatief en 
ontwikkeling. 
Aan deze opgeworpen hindernissen valt in de praktijk door minder armen nog wel te 
ontkomen; hoe meer macht en invloed (geld) een participant tot zijn beschikking heeft, 
hoe meer hij zich de doininante cultuur kan aanmeten, hoe meer mogelijkheden hij heeft 

1 NGO's beroemen zich, voornamelijlc geruggesteund door eigen en exteme evaluaties op het in 
monopolie hebben van toegesneden instrumentaria en op grote effectiviteit der inspanningen. 
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om zicb aan beperkingen te ontworstelen om resultaten van bet proces in zijn eigen
belang te sturen. 
Hoewel allerarmsten op (sub)-lokaal niveau met elkaar over vele middelen en organi
saties beschikken om activiteiten en ontwikkelingen ten eigen nutte op gang te brengen 
en te bouden, weten wij door bureaucratiscbe rigiditeit en mono-dimensionaliteit van 
deze productievormen geen gebruik te maken. 
Dit dominant versus extra-fonneel bandelingenstelsel veroorzaakt verwarring en 
doelverwisseling in de structuren en karakteristieken van vooral lokale instituties, 
instellingen, actoren en participanten. 
Cultuurverscbillen tussen modeme instellingen van Sri Lanka en Nederland, vooral op 
financieel-economiscb gebied, zijn minimaal. Daarentegen is wel een incompatibiliteit 
van middelen vast te stellen tussen de bandelingenstelsels van bet stadsbestuur en van 
spontane nederzettingen. 
Bestuurders zijn meestal afkomstig uit te besturen bandelingenstelsels; verder ontstaat 
stedelijk bestuur nog steeds uit de behoefte aan belangenverdediging en -verdeling. 
Er behoeft bier, Kwee's ('74) "gevangene van de eigen netwerken" doordenkend, geen 
sprake te zijn van een samenzwering. Immers, door meer moderne wereldorientatie der 
actoren convergeren ontwikkeling en technologie, zodat bestuursstructuur en -inricbting 
universeler en gelijkvormiger worden. 
Hedendaagse denkers zoals Bourdieu, Habennas e.a. bebben convergentie van culturen 
op bet oog en deze vastgesteld, daarom zijn zij zicb van problemen bij de middelen 
discrepantie (K) versus (k) op lokaal niveau nauwelijks bewust. 

9.1.3 Structuur 
De ingewikkelde, elkaar overlappende en antagonistiscbe productieprocessen binnen de 
overbeidorganisatie van Sri Lanka verscbillen in de dominante cultuur qua structuur en 
gebruik van ingredienten nauwelijks van de Nederlandse. 
Financieringsstructuren op internationaal zowel als op lokaal niveau zijn goed vergelijk
baar (cf. boofdstuk 7; IVS '83). 
Werking en effectiviteit van Wereldbank/IMF) berusten o.m. op deze verwacbte 
convergentie-vooronderstelling en universele geldigheidsovertuiging. 'Zo is de cirkel 
weer rond. Wat buiten de structuur van het systeem ligt, blijft onopgemerkt. 

Om allerarmsten- en anders-bemiddeldenproblematiek uit deze cirkelredenering los te 
weken, is in dit Deel aangetoond dat allerarmsten - naast geld - vooral toegang tot 
ontwikkeling nodig bebben, die zij zelf kunnen financieren door gebruik te maken van 
bun eigen bronnen (zie par. 8.1). 

9.2 Confrontatie tugen twee Velden 

· De evaluatie van componenten in bet proces resumerend, blijken de relaties tussen (K), 
(H) en (V) in een dynamische maatschappij niet mono-dimensionaal, te lopen. De 
modaliteitsverschillen tussen (V)elden der extra-fonnele economie en de formele secto
ren blijken samen te hangen met de (H)abitus, die in stand gebouden door de verhoudin
gen en het gebruik der instrumenten (K)apitaal. 
Vertaald in een mechanistiscbe en overzichtelijke voorstelling van onderzochte verschil-
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Extra-formele economie (k} lntermediair (Kl"Monetaire" economie 

Eigenbelang Voorwaarde Eigenbelang 

Enculturatie PARTICIPANTEN Acculturatie 

Het beter krijgen Criteria Het beter krijgen 

Kwantificeerbaar Voorwaarde Kwantificeerbaar 
clientgericht marktgericht 

Autonomie/Self-Help 
STRATEGIEEN 

Ontwikkelingshulp 

Criteria 
Bestaande situatie en Normen en standaarden 

materialen 

Lokale kennis, Voorwaarde Veel geld, moderne sector 

vaardigheid economie 
STRUCTUREN 

Kwantitatief beheer Modaliteiten beheer 

Criteria Modeme kapitaalintensieve 
Zeff doen/participeren 

capaciteit 

9.2.A Multi-dimensionale Voorwaarden en Criteria geresumeerd 

Deze confrontatie brengt de incompatibiliteit en bet eenzijdige, mono-dimensionale ta
kenpakket der formele instellingen aan het licbt. Het (Habitat) productieproces Ieent zicb 
er niet toe om uit de ban van vooronderstellingen te geraken. 

9.3 Naar een complementaire community-based 
adhoc organisatie tussen twee Velden 

De structuren waarbinnen bet Habitat productieproces plaats vindt, blijken de realiteit 
van alledag niet volledig te kunnen bestrijken. Naast bestaande Community-based 
Organisations (CBO) is een Complementary Community-based Organisation (CCBO) 
nodig. Hierin beeft prioriteit: 
a. het operationaliseren van de beboefte aan vrijbeid en mogelijkheden scbeppende 

attituden met sociaal-economisch zwakken; 
b. Bachracb's verborgen circuits open en hanteerbaar maken, vooral voor interactie 
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met allerannsten. Het spel en de middelen moeten geberdefmieerd warden (cf. 4). 

* · Toch institutionaliseren? 
Het verborgen bouden van de werkelijke toedracht bij besluitvormingsprocessen brengt 
participanten in een formeel proces in verwarring (verborgen agenda, belangenverstren
geling, affectieve netwerken, etc), maar bevoordeelt intussen wel de niet allerarmsten in 
bet spel door bun voorsprong op cultureel en sociaal kapitaal. 
Management van ontwikkeling met allerarmsten - vooral op (sub)Jokaal niveau -
vraagt dus om open spel en om een kader van beperkte omvang (10 a 15 FMPE's) dat 
direct voelbaar en beoordeelbaar is voor participanten. 
Bovendien moet bet proces voor een ieder naar verhouding profijtelijk zijn. 
Toch institutionalisering dus; bet boort bij ontwikkeling en is bet voortraject van 
productieprocessen. 

Hoe kan dit worden gerealiseerd? 

In Deel IV wordt allereerst een locale productiesituatie vereenvoudigd, maar realistiscb 
geschetst aan de hand van institutionele verboudingen in Sri Lanka. 
Rekening boudend met onze gestructureerde voorwaarden en criteria wordt in hoofdstuk 
10 een kader ontworpen voor een emancipatorisch procesmodel dat in boofdstuk 11 
wordt uitgewerkt. 
In boofdstuk 12 wordt dit economiscb-emancipatoriscb model geografisch geinter
preteerd en geintegreerd in de stadsstructuur van Colombo. 



Iv SPONTANE 
Deel NEDERZETTINGEN BEGELEID 



illustratie uit: Van Oosten & De Vries '86:22 

Er wordt een nieuwe consensus voorbereid 
van Ge.,en = Nemen (vrij naar: Hoebink '88) 
naar Ge .. en + Nemen = O(ntwilckeUng) 
(in de geest van Bill Clinton in zijn State of the Union 1993) 



SPONTANE NEDERZETTINGEN BEGELEID 

Inleiding 
Dit deel bebandelt een instrument ten behoove van formele bulpverleners voor bet 
beheerbaar maken van een soontaan blijvende situatie. 
Het ontworpen instrument is afgestemd op een doorlopende samenwerking met 
participanten uit de extra-formele economieen; bet bestaat uit een synthese van de 
vooiwaarden en criteria uit de aspecten-analyses in de dimensie Betaalbaarheid. 
Het accent bij deze syntbese ligt op sub-lokaal niveau, bet niveau van de buurt met 
daarin functionerende primaire netwerken. 

Ook in Sri Lanka volgt de implementatie van beleid welbekende paden. 
Het Million Houses Programme wordt tot in details uitgewerkt; bet loopt tangs lijnen 
van hierarchie, via departementen naar regionale bureaus, lokale diensten, naar 
afdelingen, secties en units, bet wordt nauwgezet uitgevoerd en inhoudelijk vanuit 
vakministeries (bij)gestuurd. 
Naar de mate van decentralisatie en specialisatie kan de lokale overheid slecbts 
uitvoerder van dit beleid zijn; dit geldt in hoge mate voor bet voorzienend gedeelte uit 
het takenpakket: het doorgeefluik. 
Om te zorgen dat verdeling onpartijdig gebeurt en uit de sfeer van lokale stamtafels 
blijft, moet ook op lokaal niveau de bureaucratische structuur gedetailleerd en 
geformaliseerd zijn. 
Het Programme Management Framework van het Million Houses Programme, schema 
8.2.A laat deze heldere taakverdeling en opdeling van verantwoordelijkheden zien. 
Vooral op (sub)lokaal niveau leidt deze verkokering tot stagnatie en rigiditeit. 

Om de contradictie beheer versus spontaniteit op lokaal niveau om te kunnen buigen tot 
werkbare situaties worden bier de implementatie-kaders van het Million Houses 
Programme client-gevoeliger gemaakt. 
Op (sub)lokaal/buurt niveau verdelen we de spelers in dit profijtenspel (wederom) in 3 
groepen: mensen, organisaties (NGO's) en (overheids)instellingen. 
Het enculturerend perspectief is leidraad in de volgende hoofdstukken. 

In hoofdstuk 10 wordt de in par. 8.2 geschetste complementaire route op de situatie in 
Colombo uitgewerkt. 
Ontwikkelings- en beheeraspecten, die in de vorige delen aan de orde kwamen, worden 
kort weergegeven en met elkaar in verband gebracht. 
Van op lokaal niveau, bewonersgericht opererende instellingen wordt een kader gemaakt 
van interacterende, adviserende en uitvoerende organisaties. In dit spanningsveld 
bevinden zich de bewoners van spontane nederzettingen. 
Roi en structuur der actoren in dit productieproces worden voor veiwerking en 
omzetting van middelen uit de extra-formele economie nader beschreven en 
geanalyseerd. Er wordt ingegaan op de rol en kenmerken van HPersoneel" bij de 
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interacterende organisaties op lokaal niveau, op de rol van lokale overheidsdiensten en 
bet opbouwwerk. 
Deze analyse mondt uit in een adhoc ontwikkelingsprocesmodel voor spontane 
nederzettingen, dat complementair functioneert naast bestaande modellen voor 
armoedebestrijding. 
Dit Management van Autonomie Met de Allerannsten, bet (MAMA) model wordt in 
boofdstuk 11 gepresenteerd. 
Het model bestaat uit 3 componenten: een Adhoc Conversie Netwerk, Introverte 
Interactie Velden en een Fictie versus Actie Matrix. 
Dit boofdstuk bevat een implementatie-instructie in de vorm van Doen en Laten bij de 
eigen organisatie. 

In boofdstuk 12 wordt deze sociaal-economiscbe en -culturele adhoc institutie in wording 
geografiscb vergeleken met enige nog functionerende stedelijke symbiosen uit de regio. 
Gesteund door deze symbiosen wordt bet MAMA-Model in de stadsstructuur van 
Colombo geintegreerd. 
V oor de toepassing van dit procesmodel wordt een procedure uitgezet, die in een 
praktijksituatie tot realistische aanbevelingen komt om armoedebestrijdingsprogramma's 
en -projecten met een encultureel standpunt te complementeren met bet doel, effectiviteit 
te verbeteren. 
Complementaire aanbevelingen ronden dit instrument af. 



10 GLOBAAL INSTITUTIONEEL KADER 
EN MODELVORMING 

In dit boofdstuk wordt naar een bebeerinstitutie gezocbt, waarbinnen initiatieven van 
onderop zicb zodanig kanaliseren en converteren dat zij bijdragen aan bet "beter 
krijgen H van deelnemers. Het gaat bier om management voor ontwikkeling. 

* Management voor ontwikkeling 
Is bet institutioneel mogelijk om 2 elkaar tegenwerkende activiteiten, met name 
ontwikkeling en bebeer aan voorwaarden en criteria van participanten uit twee culturen 
te koppelen? 

In bet Habitat productieproces betekent: 
A. Ontwikkeling: meerwaarde (profijt) toevoegen aan de Habitat (leefomgeving) en 

aan participanten zelf, die door middel van uitwisseling van eigen inspanningen 
en/of met bijdragen van derden tot stand komt. 

B. Beheer: met bebulp van de geinstitutioneerde voorwaarden en criteria zorgen 
- voor bet zelf instandbouden van bet ontwikkelingsproces (Self-Help), 
- dat profijt redelijk en billijk aan participanten toevalt. 

Het zal duidelijk zijn dat deze tegenstrijdigbeden spanningen oproepen, waarvoor een 
compromis moet worden gevonden tussen laissez-faire- en planningstradities. 
Laten we eerst enige ontwikkelingstypen in bet productieproces doomemen om 
nawijsbaar tot een compromis te komen in een geintegreerd, tevens gedifferentieerd 
samenwerkingsmodel. 

A. Ontwikkeling 
Uitwisseling van veelvormige menselijke inspanningen onderling, in samenwerking met 
(exteme) instellingen kan op vele manieren plaats vinden; bier worden drie manieren 
genoemd: 

1 Meer van hetzelfde: 
door specialisatie en aanpassing van bet bureaucratiscb apparaat voor ontwikkeling en 
bebeer. Specialisering van actoren in bureaucratiscbe procedures op een dimensie van 
een in opzet integraal multi-dimensionaal programma beeft verkokering tot gevolg, die 
versnippering en tangs elkaar beenwerken bevordert. 
De efficiente uitvoering van programma's via diensten, afdelingen enz. is slecbts 
mogelijk met gebruik van een gemeenscbappelijke rekeneenheid in de vorm van geld. 
Geconfronteerd met incompatibiliteit van verrekeningsmiddelen (K versus k) werkt een 
bureaucratiscbe structuur verlammend op bet proces. 
De allergie van bureaucratie voor non-monetaire middelen werkt bij de allerarmsten 
barriereverbogend en uitselecterend. 
Dit anti-ontwikkelingseffect van "meer van betzelfde" berust op Bourdieu's {K,k) 
discrepantie, in de praktijk aangetoond in Deel III. 

2 Acculturatie: 
door decentralisatie, educatie en incorporatie. Aanpassing van de clienten aan 
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bureaucratie, bijv. de allerarmsten tot gereguleerde en vastomschreven taken verplichten 
en trainen in bet gebruik van geld. 
Om ontwikkeling aan te moedigen moet voomamelijk worden gezorgd voor geld, 
inkomensgenererende werkgelegenheid en arbeidsintensieve productiemethoden. Training 
van "human resources" is er op gericht de clienten (meer) geschikt te maken voor de te 
leveren technologie (modemisering). 
Een verhoogde transfer van geld en kunde om allerarmsten te bereiken is noodmelijk, 
maar belaas weten wij uit ervaring dat geldmiddelen op deze manier juist terechtkomen 
bij minder armen. 
Habermas' acculturatie en communicatieve interactie maken dat juist allerarmsten bet 
nakijken hebben, zoals we in deel II zagen. 

3 Enculturatie 
via conversie, nl. door capaciteit en middelen van participanten te bundelen bij een 
institutie, waar bemiddeling tussen actoren plaatsvindt. 
Op sub-lokaal niveau vertaalt deze institutie de inspanningen, enerzijds als bij een 
conventionele actor in de formele sector, tegemoetkomend aan criteria van modeme 
actoren in bet veld, anderzijds treedt deze institutie op als behoedzame beschermer en 
coordinator van samenwerkings (familie)verbanden van de extra-formele economie. 
Deze actor onderscheidt zich van een participant in bet acculturatie-circuit door 
vrijwilligbeid en keuzevrijheid t.a.v. bet gebruik van Arbeid en Kapitaal bij bet aangaan 
van ontwikkeling (Deel I), want veranderingen en aanpassingen leggen de actoren 
zichzelf op. 
De enculturele integratie vindt plaats (Hoofdstuk 2) zonder dwang afstand te moeten 
doen van: 
a. gevestigde (machts)positie en informele privileges; 
b. onderhandelings- en- keuzevrijheid in gebruik en combinatie van middelen; 
c. onatbankelijkheid, beslissingsmacht en inteme beleidsbepaling. 

Dit 3e ontwikkelingstype ligt ten grondslag aan verdere ontwikkelen van de beheer
institutie, maar eerst moeten we nog de ingredienten van beheer nader verkennen. 

B Beheer 
Allereerst doet zich bij bebeer de vraag voor: hoe kunnen voorwaarden en criteria in 
een dynamisch proces worden geinstitutionaliseerd? 
In de praktijk van bet slechten van barrieres voor actieve participatie van allerarmsten 
doemt bet dilemma van de incompatibiliteit der ingredienten op. 
Bevordering van ontwikkeling wordt bier gezocbt in enerzijds aanpassen van de 
delivery-structuur bij overheid en sponsors aan de ingredienten van de extra-formele 
economie, anderzijds in bet mobiliseren van die potenties en middelen bij allerarmste 
participanten. 
Deze gedacbtenconstructie is radicaal nocb revolutionair; zij gaat slechts consequent uit 
van twee realiteiten, die worden gecombineerd tot een constructief compromis, n.1. tot 
een interactie-institutie tussen de realiteit van allerarmsten en de praktijk in formele 
organisaties. 
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De 1 e realiteit: het formele beheren 
Formele ontwikkelingsorganisaties zijn algemeen geldig, dus abstract en monetair 
opgemt om zoveel mogelijk sociaal-economische categorieen van participanten te kunnen 
bedienen; annsten en minder armen moeten er de weg in kunnen vinden. 
Omdat Beheer is ingericht om in optimale verhoudingen resultaten te behalen, heeft het 
onder meer tot taak de bureaucratische verkokering optimaal te houden. 
Men onderscheidt categorieen van beheer conform de sectorale opdeling naar 
werkterreinen, maar men kent ook een opdeling die reikt tot bet lokaal bestuur in 
sociaal, financieel en technisch beheer. 
Interactie in zo'n omgeving wordt bepaald door vastomschreven regelgeving en 
procedures, recbten en plichten, die tenslotte operationeel worden gemaakt door het 
monetaire systeem. 

De 2e realiteit: de extra-jormele prakJijk 
Het financieel-economiscb klimaat is de Family Mode of Production, die wordt 
gekenmerkt door flexibiliteit, veelzijdigheid, improvisatie, adboc coalities en co-optaties 
in locatie-gebonden economiscbe activiteiten. 
Het doel van dem activiteiten is ook bier: bet optimaal verkrijgen van profijt; mlfs 
rechten, plicbten en regels stabiliseren zicb bier op een concreet, alledaags niveau dat in 
stand wordt gebouden (bebeerd) door boofden van buisboudens en andere, ter plaatse 
ontstane gezagsverboudingen, waarin men bij verrekening van interactie meestal geen 
gebruik kan ma.ken van de monetaire instituties. 
De specificiteit van dominante besluitvormings- en beheer(s)procedures ontmoedigt de 
nog niet geaccultureerde actor, i.e. de allerarmste participant. 
In zo'n context betekent meer bulp meer verfijning en verkokering en daarmee meer 
barrieres, opgelegde lasten, die onvermijdelijk leiden tot athaken van veel non-formele 
participanten uit monetair doordachte projecten. 

Om uit dem netelige toestand van niet bij elkaar passende ingredienten van bet proces te 
geraken, moet naar een compromis worden gezocht dat voordelen uit beide 
handelingenstelsels in een proces kan onderbrengen. Dit compromis bestaat uit 
procescriteria en - voorwaarden in een proceskader: 
Criteria 
In de eerste plaats zal een globale afbakening worden geconceptueerd tussen armen en 
allerarmsten, waarin erkend zal worden, dat allerarmsten geen toegang hebben tot de 
monetaire instituties. 
In de tweede plaats moeten grenzen worden gesteld aan sectorvorming en verkokering, 
die in voorkomende gevallen ongedaan moeten worden gemaakt. 
Ten derde moeten interacties met bet formele circuit op niveau van een anders
bemiddeld individu ook adhoc en geimproviseerd kunnen plaatsvinden. 
V oorwaarden 
1. Het accepteren van non-formele instituties/organisaties op sub-lokaal niveau in de 

vorm van een cluster van buishoudens, bijv. (etnische) buurt of extended family als 
actor in bet allerarmsten productieproces met formele participanten (lokale 
overbeid, NGO's en tecbniscbe diensten). 

2. De bereidbeid van bet formele circuit om zelf-reflecterend inteme maatregelen te 
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treffen om initiatieven te kunnen opvangen uit territoriale handelingenstelsels 
(spontane nederzettingen). 

3. Aanwezigheid van een oprechte wil tot samenwerking vanuit de status quo aao 
beide zijden, zonder voorwaarden vooraf. 

Dere criteria en voorwaarden hebben pas zin in een territoriale v~ering en in bet 
kader waarin dit compromis zich afspeelt. 

* Globaal institutioneel leader 
Spontane nederzettingen groeien omdat voor bewoners, actoren en participanten per 
saldo omstandigheden en voorwaarden aanwezig zijn om proftjt te kunnen realiseren. 
Door uitwisseling van middelen tussen de formele stad en de non-formele nederretting 
houden dere laatsten zichrelf in stand. 
Een te concipieeren intermediaire organisatie, die dit profijtelijk mechanisme 
institutionaliseert, moet in staat zijn om middelen uit beide culturen te verwerken, 
opereert markt-conform en financieel-economisch gezond in de informele sector 
enerzijds en functioneert bovendien tussen de formele en extra-formele eeonomieen. 
De participanten moeten er profijt aan kunnen ontlenen. 

In bet schema is bet dynamiserende medium (K) en (k) gekoppeld ~ respectievelijk 
Expertise en Allerarmsten(AA). 

lokale overheid 
(beleid) 

Politieke wil 

Financien 
Planning 
Strategieen 
S&S 
sau Technische Diensten 

(uitvoeren) 

Aannemers 
Belastingen 
Banken 
Controleurs 

-_, 
I < 
•"~,,. 

' t ;_ -
NGO's 
(advies) 

Opbouwwerk 

Welzijn 
SSM 
SNV 
CDC 

Dit expertisedilemma (K) vs (k) wordt voorgesteld als een immateriele stroom [gestippeld] en de 
barriere door een dubbele pijl uitgednikt. 
De getrokken lijn met pijlen dnikken middelen -interactie en -uitwisselbaameid uit, naar gelang 
deze een eenrichting (athankelijkbeid) dan wel een tweerichting (gelijkwaardigheid) aangeven. 

Diagram 10.0.A Globaal institutioneel kader 

Allerarmsten staan centraal temidden van kwesties en culturen, waarmee ze in een 
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dynamisch proces direct te maken hebben, n.I.: Beleid en Uitvoering of, in de 
terminologie van ontwik:kelingswerk, bevoogding en toelevering (delivery). 

In dit globale kader voor een Habitat productieproces staan actoren van diverse culturen 
centraal, bun interactie gaat om afstemming en koppeling van multi-dimensionale 
voorwaarden en criteria van niet-direct uitwisselbare middelen. 
De proces-participanten worden in afbeelding 10.0.A benoemd naar bun culturele 
kenmerken, respectievelijk advies, beleid en uitvoering. 
Verder is te zien dat de bewoner (participant) een centrale rol in bet web inneemt en 
zicb moet ontplooien in bet spanningsveld van (lokale) overbeid, NGO's en Technische 
Diensten. 
Binnen dit interactienetwerk spelen, zoals we eerder bebben gezien, naast mens-aspecten 
en ambities (Deel I), strategieen (Deel II) en structurele kaders (Deel III) voor bet 
proces van ontwikkeling een rol, vooral de middelen-dilemma's, o.a. beschikbaarbeid en 
incompatibiliteit. 
Met bet vooruitzicht "onaanaebroken Middelen" uit de extra-fonnele economie te 
mobiliseren resten de overheid en NGO's slechts open te staan voor de rol en functies 
van bestaande instituties en van de mensen daarin. zoals bijv. de entrepeneurs1

", 

In par. 10.1 bespreken we de rol van "personeel" in bet ontwik:kelingsproces 
beschreven. 
Roi en structuur der lokale overheid op buurtniveau wordt in par. 10.2 aangescberpt en 
waar nodig, bijgesteld, bijv. door complementering. 
In par. 10.3. wordt de rol van NGO's ontrafeld aan de hand van de cultuur in opbouw
en welzijnsinstellingen, omdat zij ervaring hebben op bet gebied van bewust geinitieerde 
ontwik:keling. 

10.1 De rol van "Personeel• 

Een interactie-organisatie, die niet-direct uitwisselbare middelen kan verwerken, moet 
intern en extern z6 flexibel en veelzijdig zijn dat zij slechts door eveneens veelzijdige en 
flexibele mensen gerealiseerd kan worden bijv. door "regelaars2", die sine qua non, op 
de hoogte zijn van de eigen leefomgeving. 
Medewerkers moeten voor deze samenwerkingsverbanden de contradicterende 
voorwaarden en criteria verzoenen door eigen inzet met bet doel de samenwerking om te 
vormen tot functionerende en profijtelijke mechanismen. 
Bij samenwerking geldt als criterium - open en legitiem - bet eigenbelang van 
participanten, wat inhoudt: kennis van elkaars motieven om deel te nemen zonder elkaar 
te idealiseren. Niet in de laatste plaats gaat bet om kennis van eigen kunde, beperkingen 

1 Deze entrepreneur wordt hier onder verscheidene namen gepresenteerd, zoals "organisatie"hoofd, 
FMPE-manager, conversie-coordinator, extended-familiehoofd of "regelneef". 

2 Het begrip "regelaar" reserveer ik voor een functionaris, die aan de fonnele kant staat (cf. hoofdstuk 11) 
en die niet moet worden veiward met Grijpstra's type van lokale NGO-directeur, die slechts een gedieMtige 
acculturatie-exponent is (Grijpstra in: Galjart '82:106). 
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en mogelijkheden. 
Het spreekt vanzelf, dat bet personeel van zo'n organisatie uit mensen bestaat, die ter 
plaatse wonen en werken, dus vooral zij, die nauwelijks de omgeving ontgroeid zijn en 
die nog met beide benen in de spontane nederzetting kunnen staan. 

* De prakdjk 
In participatie-discussies en actie-onderzoek werden deze voorwaarden van lokale kennis 
en affiniteit reeds breed uitgemeten (o.a. Buys '83; Huizer '89). 
In de praktijk gaat bet om de volgende kenmerken: 

Als ontwikkelingsdeskundige behoort men altijd respect voor de lokale bevolking 
en cultuur te tonen. 
Doelgericbte interactieprocessen dienen zicb open af te spelen. 
Interacterenden zouden ook in staat moeten worden gesteld zich van de resultaten 

van bun inspanningen te overtuigen, d.i. profijt bebben. In Habitat
verband 7.al bet duidelijk zijn dat participanten een verbetering van bun 
woon/economiscbe omstandigbeden zelf moeten kunnen ondervinden. 

Ontwikkelingsdeskundigen zijn bet er over eens dat niets minder dan een materiele 
positieverbetering van allerarmsten bet criterium voor succes moet zijn. 

Omdat resultaten berekenbaar, meetbaar en ook concreet moeten zijn, .lijkt de opgave 
van de medewerkers zich dus op bekend kwantitatief terrein te bevinden ware bet niet 
dat in bet productieproces met de allerarmsten: 
1. de tot onderscbeidene actoren ter beschikking staande middelen onderling niet

recbtstreeks uitwisselbaar en berekenbaar zijn; 
2. ongelijke sociaal-economische participanten ongelijk profijt van ingezette middelen 

hebben. 

Deze tegenvaller wordt wet toegescbreven aan de financiele structuur van bet 
ontwikkelingsproces (armen worden armer en rijken steeds rijker); loch worden in 
financiele kringen uit deze tegenvallende uitkomsten geen structurele consequenties 
getrokken. 
Waar de verwachtingen tegenvallen, vervalt bet productieproces tot een on(economisch)
profijtelijke liefdadigheid, in plaats van bezinning op de incompatibiliteit der middelen 
van twee economieen (cf. Deel II + III), die mede wordt veroor7.aakt door 
medewerkers uit die twee culturen cf.Deel I). 
Twee aan de mens verbonden aspecten, n.1. ahstractie en vooronderstelling kunnen 
helpen deze structurele dwaling te begrijpen en aan te pakken: 
Bij de dominante cultuur: 

voelt men de pijn zelf niet, want bet betreft een abstract object (wetenschappelijke 
afstandelijkheid). Mocbt men zicb tocb van een probleem bewust zijn, dan 
vertrouwt men erop dat andere specialisten dit wel kunnen oplossen. · 
Zo denkt men dat "Economy of Affection" geen gebied is voor micro-economen, 
maar voor antropologen etc. · 
beboren financiering en geld onverbrekelijk bij elkaar. 
bestaan allerarmsten zonder geld officieel niet. 
is men zelf zo goed in de financiele praktijk thuis dat bet financieel bewustzijn 
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deze knelpunten niet eens opmerkt. In de dagelijkse praktijk komt men immers 
niemand tegen, die met bet geldwezen onbekend is. 

In deze context worden vooronderstellingen vanzelfsprekendheden, in plaats van 
onzekerbeden. 

Tegenover die bandelingenmentaliteit kan de cultuur in de extra-formele economie 
worden gesteld: 

bij allerannsten is nEconomy of Affection" dagelijkse realiteit, voelbaar en 
toegepast: men is van alle markten thuis. 
de controverse tussen 11doen" en "praten"' tussen nrealiteit" en "abstractie" onder 
ontwikkelingshelpers doet allerannsten steeds verbaasd staan en zet hen op bet 
verkeerde been. 
regelen, uitwisseling van vrienden/familiediensten; verplichtingen; eigenbelang; 
interacties zonder geld overheersen in de extra-formele instituties. 
zich verplicbten aan bet geldwezen is een avontuur; ervaringen van mede-bewoners 
Iaten zien dat anderen bet meeste profijt hebben van deze avonturen. 

In de dynamische praktijk resulteren de7.e abstracties en vooronderstellingen in: 
een spel, dat gespeeld wordt vanuit een voor de allerarmsten zwakke positie, nl. de 
slechte toegankelijkheid tot bet geldwezen. 
geen kans tot ontplooing van de sterkere ingredienten van allerannsten in bun 
dagelijks leven, nl. improvisatie, flexibiliteit en uitwisselbaarheid. Het 
financieringsmechanisme is gelijk, want in spontane nederzettingen worden 
betrouwbaarheid en kredietwaardigheid bepaald door bet kunnen terugvallen op 
familie. 

Een verandering ten gunste van de non-monetaire betalingswijze in de structuur kan 
slechts worden verwacbt door een verandering van route binnen de organisatie-cultuur 
(cf.Deel III). Op zicb is een organisatie reeds een abstractie, dus een vervreemding van 
de praktijk. Om bij de formele actoren de afstand, dus abstractie te niet te doen en tocb 
de realiteit voelbaar te houden, zal er een institutie moeten komen, die de voordelen der 
formele- en extra-formele sector kan benutten. 
Zo'n institutie zal moeten worden samengesteld uit mensen uit die beide sectoren. 

Personen, die door formele instellingen aan dit samenwerkingsverband ter beschikking 
worden gesteld dienen zicb van bun collega's te onderscheiden door bet niet 
onbesproken laten van monetaire vanzelfsprekendheden. Daamaast moeten zij ook in 
staat zijn om de z.g. "Economy of Affection" te hanteren in een productieproces met 
(monetaire) participanten. 
Schema 10.1.A laat herkomst en culturele verbondenheid van zulk personeel met de 
lokale omgeving zien: bier in gradaties van enculturerende geaccultureerdheid 
aangeduidt als medewerker NGO (regelaar), conversie-coordinator, Baasunnehe1

, 

FMPE manager, traditionele leider, familiehoofd in de extra-formele economie. 

1 Baasunnehe is een Singalese verbastering van het Nederlandse woord "Baas" als overblijfsel van de 17e 
eeuwse betrekldngen met Sri Lanka; het woord staat voor vakman, ploegbaas, ldeine aannemer. 
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Schema 10.J.A Inter-culturele dynamiek van "personeel" 
De tussen twee culturen acterende personen kunnen in dienst zijn van bijv. NGO's, 
lokale overheid; ze moeten in staat zijn te functioneren als intennediairs om bijv. de 
FMPE (Family Mode of Production Enterprise) manager verder op weg te helpen 
binnen de organisatie van deze NGO's, dan wel door middel van hun exteme netwerken 
andere geinteresseerde instanties weten te vinden. 
Deze "medewerkers" als z.g. "regelaars" helpen de clienten, de allerarmsten, bijv. 
hoofden van huishoudens om de inteme uitwisseling van exteme, niet-rechtstreeks inwis
selbare middelen naar de juiste kanalen door te sluizen. Zij moeten de organisatie en de 
omgeving waarin zij werken natuurlijk door en door kennen. 
Deze "regelaars" komen voort uit de groep inwoners, die zich in een FMPE-kader het 
meest hebben geprofileerd en die zich bewust hebben laten accultureren om zich ten 
behoeve van de eigen achterban sociaal-economisch nuttig te maken. 
In tegenstelling tot een FMPE-manager, wiens loyaliteit uitsluitend bij zijn familie, resp. 
zijn cluster berust, hebben de "regelaars" een dubbele 1oyaliteit en verantwoordelijkheid, 
die in het beloningssysteem tot uiting komt. 
De beloning voor hun activiteiten moet rechtstreeks worden gekoppeld aan de 
gerealiseerde productieprocessen, die recht doen aan de belangen van alle participanten. 
De intermediair bij de lokale overheid wordt door diezelfde overheid, resp. Technische 
Dienst betaald naar rato van de effectief gerealiseerde interactie met allerarmsten. 
Bovendien krijgt hij een "commissie" voor bewezen diensten, bijv. voor het aanbrengen 
van nieuwe clienten enz. Op deze manier maakt men dus voorheen ontoelaatbare 
praktijken bespreekbaar en acceptabel. 

De intem-gerichte, maar extern geworven medewerkers bij NGO's, lokale overheid enz. 
veroorzaken binnen hun organisatie een competentieverlegging, die tot uiting komt in 
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functioneringsmodaliteit en verandering van rechtspositie. 
Hun taalc bestaat uit bet benutten van netwerken binnen de eigen organisatie, samen met 
andere leden van dit samenwerkingsverband, om te komen tot conversie van middelen. 
Door bet uitwisselbaar maken van incompatibele middelen met behulp van bet 
combineren en manipuleren van laterale- en backward-linkages ontstaat een meerwaarde, 
dus ontwikkeling. 

De counterpart-intermediair is territoriaal beheerder en conversie coordinator, bijv. een 
familiehoofd, FMPE-manager enz. 
Een logisch uitvloeisel van de inteme orientatie van deze territoriale beheerder van 
productie-activiteiten is dat zijn inkomen voortkomt uit eigen activiteiten met inteme 
familieparticipanten, dus self-supporting op Family Mode of Production wijze. 
Passend in de hedendaagse privatiseringsdiscussies worden de leiders der intermediaire 
adhoc netwerken, nl. FMPE manager nu c.q. "eigenaren" of "selfsupporting directors" 
genoemd; zij moeten in dit beheer-netwerk met de dubbel-georienteerde representanten 
van lokale overheid en NGO's samenwerken, zonder echter volledig van hen athankelijk 
te zijn. Op deze manier interacteren hoofden van huishoudingen op dit niveau, adhoc 
bijgestaan door (om)gevormde, formele representanten, bijv. projectleiders, experts en 
opbouwwerkers van de huidige praktijk en bun resp. regelaars. 
Beide economieen verkrijgen uit deze interactie overwegend profijt; onbruikbare 
middelen worden door tussenkomst van de intermediair integreerbaar. 

Men beweert (SNV '85; Verhagen '87) dat in de huidige praktijk zonder 
bovenstaande geinstitutionaliseerde voorwaarden en criteria voor participatie van 
allerarmsten functionarissen van formeel erkende NGO's reeds effectief werken. 
In deze constatering vergeet men te vermelden dat die inspanningen op kleine, 
arbeidsintensieve schaal worden uitgevoerd met en t. b. v. mensen uit een cultuur der 
monetaire economie (Buys '83). 
De voordelen van bun succesvolle projecten komen de monetaire en minder arme 
categorie participanten ten goede. 
Om een grote massa armeren te bereiken is uitbreiding en versterking van bestaande 
programma-onderdelen noodzakelijk. 
Een nadeel van zo'n uitdijende, fijnmazige infrastructuur is intussen bekend, nl. de 
progressief onbeheersbare financiele omvang. 
In dit productieproces ligt de nadruk namelijk te sterk op bet belang der organisatie, op 
strategie en op bet product: een supply-market orientatie. Weliswaar leveren deze activi
teiten werkgelegenheid voor de uitvoerders op, maar hoe meer uitvoerders, des te 
slechter de effectiviteit voor niet-participerende allerarmsten. Het doel is voorbijge
streefd door de middelen en instrumenten, met voorbijgaan aan voorwaarden en criteria 
van bet ingredient personeel dat de garantie had moeten bieden voor een zichzelf 
continuerende ontwikkeling. 
In de volgende paragrafen wordt bekeken welke verhoudingen en beperkingen de 
conventionele visie op lokaal personeel, aan de hand van de incompatibiliteit der 
middelen bij de lokale overheid/TD en bij NGO's/opbouwwerk met zich meebrengt. 
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10.2 De rol en stmctuor van lokale overbeid en Tedmiscbe Dien&ten 

Hieronder wordt ingegaan op de bestaande delivery-achtige lokale overheidsorganisatie
structuur van Sri Lanka. De bedoeling is om aansluitpunten te identificeren ten beboeve 
van (financiele) uitwisselingsmechanismen, die niet compatibele ingredienten verwerken. 
De beschrijving heeft de financiele transactie als leidraad. 
De financiele structuur van lokale overheden in Nederland en in Sri Lanka zijn in 
principe gelijk (hoofdstukken 4 resp. 7). 
Financiering is overwegend afhankelijk van toewijzing uit bet nationale budget; 
verdeling van inkomsten en uitgaven verscbillen slechts kwantitatief. 
Het medium der transacties is monetair. Beide structuren zijn te karakteriseren als 
delivery-gericht. 
In principe komen inkomsten altijd uit: 

gemeentelijke belastingen: onroerend goed, grond; 
retributies: leges en tarieven; 

verder: 
algemeen {lopende) uitkeringen der centrale overheid (gemeentefonds) en 
doeluitkeringen van vakministeries {Soc. Zaken, MVROM, Onderwijs etc.) 

In Nederland vormen de eigen inkomsten slechts een gering deel van bet totaal aan 
inkomsten van een gemeente. In ontwikkelingslanden kunnen die eigen inkomsten naar 
verhouding een groter deel vormen; dit is ecbter bet· gevolg van de geringe middelen
allocatie der centrale overheid. De basis waarop de centrale algemene uitkeringsquota 
worden berekend stamt dikwijls nog uit minder dynamische tijden met een nog 
beheersbare en trage bevolkingstoename. 
In de regel overtreffen de uitgaven de lokale inkomsten. 
Ook elders bezitten gemeenten ter fmanciering van kapitaaluitgaven binnen zekere 
grenzen leningsbevoegdheden. 
Zo is bijv. financiering van buisvesting in principe ook dezelfde: 
- OF de lokale overheid krijgt subsidie van de centrale overheid om leningen te kunnen 
afsluiten tegen gunstige voorwaarden, 
- OF de woningcorporatie krijgt de subsidie, 
- OF beide ontvangen subsidies rechtstreeks via bet Ministerie van V olkshuisvesting of 

via een woningbouwfonds. 
Rentesubsidie aan kredietinstellingen en/of aan individuen, zoals de individuele 
buursubsidie en naar objecten met bevroren huren worden overal toegepast. 
Kortom, instrumentaria en kennis van lokaal bestuur zijn ook in Sri Lanka aanwezig; 
verder zijn overheidsorganisaties bet resultaat van heraanpassingen aan zich voordoende 
situaties en modeme inzichten: zij functioneren voor, in en met de dominante cultuur. 
De basis voor een gelijkwaardige ontwikkelingssamenwerking op gemeentelijk niveau is 
hierdoor ruimschoots aanwezig. 

In delivery-achtige samenwerkingsprojecten kan men zich door deze relevantie dan ook 
heel goed verkijken op de dingen van alledag. V ooral stedebanden en andere recht
streekse interacties met doelgroepen leveren gebrekkige analyses en vanzelfsprekende 
vooronderstellingen op. Een voorbeeld uit onze buurt is: welk allerarmstendoel wordt 
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gediend door levering van 2e hands (overbodig geworden) kantoorinrichting (o.m. 
project SNV /Gemeente Eindhoven/Gedaref)? Met deze inrichting levert men niet alleen 
de bestuurs- en overheidscultuur, maar ook culturele vanzelfsprekendheden, zoals onroe
rendgoedbelasting, bouw- en woning-toezicht, planningsmethoden, etc. Deze formele, 
kapitaalintensieve verworvenheden hebben negatieve consequenties voor de 
ontwikkelingsdynamiek in spontane nederzettingen, zoals reeds is uitgewerkt in par. 6.2. 
Verder weten we onderhand ook dat hoe meer een lokale overheid zich in de klein
schalige informele sector indringt, hoe groter voor haar de financiele offers worden. 
Dit staat - evenals in Nederland - bekend als bet betaalbaarheidsdilemma bij pro
jecten, waar participatie- en beheeraspecten worden benadrukt. 
Zelfs de kleinschalige, non-conventionele bottom-up financiering blijkt niet in staat dit 
kosten mechanisme te keren; bovendien heersen in lokale overheid- en NGO-kringen 
omtrent dit mechanisme nog verwarring en radeloosheid. 
Liever beziet men een vertrouwde productiewijze in de eigen omgeving, desnoods 
verwisselt men doelstellingen met de realiteit door meer van hetzelfde onder bet motto: 
meer geld, meer werk, dan de problematiek in een interculturele interactie te 
analyseren. 

Waar blijven de dimten en wie zijn overheimactoren? 
Laten we in het kader van de uitvoering van bet Million Houses Programme voor Sri 
Lanka nagaan hoe een lokale overheid en de Technische Diensten hun doelgroepen zien 
en welke voorzieningen zij treffen ten behoeve van hun clienten. 

De lokale overheid ziet zich, mede in het kader van bet zich implementerende 
decentralisatie-programma geplaatst tussen centrale overheid en lokale bevolking. 
Zij functioneert tegelijkertijd als intermediair en als uitvoerder van bet (Habitat) 
programma. 
Binnen de interactiekaders der lokale overheid kan de positie en de verwachte bijdrage 
van bun clienten op 3 niveaus worden beleefd: 
1. relatie centrale - lokale overheid in 10.2.1; 
2. relaties binnen de lokale overheid in 10.2.2; 
3. interactie van overheid versus lokale bevolking in 10.2.3. 

10.2.1 Relatie centrale - lokale overheid 
De noodzakelijke politiek/administratieve achtergrondkennis om Sri Lanka's Habitat
productieproces lokaal-gebonden en onder realistische verhoudingen te kunnen 
beoordelen kan worden samengevat in. diagram 10.2.1.A 

Het District Development Council is bet planningsgremium op district c.q. groot 
stedelijk niveau, de Housing & Community Development Council is een commissie uit 
haar midden, versterkt met exteme adviseurs (zie verderop). 
Feitelijk heeft de aangeduide adviserende route betrekking op bet complementaire 
bestuursstelsel: enerzijds modem, democratisch, anderzijds traditioneel hierarchisch 
gebaseerd op vertegenwoordiging van hoofden/voorzitters van vrijwilligersorganisaties. 
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HCDC Housing and Community Development Council 
DOC District Development Council 
PM Pradeshiya Mandala (traditionele regionale raad) 
OM Oramodaya Mandalaya (gemeeoscbapsraad) 
VO Voluntary Organisations 

parlement 

++++++++ 
I P.M. 

I G.M. I 
@:] 

-...J..---------·-··..i ~-------i population 

naar: Van Dusseldorp '84:134 
Diagram JO. 2.1.A Politiekladministratieve hil!rarchie 

-- vertegenwoordiging 
---·- adviserende vertegenw. 
+ + + administratieve relatie 

Wei is hier sprake van een complementair bestuur, maar omdat de structuur de 
vertegenwoordiging selecteert op dominante sociaal-culturele en -economische aspecten 
kan men minder signalen veiwacbten uit de sociaal-economiscbe omgeving der 
allerarmsten dan uit de modeme (formele) sector. 
Met bottom-up ontwikkeling beeft deze complementaire route niets te maken. 
In het MHP is de positie van bet Housing & Community Development Council (HCDC) 
centraal geplaatst tussen bovengeordende overheden (diagram 10.2.1.B) en onderge
schikte participanten uit de lokale gemeenscbappen (diagram 10.2.1.A). 
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Beheer 

Programma fondsen 
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National Housing Development Authority 
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Local Authority 

advies-1 
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Diagram 10.2.1.B Positie Housing & Community Development Council 
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Op dit niveau is met exteme NGO's - voorna.melijk buitenlandse donoren - rekening 
gebouden en wordt daarvoor ook plaats ingeruimd. 
Lokale community-based NGO's komen via de ladder Gramodaya Mandalaya en 
Pradeshiya Mandala als vanzelf aan de beurt. · 
Zoals we uit de samenstelling van commissies en raden kunnen zien, wordt de bevolking 
geacht te worden vertegenwoordigd via deze natuurlijke selectie en cooptatie, 
overeenkomstig Bourdieu's culturele- en sociale kapitaalmechanismen. 
Feitelijk gebeurt dit in Nederland net zo. Interessant bij deze analyse is dat de zwakte 
van de bureaucratie tot uiting komt op bet vlak van bet atleggen van 
verantwoording. Verder is in diagram 10.2.1.B terloops aangegeven, dat ook aan 
terugbetaling is gedacbt. 
Gezien de procedures en de hierarcbiscbe weg bij samenstelling van de HCDC, beboeft 
men zich geen illusie te maken over de overbrugging van materiele en instrumentele 
incompatibiliteit, die extra-formele landgenoten ten aanzien van bet productieproces 
ondervinden. 

Het HCDC bestaat uit de volgende leden: 
- Voorzitter P.M. I Burgemeester (voorzitter), athankelijk van grootte gemeente; 

Vertegenwoordiger van bet Ministerie van Local Government (secretaris); 
Vertegenwoordiger der gemeenteraad; 
V oorzitters Gramodaya Mandalaya; 
NGO-vertegenwoordigers; 
Manager van bet Districtskantoor National Housing Development Authority (NHDA) 
= Inspecteur voor de Huisvesting; 
Inspecteur der Belastingen voor stedelijke gebieden; 
Notabelen, die aan de zaak kunnen bijdragen; 
Hoofden van Dienst van de lokale overheid; 
Geinteresseerden. 

Dit Comite wordt bijgestaan door een Adviesraad, bestaande uit: 
- Parlementslid uit bet gebied; 
- Voorzitter District Development Council; 
- Government Agent (Belasting, Planning & Ontwikkeling). 

De notulen van bet HCDC worden aan deze Adviesraad toegezonden; men wordt bij 
belangrijke zaken uitgenodigd om aan de raadsvergaderingen deel te nemen. 
Wat gebeurt er binnen de lokale overbeid? Welke ruimte biedt deze lokale cultuur voor 
initiatieven van allerarmsten? 

10.2.2 Relatie binnen de lokale overbeid 
Het HCDC coordineert de Habitat-ontwikkelingsprojecten binnen bet gebied in een 
geintegreerd programma, dat Welzijn, Gezondheidszorg, Infrastructuur en Stadsplanning 
om vat. 
De activiteiten op lokaal niveau kunnen worden onderverdeeld in twee verschillende 
werkverbanden: 
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A. in activiteiten die inter-organisationeel zijn gericbt en tot doel bebben de 
organisatie draaiende te houden (dgr. 10.2.2.A); 

B. activiteiten die op bet product zijn gericbt (dgr. 10.2.2.B). 

A. Relaties bij inter-organisationele activiteiten 
De7.e relaties van de verschillende participanten in dit proces worden in diagram 
10.2.2.A weergegeven: 

,- - - - - - - - - - - -1 HCOC I- - - - - - - - - - - - - - - ~ 

~ G § 
: -EJ-r::or---~~:-------;;----r-~~. 1 i 

I 

coos 
I I 

~ - - - - - - - - - - - -I CDC& r--------------...1 
Bron: ISP Sri Lanka 

Diagram 10.2.2.A lnter-organisationele relaties 
UOC Urban Operations Council: zorgt voor dagelijkse operationele werkzaamheden; voert besluiten van 

HCDC uit via CDC. De !eden van UOC bestaan uit een kemgroep van tecbnici uit de lokale over
beid die bet MHP uitvoeren. 

CDO Community Development Officer: is veld/prajectgebonden functionaris. 
CDC Community Development Council: werkt op wijkniveau; is een vitale eenheid in bet programma. Op 

dit administratief laagste niveau kunnen vrijwilligers-organisaties (VO), NOO's en lokale overheid 
met elkaar en direct met de bevolking communiceren. 

NGO Non-Government Organisation: worden financieel ondersteund door zowel binnen- als buitenland; 
zijn in bet HCDC vertegenwoordigd en werken direct in een der CDC's. 

NHDAIUDA 
National Housing Development Authority I Urban Development Authority: zijn technisch adviseurs 
voor de lokale overheid; zij zijn op verzoek te consulteren. 

GM (genomineerde) Gramodaya Mandala: voorzitters; zij bebben in de HCDC zitting, maar werken ook 
op CDC-niveau. 

V oor een goed functioneren van de7.e relaties is bureaucratische traditie en cultuur 
onontbeerlijk. Procedures worden schriftelijk vastgelegd, terwijl Kapitaal en 
(geaccultureerde) Arbeid uitwisselbaar zijn. 
De verhouding (K) versus (A) volgt de trends in de formele economie. 
De discussies over automatisering, bouw- en squatterimprovement technieken en 
arbeidsbesparing kunnen bier op relevante wij7.e worden gevoerd. 
De clienten voor op de allerarmsten gericbte programma's komen hierin 7.elf ecbter niet 
voor, want zij bebben zicb reeds uitgeselecteerd nog v66r de afvaardiging uit bet niveau 
van vrijwilligersorganisaties werden gekozen. Om lid te worden van die organisatie 
beeft men nl. economisch en sociaal Kapitaal nodig (cf. Dusseldorp 84; Frerks 91). 
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Van binnenuit, d.w.z. vanuit de dominante cultuur kunnen allerarmsten niet verwachten 
dat naar hen op een andere manier wordt gekeken dan naar bun minder draagkrachtige 
mede-cultuurgenoten. Ook voor een eventuele clientbenadering, zoals we hieronder 
zullen zien, biedt de lokale overheidsstructuur weinig ruimte. 

B. Object van bet productieproces 
In bet spanningsveld van interacterende instellingen, incl. NGO's bevindt zich bet object 
van bemoeienis: 

:------------~--~-----------! 
I I 

HCDC 1-- -- --• --------• -- -- -- -- --: 
I I 
I I 

c:J LJ uoc 
Ch'man 

Comm'r/sec'y 
Sec'y-U/A.P.O. 

Bron: ISP Sri Lanka 

I 

----------~--------~---------· 

lc~cl B 8 B 
I 

: - Community organizing 
• - Deciding needs 
: - Deciding priorities 
• - Construction 
: - Maintenance 

·--------------- -----------------J--------------------------------

Diagram 10.2.2.B Object van het productieproces 

I 
I 

In dit diagram zijn clienten voorgesteld als object van besluitvorming ten behoeve van: 
- community organising; 
- needs; 
- priorities; 
- construction & maintenance. 

Steeds wordt voorondersteld dat bet Community Development Council uitstekend op de 
hoogte is van wat er in de omgeving leeft, omdat de leden van dit Council uit de direct 
betrokkenen zijn voortgekomen om namens de allerarmsten te handelen. 

De structuur van de maatschappelijke ontwikkelings-, i.e. opbouw-organisaties wordt op 
basis van deze vooronderstellingen gestalte gegeven, uitgesplitst naar specialisaties in de 
dominante cultuur. 
De uitvoering van bet MHP op CDC-niveau gebeurt feitelijk op dezelfde verkokerde 
wijze als op Urban Operations Council-niveau, maar dan in een verfijnde, kleinschalige 
omvang. d.w.z. in een verkleind soort Openbare Werken, zie diagram 10.2.2.C 
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COMMUNfTY DEVELOPMENT COUNCIL 

Which i• operaijonal at f1&1d ..... , formed by tha community and co-ordinated 
by a suitable offocer 

as partnera in all 
uPOrading 
activities 

ascaretakeraof 
amenities 

Diagram 10.2.2.C Verkokerde loketten 

Ondank:s dit laag-drempelig niveau van operatie komt de "client" nergens in zicht! De 
objectivistische manier van werken is gebleven; men houdt zich nog steeds met zichzelf 
bezig. d. w .z. de werkwijze. procedures. regels en de boodschap staan voorop 1

• 

De overheids- en NGO-participanten in bet Million Houses Programme productieproces 
onderkennen dit probleem ook wel: 
Benjamin & Dasanayake ('86) stellen dit bureaucratiscb centricisme, d. w.z. de hang 
naar vastgelegde procedures en simplistische regelgevingen aan de kaak door bet 
conventionele, object-goorienteerde handelen in bet productieproces tegenover een 
subjectivistische aanpak te stellen, cf. diagram 10.2.2.D 

In bun discussies en aanbevelingen. die voortvloeien uit (evaluatie)rapporteringen wordt 
met geen woord gerept over bet onbevredigend functioneren van financiele mechanismen 
in de onderste regionen der economie en over de non-monetaire economie. Hun optiek 
is een excersitie in de monetaire sector vanuit de (sub)minima, cf. Tabel 4.1.2.D). 
De behoefte aan uiteenzettingen over de non-monetaire economie is niet aanwezig; 
tenslotte zijn alle bandelingen en processen in de subjectivistische visie impliciet 
monetair. 

Wanneer daar al over deze lage regionen wordt gediscussieerd, dan gaat bet slechts over 
hoogte van de huur, goedkoper bouwen, rente, termijnen van aflossing, terwijl ook 
meer investeringen in verfijnde en geinformatiseerde bureaucratie en institutionele 
versterking in de belangstelling staan. 

Dit verschijnsel komt ook onder bestuurders in een hoog-technologisch ontwikkelde omgeving voor; 
in bet marktgericht produceren wordt dit eveneens als een serieus mankement opgevat (cf. Smeets 
'92, Morgan '86: "Images of organisations• citerend). 
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1 --
Bron: Beajamin & Dasanayalte '85: 40-411 

Diagram 10.2.2.D Sociale economie vanuit de huishoudens 

Economiscbe crises en moeilijke tijden, altijd actueel in Derde Wereldlanden, kunnen 
lokale overbeden dwingen uit zeltbeboud tocb interesse te tonen voor bun categorie 
allerarmste clienten om er daadwerkelijk wat aan te doen, m.aar .......... biedt de 
structuur van de lokale overheid mogelijkheden voor een opening naar deze allerannsten 
op de subjectivistiscbe manier van Benjamin & Dasayanake? 

10.2.3 Interactie van overheid versus lokale bevolking 
In Sri Lanka bestaat een oprecbte belangstelling voor participatie aan bet 
productieproces. Men is ervan overtuigd dat de ontwikkelingsprogramma's slechts met 
vrijwillige en actieve medewerking van belangbebbenden kunnen worden uitgevoerd. 
Voor de overbeid is de noodzaak van samenwerking evident en tweeledig; tegenover 
uitgaven ten beboeve van de clienten moeten inkomsten staan, wil bet proces ook na de 
demonstratiefase kunnen worden voortgezet. 
We bebben gezien, dat discrepanties in bet productieproces zicb bet duidelijkst 
manifesteren bij de financiele middelen (cf. boofdstuk 9), waardoor die interactie tussen 
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actoren op lokaal niveau - de globale structuur van interactie in diagram 10.0.A 
memorerend ook in financieel-economische termen kan worden bekeken. Deze 
middelen-condities zijn te beschouwen als athankelijk versus onathankelijk of als 
uitvoerend resp. medebepalend. 
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Diagram 10.2.3.A Financii!/.e relaties met de overheid 

Technische Diensten voeren beleid van de (lokale) overheid uit, op basis van 
programma's, projecten en budgetten. ledere sector wordt weer opgesplitst in directie, 
afdelingen, secties en units. Elk onderdeel werkt een takenpakket en werkplannen uit op 
projectmatige wijze in een set van netwerken. 
Natuurlijk wordt er over geld gesproken; taken en objecten moeten, ook vanuit de 
overheid bezien, zo goedkoop mogelijk op afgesproken kwaliteitsniveaus worden uitge
voerd. 
Door de complexiteit van de werkelijkheid ontstaat de behoefte aan specialistisch 
gestructureerde organisaties, die afzonderlijk niet in staat zijn een project of proces van 
de grond te krijgen, maar gemmenlijk complexe projecten we) aankunnen. 
Opvallend bij deze specialisten is de instemming met en bet begrip voor elkaars 
financiele middelen. Dit begrip strekt zich verder uit naar bijv. NGO's, TD's en andere 
lokale overheden. Wanneer men een medische NGO om meer zorg vermekt, wordt dit 
vertaald in geld, maar ook in gevallen van technische bijstand, bijv. bij 
kwaliteitsproblemen wordt in geldtermen gediscussieerd. Deze geld-orientatie wordt 
zelfs toegepast bij de sociale cost-benefit opstellingen, waar met schaduwprijzen wordt 
gewerkt voor ingredienten, die eigenlijk geen prijs hebben. 

In deze sociaal-economische cultuur valt vanuit de uitvoerende kaders niet te 
verwachten, dat met "anders-bemiddelden" een productieproces op gang gebracht kan 
worden. Specialisatie, bureaucratie en technologische modernisering impliceren 
monetarisatie. Onderscheid van doelgroepen voor de verdeling van toeleveringen is 
gebaseerd op monetaire kenmerken, waar allerarmsten niet in passen. 
Voor de minder armen zou de subjectivistische aanpak mogelijk effectiviteitsverbetering 
met zich meebrengen, a)s zou worden afgezien van continuYteit op lokaal niveau. Op 
nationaal niveau werkt de projectmatige en infrastructuur-versterkende aanpak 
schuldenvenneerderend. 
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Kan Community Work (= opbouwwerk) vanuit een adviserende rol de interactie met 
clienten helpen structureren en van daaruit complementaire routes voor ontwikkeling met 
allerarmsten aanreiken? 

10.3 .Roi en stnictuur van NGO's 

NGO's van allerlei pluimage en niveau hebben veel met elkaar gemeen. Binnen bet 
Habitat productieproces bevinden zij zich veelal in een positie van adviseur dan wel als 
handlanger van de sociale verhoudingen of zelfs als een altematieve regering binnen de 
regering (cf. 7.3). Zij houden zich objectivistisch bezig met bet helpen oplossen van 
samenlevingsproblematieken. 
Op grond van deze gemeenschappelijke kenmerken kan de beschrijving van rot en 
structuur der NGO's zich beperken tot een hulp-categorie, nl. bet opbouwwerk. 
Opbouwwerk is, zoals De Wit ('90) bet karakteriseert, structureel denken en 
projectmatig handelen, d. w.z. een soort organisatieadviseur van de niet-koopkrachtige 
vraag. Het kent 3 hoofdtaken: 
1. educatieve ondersteuning; 
2. organisatorische advisering; 
3. strategisch advies. 

Per taak zijn er 3 cycli: 
a. de analytische cyclus (hoe zit bet?) 
b. de ontwerpende cyclus (hoe kan bet anders? resource discovery + mobilisatie van 

inteme /exteme bronnen), 
c. de ontwikkelingscyclus (hoe kan bet in de praktijk worden?) 

Het opbouwwerk is als prototype de meest aangewezen institutie voor ontwikkeling van 
onderop (bottom-up), ware bet niet dat bevoogding en arrogantie onafscheidelijk met 
helpen verbonden zijn; men belpt derden immers vanuit een betere positie, qua kennis, 
middelen, zowel als instrumenten. 
Opbouwwerk (community work), charitatieve verenigingen enz. worden traditioneel 
vanuit zo'n perspectief gemobiliseerd. De aan opbouwwerk toevertrouwde functie is 
door alle tijden been door de elite uitgeoefend. 
Ben ieder die goed wil doen en verbeteringen aan bestaande situaties meent te kunnen 
aanbrengen ontkomt er niet aan te menen de wijsheid in pacht te hebben. 
Men opereert immers vanuit een als beter geachte en gevoelde visie en kennis, waar 
anderen niet (in voldoende mate) over beschikken. 
Na inbreng van Derde Wereldfilosofen als Fanon, Freire, Illich e.d. heeft Reckman 
('79) bet over educatie en actie. Nog steeds scoort educatie (v.d. Leur '91 e.v.a) hoog, 
en niet alleen bij opbouwwerk (zie 4.2 dito in ontwikkelingssamenwerking; uiteraard 
niet toevallig: beide willen ontwikkelen). 
Het modeme opbouwwerk gaat uit van de volgende inzichten: de allerarmste heeft eigen 
bronnen en kent eigen betekenisscbema's in relatie tot zijn omgeving; bij is bet resultaat 
van een "neerwaartse spiraal ". 
Om de allerannste "mee le krijgen" is bet van belang dat opbouwwerk niet alleen de 
eigen uitgangspunten en mogelijkheden benadrukt, maar dat bet ook moet proberen om 
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zicb de betekenisscbema's van anderen eigen te maken in verband met ,een effectievere 
wisselwerking. 

In par. 10.3.1 wordt de vraag vanuit de praktijk gesteld, of bet opbouwwerk ook 
ontvankelijk is voor andersbemiddelden. In bet kort worden onaangepastbeid van de rol 
en structuur van bet opbouwwerk voor anders-bemiddelden onderzocbt. 
Met een complementaire institutie hoop ik tekortkomingen en leemten in dit bulpcircuit 
te ondervangen. Deze client-georienteerde rol en structuur, toegespitst op participanten 
in spontane nederzettingen wordt in 10.3.2 uitgewerkt. 
In 10.3.3 worden de voor- en nadelen van bet adhoc netwerk ten aanzien van 
grondgebruik, personeel en organisatie tegen elkaar afgewogen. 

10.3.1 De praktijk in bet opbouwwerk 
Opbouwwerk zonder overbeid, zonder algemene middelen moet nog worden 
uitgevonden. Het is uiteraard niet alleen elitair en betweterig, ook mededogen en 
oprecbte zorg voor zwakkeren en de allerarmsten in de maatschappij vormen de 
motieven van de dynamiek. 
In bet ( opbouwend) ontwikkelingswerk met mensen wordt voorondersteld, dat 
participanten sinds de jaren '70 (o.a. Freire) geen lijd:zame voorwerpen, maar handelend 
onderwerp zijn (Reckman '79: XX); reeds toen bandelden opbouwwerk en ook 
ontwikkelingssamenwerking op basis van "bottom up". 
De opbouwwerkmentaliteit, onder woorden gebracht, luidt als volgt: 
a. het moet mensen helpen van lijdend voorwerp tot handelend onderwerp te worden; 
b. het wil niet indoctrineren, bewustmaken, maar barrieres wegnemen en instrumenten 

aanslepen voor het bewust-worden van mensen,· 
c. het gaat uit van de ervaringen van mensen en de onderlinge uitwisseling, 

vergemeenschappelijking en objectivering daarvan; 
d het maakt de onderzochte tot onderzoeker, en schept zo de gelegenheid tot 

bewustwording en actie van en door de betrokkenen zelj; 
e. het handelt dialectisch, en heeft dus oog voor de tweepoligheid van de werkelijkheid, 

voor zijn en bewustzijn, voor object en subject, voor macht en tegen-macht, voor 
actie en reactie". 
Bron: Reckman '79: XXII. 

Alleen punt (e) is in de jaren 90 te simplistiscb; dualisme is uit, men gelooft niet meer 
in revoluties, daarvoor in de plaats komt een stofvrij gemaakt harmonie-model; dit is 
een participatie-model dat ook conflict-momenten kent. 
Harmonie betekent een toestand zonder dissonanten (conflicten), als deze er tocb zijn, 
moeten zij worden weggewerkt of genegeerd. 
In bet opbouwbandwerk wordt dit gedaan door educatie en strategie; dit laatste wordt 
toegepast om mensen die niet mee kunnen uit bet blikveld te weren om bet proces 
storingsvrij voort te zetten. 
Participatie in deze context betekent: integratie in bet (K)domein door mensen uit de 
onderste lagen der maatschappij, die gelijkgesteld worden met een niet-koopkrachtige 
vraag. 
Deze beschouwingswijze benadrukt de wegwijzer-functie in subsidie-land voor 
economiscb zwakkeren. 
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Opbouwwerkers, i.e. ontwikkelingswerkers zijn realisten genoeg om bet niet bij deze 
bottom-up verklaring alleen te laten om verder ongestructureerd bun boodschap uit te 
dragen. Er moet ook iets worden gedaan, vandaar: 1. educatie, 2. advisering, 3. strate
gievorming. 
In een ontwikkelingssamenwerkingscontext komt bet erop neer dat handelingen moeten 
worden geinitieerd, omdat de clienten zonder kennis en vaardigheden van de leverancier 
de noodz.akelijk te ontwikkelen sociaal-( economische) omgeving niet kunnen realiseren. 
Deze belering en arrogantie worden door allerarmsten voor lief genomen, maar wekken 
bij collega's in de Dente Wereld soms weerstand op: "alsofwij daar nog niet eens aan 
hebben gedacht,' boekenkennis kunnen wij ook reproduceren ", is een veelgehoonte 
opmerking in ontwikkelingslanden. 
Achter deze banale constatering gaan twee gedachten schuil die van nut kunnen zijn 
voor bet te ontwikkelen responsief netwerk in de volgende paragraaf, n.1. 
a. allerarmsten (k) kunnen in bet dominante handelingenstelsel geen signalen afgeven, 

omdat zij niet in de cultuur passen; 
b. participanten zijn leden van eigen parochie (K). 

Hoe wordt er nu in zo'n handelingenstelsel met allerarmsten te werk gegaan, in eigen 
parochie dus? 
In bet Proeftuinenproject van de jaren '70 went in bet Habitat productieproces met 
modem opbouwwerk begonnen, zegt De KJeijn ('85), toen ook de definitie van bet 
opbouwproces went ontwikkeld: 

"Een opbouwproces is een emancipatorisch proces, waarin bewoners en 
gebruikers van achtergestelde wijken en buurten zich aaneensluiten in een 
organisatie om meer greep te krijgen op hun gemeenschappelijke woon- en 
leeftituatie" (De Kleijn '85:35). 

Het heersend paradigma en de dominante cultuur samen bepalen doelen en middelen in 
processen, hetgeen bij de operationalisatie duidelijk is gespecificeerd: 

"De doelen van gelijkheid, zeggenschap, solidariteit en mondigheid kunnen met 
verschillende middelen dichterbij gebracht worden. De belangrijkste middelen zijn,
belangenbehaniging, democratisering, gemeenschappelijke actie, scholing". (De 
Kleijn '85:38) 

Zo bij elkaar gezet klinkt deze uitspraak, behalve patemalistisch en dwingend, nogal 
abstract en weinig relevantie biedend op bet vlak van de overlevingsmodus. 
Maar er is nog meer! 
1. Het gaat bier niet om mensen, maar om leef-en woonsituaties, dus net mals squatter

upgrading bij ontwikkelingssamenwerking, niet om allerarmsten. De mensen behoren 
in dit perspectief tot de middelen. 

2. Het gaat om gelijke rechten voor de Wet (emancipatie in een formele context). 
3. Het gaat niet om bet bestaan, want over geld maakt men zich geen zorgen, de sociale 

wetten voorzien hierin. 

Over financieel-economische z.aken, kredieten en terugbetalingsmechanismen bij gemis 
aan regelmatige inkomens wordt nergens gesproken, terwijl juist deze z.aken urgent zijn 
bij achtergestelde maatschappelijke groeperingen. 
In de handelingenstelsels wordt impliciet verondersteld dat er minstens een 
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minimuminkomen bestaat, waardoor inspanningen ten aanzien van prijsstellingen kunnen 
worden uitgedrukt (sic}. 
Het sinds de jaren '80 opnieuw marktgericbt bandelen veronderstelt uiteraard ook deze 
culturele omgeving. 
Bij bet dialectiscb denken ontvalt de noodz.aak anders-bemiddelde handelingenstelsels te 
bedenken, maar bij hernieuwd bannoniedenken verdwijnen de allerannsten belemaal uit 
bet gezicbtsveld. 
Wei worden onder professionals bedenkingen tegen deze praktijk ingebracht, zoals ook 
blijkt uit discussies rondom acculturatie, kolonisatie van de leefwereld (Habermas} etc., 
maar als gevangene van de eigen netwerken (Kwee '74) en cultuur (Bourdieu in: 
Pels'79) bouden zij onbewust? zelf die praktijken in stand 
(medeverantwoordelijkheid). 
Als er al pogingen worden ondemomen om uit deze impasse te geraken, wordt niet de 
essentie aangepakt, maar veelal de symptomen, zoals onbetaalbaarheid, kostenreductie, 
bezuinigingen, technologische vernieuwingen, kleinschaligheid en structurele 
versterking; cf. doelstellingen van SNV, SSM e.a. tegenover de praktijk van alledag in 
de vorm van projecten bij Hivos en de relatie vervulling van functies versus doelstelling 
bij SNV; zie Bijlage B.10. 
Ten aanzien van niveau, kwaliteit en de bereikte doelgroep valt onvermijdelijk de 
conclusie te trek.ken dat inderdaad niet de allerarmsten worden geholpen en dat de kloof 
tussen doelstelling en praktijk open blijft. 
Zoals reeds opgemerkt zijn deze middelen, zoals door De Kleijn opgevoerd, verward 
met voorwaarden voor een efficient en eff ectief productieproces onder professionals en 
dominante cultuurbeoefenaren. 
Acculturatie, educatie en democratisering helpen allerarmsten allerminst, want wat zij 
nodig hebben, zijn: 
1. geld, 
2. eventueel een instrument dat hun beschikbare middelen bruikbaar maakt in bet 

dominante productieproces. 
In plaats daarvan zien professionals (o.a. Oelschligel '91} de rol van opbouwwerk in de 
jaren '90 na de confrontatieperiode der jaren '70 in de politieke arena ver
schuiven van een klassebeheerste (dialectische} machtsverdeling tussen lokale en centrale 
overheid naar een interventie in de (harmoniscbe) middelenverdeling tussen overheden 
en komt men aldus terug bij de oude politieke uitgangspunten: 

nwe are not now merely concerned with providing resources, support and 
encouragement for the people we work with, but with recovering an old 
perspective: the assimilation of the social into the political" (Oelschli:iger '91:34) 

Dit citaat herinnert aan de tijd van berverdeling en groei der jaren '70; bier wordt 
immers via een achterdeur op politisering (voorwaarde} en evt. op democratisering 
teruggevallen, d.w.z. bet conflictmodel wordt stofvrij gemaakt. 
Of bet een harmonie- dan wel een conflictmodel voor allerarmsten wordt, schijnt niet zo 
belangrijk. De gebanteerde middelen dragen ertoe bij dat minder verdienenden erop 
vooruit gaan, maar zij kunnen niet verhinderen dat bet aantal allerarmsten en "niet mee 
kunnen komers" in aantal toeneemt. 
V oor de praktijk tellen alleen de producten der jaren '70 en '80. Deze zijn: 
1. de niet naar wens verlopende ontwikkelingssamenwerking; Oost-Europa dreigt 
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dezelfde weg op te gaan (NRC 23.2. '93). 
2. barrieres tot zelfontwikkeling, die zichzelf in stand houden. 
3. ondanks handreikingen zijn de allerannsten uit de beleidsvoering verdwenen. 

Hoe houd je als allerarmste grip op je Ieefomgeving: 
- wanneer bevoegheden van gedelegeerden oncontroleerbaar zijn? 
- wanneer alles te Jang duurt en dus in.komen kost. Bewoners krijgen voor 

vergaderingen geen presentiegelden, zoals dit wel bet geval is bij gemeenteraadsle
den, projectgroepen, aangestelde )eden van buurtcomit6's en andere beroeps 
belangenbehartigers. 

In spontane nederzettingen komen nog meer vragen boven: 
- waarom wordt belangenbehartiging alleen door "vervreemden" uitgeoefend, waardoor 

de sociaal-economische discrepantie onoverbrugbaar blijft? 
- waarom scholing en training voor niet-bestaande banen? 

Me beperkend tot de financieel-economische middelendoorstroming, waannee NGO's in 
samenhang met de allerarmsten in spontane nederzettingen te maken hebben, kan de rol 
en positie van opbouwwerk in diagram worden weergegeven: 

internationale NGO 

Lokale overheid 
" , ' 

nationale NGO """• •-> .. 
:-~.: :: ,, ....... , ....... ... 

',:,,'. ... ... ,' 
-~-:Technische Diensten 

i 
;, .. 
" " ·-' ~' , ' , 

Doel allerarmsten I Doelgebied 

...... Toelevering (uitvoerendl 

·~ .. 'C· Uitwisseling (meebepalend) 

Diagram 10.3.1.A Financiele middelenrelaties van NGO's 

In dit diagram worden toeleveringen en uitwisselingen van financiele middelen door 
NGO's voor allerarmsten weergegeven. De doelallerarmste heeft geen geldige terugbeta
lingsmiddelen om die aangeleverde middelen te beantwoorden; evenals bij diagram 
10.2.3.A leveren de goede bedoelingen geen respons op en eindigen als goede 
bedoelingen en/of ineffectieve inspanningen. 

Opvallend in de dominante praktijk met financiele middelen is: 
1. Transfer van kennis, middelen enz. van geaccultureerde naar achtergestelde armen, 

structureel top-down. 
2. V 001waardenscheppend beleid betekent passende voorwaarden in de dominante 
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mainstream cultuur. 
Self-help betekent werk van de aannemer, i.e. betaalde arbeider vervangen door 
"vrijwillige" arbeid of kredieten buiten de banken om zien te verkrijgen. 

3. Criteria zijn modem, van Bourdieus' (K)apitaal-achtige herkomst en technologie-ge
richt. (Traditionele) en extra-formele transactiemiddelen (k) zijn uit de dominante 
maatschappelijke beschouwingen en analyses geweerd en/of geelimineerd. 

Deze zich7.elf instandhoudende, onvolledige praktijk, waar allerarmsten uit zijn geweerd, 
behoeft complementering; die behoefte berust niet alleen op fantasie en op intuitie, maar 
komt ook voort onder druk der ons onwelgevallige feiten. 
Dit kunnen zijn: 
a. zeer vaak mislukte bulpinspanningen t.b.v. de allerarmsten, die wel effectief bleken 

bij laagste inkomensgroepen. 
b. steeds meer geaccultureerde armen belemmeren de stroom van bulpmiddelen naar de 

allerarmsten; ontwikkelingsprojecten verworden tot werkgelegenheidsprojecten van 
beperkte dour. 

c. steeds meer allerarmsten worden in bun pogingen tot "bet beter krijgen" 
gedwarsboomd, omdat voorwaarden en criteria bureaucratische procedures 
bevorderen. 

d een tanende bereidheid van rijken om allerarmsten nog langer als bodemloze putten in 
leven te bouden, voomamelijk als gevolg van een teruggekeerde vrijemarkt 
economie. 

e. decennia lange discussies over allocatiesleutels en -schijven hebben bun grenzen in de 
te verdelen hoeveelheid middelen en omvang van de verdeel-infrastructuur. Alleen al 
om de ambtelijke molen draaiende te houden moeten steeds meer hulpverleners 
worden aangesteld en opgeleid, waardoor de ruimte voor gerichte z.aken in bet 
gedrang komt. Een verfijning van de aanpak biedt geen soelaas. 

NGO's hebben moeite gedaan om zich aan cultuur en structuur van de lokale overheid 
aan te passen. Hun lokaal personeel, in bet kader van partnerbeleid bijv., werkt eerder 
cosmetisch dan dat er sprake is van garantie voor een inhoudelijke effectiviteitsverbete
ring ten aanzien van allerarmsten. 
Dit personeel is eenzijdig athankelijk, gebonden en door opleiding geaccultureerd aan de 
productiewijze in de formele sector. 
In het gunstigste geval bestaat dat personeel uit dissidenten van lokale informele 
(traditionele) instituties; deze mensen bebben joist die tradities afgezworen, in roil voor 
de modeme, dominante cultuur. 
Deze mentaliteit brengt met zicb mee dat men zich joist afsluit voor (hen beschaamd 
makende) spontane sectorpraktijken. 
De NGO's zijn te ver been om de handicaps van de spontane sector te kunnen waar
nemen en om van resultaten van deze waameming positief gebruik te maken om 
allerarmsten te leren zich7.elf te verheffen. 
Om uit deze vicieuze cirkel van discrepanties en impasses te geraken, moet men 
eigenlijk open en onbevangen de gedacbten ordenen in de praktijk van de leefwereld van 
allerarmsten. Aan deze complementering van de ontwikkelingspraktijk valt dan niet 
meer te ontkomen. 
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Bovendien is het ontwikkelingscircuit zelf toe aan een nieuw geloof en optimisme in 
plaats van zich over te geven aan wanhoop en cynisme. 
Deze hoop berast op de exra-formele sector zelf, die gesanctioneerd een volwaardige 
partner kan zijn voor lokaal verankerde geberstractureerde NGO's in een functioneel 
netwerk, dat bovenal intern flexibel en veelzijdig is. 

10.3.2 Adhoc netwerk, een compromis- of emancipatie-institutie? 
Wat zou ik kunnen doen, als ik in zo'n (allerarmsten)positie met alle gebreken en 
beperkingen verkeer? (cf. boofdstuk 8) Hierbij onderken ik dan puur uit waarneming bet 
bestaan van twee fysieke werelden: een monetaire (K) en een non-monetaire (k:). Ik ga 
bier verder dan Dahrendorf (in: De Waard '91), die boofdzak:elijk sociologisch het 
bestaan constateert van een onderklasse, maar daar verder geen consequenties uit trekt 
om bijv.: 
a. een verdere toename van deze onderklasse te vertragen of te verhinderen; 
b. re-integratie tot de hoofdklasse te bevorderen of, zoals ik hieronder doe 
c. er maar eerst synthetiserend over na te denken en experimenterenderwijs punten b. 

resp. a. te implementeren. 

De verdelingsdiscussie der jaren '70 zonder de ideologie van de klassenstrijd, maar met 
de ervaring der laatste twintig jaar biedt perspectieven voor effectiviteit van bet 
ontwikkelingswerk. 
De barrieres voor een continu productieproces kunnen nu worden gelokaliseerd. Het 
accent van het onderzoek heb ik gelegd bij opsporing van knelpunten in bet 
teragbetalinsproces (zie hoofdstuk 8). 
Obstakels voor teragbetaling van monetaire scbulden/voorschotten zijn geidentificeerd; 
zij worden in stand gehouden door het monetaire en het bureaucratische systeem. 

Diagram 10.3.2.A geeft in een compleet beeld weer, hoe allerarmsten er voor staan 
zonder mogelijkheden tot enige beleidsbeinvloedende bijdrage; tegelijk geeft het schema 
aan, waar men deze knelpunten tegenkomt, aangeduid met: (?). 

Verder geeft de tekening aan, bij welke productiecomponent e.e.a. bijgesteld moet 
worden, bier bij participanten van de Technische Diensten en van NGO's. 
Deze participanten zijn zelf gebonden aan hun mogelijkheden, beperkingen en 
denkbeelden van de dominante cultuur. 
Op sub-lokaal niveau staat bier de extra-formele praktijk tegenover. Deze praktijk 
om het beter te krijgen wil met de dominante cultuur interacteren en relaties 
aanknopen; dit is mogelijk onder voorwaarde dat: 
- beide zijden zich inspannen om te emanciperen (dit houdt meer in dan bet wettelijk 

keurslijt) en te proberen om barrieres voor de ander te onderkennen en te slecbten; 
- men zich wederzijds verplicht intern geeigende maatregelen te treffen. 
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Centraal probleem in dit spanningsveld tussen de extra-formele en formele economie, 
resp. belichaamd door een allerarmste familie en de actoren NGO en Lokale overheid/ 
Technische Dienst is de uitwisseling van incompatibele middelen, een financieel
economisch mechanisme. 
Verder gaat bet hierbij om een complementair mechanisme. Terecht kan de vraag 
worden gesteld, hoe dit mechanisme zicb verhoudt tot de hoofdactiviteiten van de 
respectievelijke actoren. 
Welk deel van deze reguliere activiteiten bij de partners wordt geherorienteerd? 
Wie coordineert de veranderingsprocessen? 
Wie is de aangewezen instantie voor deze integrate aanpak? 
Dit zijn enige willekeurige vragen, die in de praktijk moeten worden uitgewerkt. 

• F"mandeel-economisch mechanisme 
Dit mechanisme is niet geheel onbekend; financieel economen kennen een organisatie, 
die bet tot haar taak rekent om incompatibele middelen te converteren, n.1. bet Interna
tional Monetary Fund (IMF). 
lnderdaad, maar bet IMF doet deze exercitie alleen, wanneer bet om moeilijkheden 
tussen formele participanten gaat. Het IMF is een instrument van bet monetaire systeem; 
bet werkt alleen binnen dat systeem. 
Het financiele instrumentarium binnen bet IMF kan, wat concept en mecbanisme betreft 
in ons model wel nuttig zijn. 
Zo is de mate van kredietwaardigheid - interessant genoeg - gekoppeld aan de 
ontwikkelingsprestatie en niet aan bet statiscb begrip van bezit. 
IMF ontvangt bijv., anders dan bij commerciele banken bet geval is, ook waardeloze 
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valuta's en leent deze uit aan andere economieen. 
Vertaald in een door mij voorgesteld model (zie 10.1) betekent dit dat de familie 
(institutie) annex NGO-adviseursnetwerk, samen met de lokale overbeid/TD een 
spontaan adhoc netwerk vormend, de extra-formele input (van par. 8.1) coordineert, 
accumuleert en dit vervolgens converteert en als output naar formele economieen 
doorsluist. 
In feite moet dit adhoc netwerk als een winstgevende ondememing functioneren, waarbij 
financieel beleid en risico's in banden blijven van de familieboofden. 

* Een compromis 
De consequentie van deze gedacbtengang voor NGO's is dat bun activiteiten in twee 
sectoren moet worden opgesplitst, met name geldt dit bij ontwikkelingssamenwerking. 
Een sector moet gewoon doorgaan met goedlopende procedures in conventionele en non
conventionele sectoren, die heeft nl. wel ontwikkeling en vooruitgang gebracbt, gezien 
de resultaten bij gezondheidszorg en onderwijs. 
Een andere groep van activiteiten, bijv. t. b. v. allerarmsten in de in- en extra-formele 
sector, als bet ware complementair aan de monetaire sector, omvat bemidde
lingsbeboeften uit kleine ondememingen, familiesettlement enz., die "multi-disciplinair" 
integraal en onbureaucratiscb in een netwerk-achtig arrangement (cf. par. 10.1) worden 
begeleid. 
Dit netwerk, als adhoc organisatie, beeft niets te zeggen over wat door leden wordt 
geproduceerd, op welke manier dit gebeurt en onder welke omstandigheden, maar de 
leden/actoren kunnen wel adviseren. 
Deze adviezen bebben voomamelijk een backward-linkage, d.w.z. men adviseert 
buitenstaanders over wat deze adviseurs zelf in buis bebben en over bun netwerk in de 
formele sector; hun positie is niet toeleveringsgericbt, maar veel meer advocacy-acbtig, 
aanmoedigend en inter-organisationeel (cf. 10.2.2). 
Een zo'n complementair lokaal lid/intermediair bij TD of NGO is de speciaal hiervoor 
geinstalleerde functionaris. Deze "inside man /regelaar" kent "zijn instelling" van binnen 
en buiten, kent dus ook de marges waarbinnen geopereerd kan worden en, zonder 
achterban en organisatie scbade toe te brengen, staat hij tocb open voor zijn sociaal
economische omgeving. 

* Emancipatie institutie 
Op initiatief van de vragende i.e. FMPE manager (een ander lid) wordt bet netwerk 
geactiveerd, dit adhoc FMPE-hoofdig netwerk zorgt in haar interactie met monetaire 
groepen voor ontwikkeling en expansie van activiteiten. 
De uitwisseling van kennis (hoofdstukken 6 en 8) in deze interactie komt uiteraard ook 
de extra-formele client ten goede; activiteiten als (ruil)verkaveling, landsharing en 
service infrastructuur worden relevanter en effectiever voor allerarmsten. 
Binnen zo'n netwerk is ook overleg mogelijk om bijv. arbeid, tijd, werk en financiering 
via dit interorganisationele koppelmechanisme uit te wisselen. 
In dit territoriaal gebonden samenwerkingsverband is koppeling met de Technische 
Diensten der lokale overheid van groot belang, een spontane nederzetting immers zit 
ingebed in bet grotere kader van een normale stad. 
Werkgelegenheid, i.e. arbeidsbehoefte kan daarin overal ontstaan, dus ook buiten de 
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eigen beperkte nederzetting en buurt. Onderbouds- en routinewerkzaamheden die, zoals 
in de praktijk ook informeel en onregelmatig gebeuren, komen niet alleen voor in de 
spontane informele sector, maar dikwijls ook in overbeidssectoren. Deze komen in bet 
infonnele circuit beschikbaar via subcontracting en familierelaties. Omgekeerd kunnen 
onderboudsmaatregelen in nederzettingen ook in bet belang der formele sector zijn. 
Deze werkzaamheden zijn in principe dan ook verrekenbaar bij de lokale overbeid; 
verrekening kan dus via bet boofd van de arbeidsploeg (in Sri Lanka Baasunnebe 
genoemd) c.q. familieboofd plaats vinden; bij moet dan voor verdere afwikkeling met 
zijn "werknemers" zorgdragen. 
Het bottom-up ingredient in dit productieproces omvat meer dan alleen strategie of 
middelen of structuur; er is ook naar achtergronden, vooronderstellingen en sociaal 
economische omstandigbeden der dynamieken gekeken met bet doel bij toepassing van 
vanzelfsprekendbeden knelpunten, barrieres en vooroordelen te identificeren. Zo omvat 
emancipatie meer dan "gelijk zijn voor de WetH,' emancipatie is zicb bevrijden van 
belemmeringen tot ontplooiing. 
Het door mij voorgestelde adhoc netwerk voldoet aan deze voorwaarde. 
Wanneer bovendien in bet dagelijkse leven die attitude en levenswijze worden beoefend 
ontstaat er een emancipatoriscbe adboc netwerk-institutie. 

10.3.3 Voor- en nadelen van een adhoc netwerk 
De consequenties biervan kunnen resumerend als voor- en nadelen op 
grondgebruik, organisatie en personeel bij ieder der participerenden worden 
gepresenteerd: 1. Lokale overbeid/Techniscbe Diensten; 

2. Doel-allerarmste; 
3. NGO's. 

1 Loka,/e overheid/Technische Diensten 

VOORDELEN 
Grondgebruik 
- Tegenover grofmazigbeid en de twee culturenstructuur van de stad staan geen 

uitgaven in spontane nederzettingen: 
* voor verkavelingen; 
* voor individuele aansluitingen van techniscbe infrastructuur; 
* voor controle op voorschriften en verordeningen. 

- Grondgebruik naar draagkracbt, bijv. slecbte grond bestemmen voor lopende 
bedrijven die reeds inkomsten bebben; spontane nederzettingen krijgen dan goede 
grond toegewezen, waar goedkoop gebouwd kan worden (landsbaring + ruilen met 
gesloten beurzen; Thung '88). 

- Grotere bebeersbaarheid en flexibilitelt van grondgebruik. 
- Waardestijging grond blijft bij overbeid. 
Organisatie 
- Interactieniveau blijft bij bestaand Community Development Council. 
- Beperkte ingreep en projectmatige aanpak. 
Personeel 
- Geen extra formatieplaatsen; een functionaris, de "regelaar" op basis van huidige 

CDC voor alle contacten betreffende allerarmsten. 
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- Actief beheer(s)baar: uitgaven staan tegen inkomsten i.e. budgetneutraal. 
- Aantal contacten groeit van onderop. 
- Het ontwikkelingsmechanisme betaalt zichzelf. 

NADELEN 
Grondgebruik 

Onbeproefd, client-gerichte aanpak, waardoor mensk.racht (Geld) nodig 1s voor 
eenmalige introductie. 

- Structuurplan nodig. 
- Bedrijvenbestemming combineren met enclaves van "spontane nederzettingen". 
- Overdracht van competentie over gebruik/bewoning aan enclave "huurders"c.q. 

uitbaters. 
- Actief en intensief beheer en bemiddeling vereist .met grondeigenaren, industrie/ 

werkgelegenheid. 
Organisatie 
- Consequenties voor eigen organisatie; contacten met allerarmsten lopen gecoordineerd 

via een aanspreek en actieloket. 
- Coordinatie en overleg met exteme instanties en NGO's 
Person eel 
- Veel improvisatie en flexibiliteit noodzakelijk om verkokering te overbruggen. 
- Niet routineus denken en client-gericht handelen. 
- Corruptiegevoelig, maar schade blijft beperkt en lokaliseerbaar. 

2 Extra-fonnele FMPE manager, extended family Baasunnehe e.a. 

VOORDELEN 
Grondgebruik 
- · Buiten het lokale marktmechanisme, bepaald op hoger politiek niveau; structuurplan. 
- Geen "gentrification" van bewonersbestand; sociaal-economisch weerbaren trekken 

weg om zich aan uitbuiting door de territoriale manager te onttrekken. 
- Flexibel en veelzijdig gebruik van territorium door ontbreken van fijnmazige 

kadastraal geregistreerde verkavelingen, vrije vormgeving en structuur, die de 
familiesamenstelling volgt. 

- Gebruiksrecht betaalbaar, inclusief techn. infrastructurele voorzieningen. 
- Lokatie onder bestaande verhoudingen, dicht bij werkgelegenheid. 
Organisatie 
- Rust en orde als vanouds; geen exteme inmenging, beheer in handen van bestaande 

"lokale leiders/hoofden", die ook de weg naar formaliteit i.e. overheid en NGO's 
reeds kennen. 

- Voorschriften en normen blijven om naar te streven, maar zijn geen dwang meer 
voor het gebied; er kan gewoon verder gewerkt worden om bet "beter te krijgen". 

- Betalingen aan formele sector niet noodzakelijkerwijze alleen in geld. 
Person eel 
- Beschikbare vaardigheden en geletterdheid zijn bruikbaar om lokale verhoudingen 

verder te ontwikkelen en te administreren. Het "beter k:rijgen" kan met eigen 
middelen worden gefinancieerd. 
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NADELEN 
Grondgebruik 
- Hoofden hebben geen individueel recht op grond, zij zijn "pachters". 
- Grond met bestemming "spontane nederzetting" is niet verhandelbaar. 
- V oorzieningen van technische infrastructuur tegen levering van eigen middelen bijv. 

arbeid dus niet gratis of een bodemloze put. 
Organisatie 
- Door coordinatie bij de formele hulpinstellingen wordt bet tegen elkaar uitspelen 

moeilijker, evenals de gewoonte van bet geven van gescbenken. 
Personeel 
- lndividuen staan onder gezag en beheer van een "familie"boofd. 
- Bewoningsrecht afhankelijk van dit boofd, hij is afhankelijk van de winstgevendheid 

van zijn territoriaal beheer, van huur, belasting, commissie, arbeidsleveringen en 
intermediaire diensten. ·· 

3 Non Government Organisations 

VOORDELEN 
Organisatie 
- Het allerarmstenprogramma is complementair aan bestaande inspanningen. 
- Overbrugging kloof Technologie versus dagelijkse cultuur in spontane nederzetting is 

geoperationaliseerd. 
- Grotere effectiviteit met hetzelfde budget. 
- Beheersbare, naar middelen gedifferentieerde doelgroepen: 

* sancties kunnen selectief toegepast worden; 
* verwarring en verwisseling worden vermeden; 
* de juiste middelen voor de juiste groepen. 

- De altijd al gewenste donoren-coOrdinatie is sine qua non bij deze aanpak en bij dit 
adhoc netwerk. 

- Beheersbare cultuurverandering op beperkte scbaal in eigen gelederen nu rationeel te 
realiseren. 

Personeel 
- Geen noodzaak meer tot "going native" en om zicb in spontane nederzettingen zelf te 

vestigen. 
- Efficientie, effectiviteit en relevantie te meten aan de eigen organisatie. 

NADEEL 
- Geen missioneringsarbeid, maar luisteren, diagnostiscbe arbeid en bemiddelingswerk. 

Noodzaak tot berzien van bet ware opbouwwerk; inteme cultuur- en mentaliteits
verandering blijft een vereiste. 

- Kritiscb eigen activiteiten beoordelen staat per traditie op de tweede plaats, daarom is 
het nodig de missieboodschap intern naar de eigen organisatie om te buigen, een 
mentaliteitsverandering in eigen gelederen door te voeren en weer open staan voor 
bet basismotief van de mens om "bet beter te krijgen". 



11 MANAGEMENT VAN AUTONOMIE 
MET ALLERARMSTEN (MAMA) 

In voorgaande hoofdstukken is steeds de vraag gesteld aan welke voorwaarden en 
criteria bet Habitat productieproces met allerarmsten is onderworpen om kans te maken 
op continuiteit. Dit laatste blijkt af te hangen van een ontelbaar aantal factoren, die 
al naar gelang de discipline en interesses van de onderzoeker sociaal-
psycbologiscbe, sociale, politiek-economische dan wel techniscbe accenten bezitten. 
De belangrijkste gemeenschappelijk aanwijsbare factor is geld en bet monetair-techno
logiscbe complex. Om dit proces hanteerbaar te maken, ook voor sectoren waar geld 
niet overbeersend is, zijn verscbeidene specifieke maar integratieve instrumenten nodig. 
Ben zo'n instrument wordt in dit boofdstuk geformuleerd als een compromis en tegelijk 
als emancipatorisch model met de allerarmsten, nl. bet model Management van 
Autonomie Met Allerarmsten (MAMA). 
Dit model is gebaseerd op een in bet vorige boofdstuk gepresenteerde formulering van 
een adhoc interorganisationele samenwerking. 
Het model bestaat uit 3 onderdelen: 
a. Adhoc Conversie Netwerk 
b. lntroverte lnteracti.e Ve/den 
c. Fictie versus Actie Matrix. 

In paragraaf 11.1 wordt de nadruk gelegd op bet adhoc relatieaspect, weergegeven 
vanuit bet gezicbtspunt van de allerarmste. In paragraaf 11. 2 komen per Veld 
compatibele en effectieve actiepunten bij betrokken partijen aan de orde, die minima.al 
nodig zijn om bet proces mogelijk te maken. In paragraaf 11.3 worden deze 
voorwaarden aan criteria op de verschillende interactie-niveaus gerelateerd en de 
resultaten in een hierarchiscbe matrix gegoten. 
Deze matrix kan actoren bij ontwikkelingssamenwerking belpen om snel ernst en 
oprechtheid ten aanzien van allerarmsten in beleid en praktijk te evalueren. 
Tegelijkertijd kunnen van hieruit vertrekpunten worden hepaald voor ontwerp en aanpak 
van armoedebestrijdingsprojecten. 

11.l Bet Adhoc Conversie Netwerk 
het model vanuit de allerarmste actor 

In de dagelijkse realiteit wordt met vele soorten modellen gewerkt (o.a. Verhagen '87; 
Kouwenhoven '91), waarbij onderscheid wordt gemaakt in statiscbe en dynamiscbe 
modellen. 
Modellen zijn veelal abstracties en vereenvoudigingen van de realiteit, in ons geval van 
een procesrealiteit. Deze abstractie maakt soms dat het model incompatibel is met wat 
bet behoort voor te stellen. 
Technisch-mecbaniscbe modellen behben bier bet minst last van, omdat deze gebaseerd 
zijn op fysiscbe wetten. Handelingsmodellen daarentegen hebben mensgerelateerde 
eigenscbappen tot ingredient; de complicaties bierbij bebben we reeds in de voorgaande 
delen opgespoord. 
Gevolgen van deze complicaties zijn o.a. dat men onderscbeid in modellen moet 
aanbrengen, al naar gelang bet gehruik van procesmiddelen (zie hoofdstuk 8). 
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In dit model bedien ik mij van transactiemiddelen, die inter-cultureel niet uitwisselbaar 
zijn, maar door activiteiten van de componenten der adboc organisatie uitwisselbaar 
worden. 
Het model wordt voorgesteld met een verzameling van samenhangende transactievelden, 
die in een bestuurlijk-hierarcbiscbe orde wordt weergegeven. Primair gaat bet om 
relaties en transacties tussen actoren, NGO's, Technische Diensten e~d. en met de 
Conversie-Coordinator/Baasunnebe; de relatie wordt bier bekeken vanuit deze 
coordinator. 
Binnen afzonderlijke transactievelden (culturen) levert uitwisseling van (betaal)middelen 
geen complicaties op. 
Uitwisseling tussen velden van verschillend niveau wordt door spelregels bewaakt; deze 
regels voorwaarden en criteria worden door bet paradigma (mode, tijd en 
ideologie) bijgesteld. 
Objectief gezien kunnen de resultaten varieeren van uitbuiting tot bevoordeling van 
participanten uit bet ene veld boven bet andere. 
Deze discrepanties, als meerwaarde tot uiting komend, kunnen in positieve zin als profijt 
worden afgeroomd door de co0rdinator/initiator van de interactie. 
Zo moet een individu, dat buiten zijn cultuurgebied werk vindt, bijv. in de formele 
sector of buiten de buurt commissie (belasting) afdragen aan de coordinator voor bet 
feit, dat hij in deze nederzetting voordelig o.nderdak beeft. In deze spontane nederzetting 
is wonen nl. stukken goedkoper dan in gebieden waar formele lonen op zijn gebaseerd, 
doordat bier geen minimum standaards worden gehanteerd voor o.a. bouwmaterialen, 
bereikbaarheid voor gemotoriseerd verkeer enz. 
De coordinator kan commissie-inkomsten voor zijn levensonderhoud gebruiken of 
investeren in onderhoud, orde en administratie van de buurt, zaken waarmee zijn 
eigenbelang optimaal wordt gediend. Dit is de basis, waarop bij door boven- en 
nevengescbikte actoren beoordeeld en gewaardeerd wordt. 
lndividuen, die via de coordinator in bet uitwisselingsmanagement worden betrokken 
dragen meer af dan diegenen die op eigen initiatief elders inkomsten verwerven. 
Eigenbelang en initiatief worden bier aan de ontwikkelingsdynamiek verbonden. 
Door dit samenhangend beloningssysteem wordt de co0rdinator aangemoedigd continu 
bezig te zijn om overal arbeid in te zetten, waarvoor hij bet ad-hoc netwerk nodig heeft. 

Toch is ook een zekere dwang achter deze inspanning een zelfaangegane verplicbting, 
omdat hij uiteraard niet gratis de locatie ter beschikking krijgt om te beberen. Op zijn 
beurt betaalt hij pacht aan de lokale overbeid voor bepaalde voorzieningen, die hij 
doorberekent aan zijn bewoners. 
Op deze manier blijft deze Baasunnebe een ondememer, die er op let dat de dynamiek 
van dit netwerk van onderop komt. 
Deze conversie-ondememer zorgt voor zijn familieleden, maar bij verdient er ook aan; 
bij is bij uitstek de persoon die verbindingen legt met lokale overheden/Technische 
Diensten en NGO's; de laatste twee kunnen onderling weer die diensten met elkaar 
verrekenen, waarin de conversie-ondememer een rol speelt. 
Op deze manier kan de Technische Dienst een lening afsluiten voor technische 
infrastructuur en zelf terugbetalingen verrichten, die later weer verhaald kunnen worden 
op gebruikers van voorzieningen door middel van o.a. arbeidslevering. Deze arbeid 
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beeft de Techniscbe Dienst anders tbcb statutair nodig om verplicbtingen na te komen, 
zoals vuilopbaaldienst, onderboud van een buurt enz. 
De conversie-coordinator is niet verplicbt om dienstleveringen in arbeid te betalen, hij 
kan ook arbeid afkopen wanneer dat gunstiger is binnen zijn familie-ondememing, bijv. 
wanneer alle leden op dat moment beter betaald werk verricbten. 

De transactieverboudingen binnen NGO's en Techniscbe Diensten zowel als bun 
verbouding onderling beboeven niet nader te worden toegelicbt, daar zij zicb in een veld 
bevinden en financieel-culturele discrepanties niet optreden. 
Onder formele stadsbuurten komen velerlei transactieverboudingen voor. In de 
dominante cultuur spelen financiele middelendiscrepanties geen rol, nocb bebben zij 
middelen-conversie instituties nodig; deze zijn in bet model dan ook niet ingetekend. 

Extra-formeel netwerk/ 
Cluster~familieleden 

~ Volw11rdig1 relnle 

District/grote gemeente 

l 
Lokale overheid 

Technische diensten 

Buurt 

individu 

lntemationaal 

Nationaal 

11.1.A Adhoc Netwerk van conversie coordinator!FMPE-manager 
Diagram 11.1. A stelt scbematiscb een mogelijke situatie voor van een dynamiscbe 
conversierelatie van allerarmsten met de monetaire economie, die is gebaseerd op een 
vrijwillige aanpassing van allerarmsten op bun voorwaarden en transactiemiddelen 
binnen een integraal transactienetwerk. 
De samenwerkende actoren van bet netwerk wisselen adboc vraag en aanbod uit, al naar 
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gelang het object van transactie; het kan gaan om waterrekeningen, huur, 
voedselrekeningen, cursusgeld, een stuk gereedschap of arbeid. 
Deze uitwisseling van middelen kan recbtstreeks, in drie- of meer partijen arrangement 
worden afgesloten. De periode waarover de transactie verloopt, kan zowel van korte als 
van langere duur zijn. Flexibiliteit en veelzijdigbeid zijn in dit adhoc netwerk 
ingebouwd, want juist deze flexibele kem spreekt de allerarmsten in dit integraal 
netwerk aan: een forum in plaats van een loket. 
Dit adhoc tlexibele, improviserende uitwisselingsmechanisme beheerst de interactie 
tussen de netwerkpartners, die op bun beurt de verhinding met de eigen achterban 
onderhouden. 

De scbeiding tussen Doelgroep/Doelgebied uit bet in hoofdstuk 10 ontwikkelde diagram 
10.3.2.A, die als gevolg van bet technologiscb systeem nood.zak:elijk was, komt bier te 
vervallen. De Family Mode of Production Enterprise (FMPE) manager kent deze 
scbeiding niet, want bij is zelf doel/doelgroep, waar bet in dit productieproces om gaat. 
De eerder geconstateerde middelendiscrepantie in dit handelingenstelsel (zie ook 
Hoofdstuk 2, Afh. 2.1.B) wordt door middel van dit model overbrugd. 
Omgekeerd, dus bekeken vanuit de formele actoren, o.a. bulpverleners, kan dit open en 
gestructureerde model ook dienen om de praktijk in ontWikkelingssamenwerking bij te 
sturen en de effectiviteit daarvan hebeer(s)haar te maken; dit wordt in boofdstuk 12 
uitgewerkt. 
Nu de relationele opstelling der actoren is vastgesteld, gaan we naar de voorwaarden 
kijken, die actoren zelf moeten schep,pen om bet proces mogelijk te maken. 
Om bier zo weinig mogelijk barrieres in de weg te leggen, wordt bij partners/ 
participanten afzondelijk een scenario afgewerkt dat bestaat uit actiepunten van "doen " 
en "nalalen". 

11.2 lntroverte lnteractie Velden 
Actiepunten 

Positieve structurering van eigenbelang en zelfbebeer wordt leidraad voor actiepunten. 
Uit de Velden-definitie (Bourdieu in: Pels 89) kan men concluderen dat slecbts 
effectiviteit verwacbt kan worden, indien acties worden ondemomen binnen de eigen 
cultuur (Veld). 
Eigenbelang en egocentriscbe effectiviteit worden in dit MAMA-Model nuttig gebruikt 
als actiemotor binnen de eigen compatibele Velden van participanten (zie 11.2.A). 
In principe wordt bij de bier te ondememen actiepunten nagelaten om voorwaarden en 
eisen aan andere Velden te stellen. 
Transacties tussen Velden zijn gebonden aan expliciet geformuleerde spelregels in de 
vorm van statuten en gedragscodes enz. 

Bij de omgang met allerarmsten hebben we een extra handicap te overwinnen, nl. de 
middelendiscrepantie en de bijbeborende structurele implicaties (Deel III). 
Vooral een rechtstreekse "grensoverschrijdende" interactie met allerarmsten breekt ons 
op. De overbrugging van deze "grens" gaat via de indirecte weg, nl. door middel van 
introversie, Self-Help, self-management en profijt in het Introverte Interactie Veld. 
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Iedere actor doet binnen zijn eigen Veld wat in zijn vermogen en binnen zijn 
competentie ligt om aan het binnen het adhoc netwerk overeengekomen doel profijtelijk 
mee te werken. 
In het model wordt bewust en expliciet gebruik gemaakt van dit positieve effect van 
maatregelen binnen de eigen gelederen en de indirecte weg, d.i. het adhoc conversie 
netwerk. 

0 lnternationaal 

/ 
Nationaal 

Nationaal 

Lokaal 
l.okaal 

3 
/ Buurt 

Buurt 

Buurt 

4 Slums/Spontane nedenetting 
informele verbanden 

5 Extended family 

6 .... lndividu 

/1.2.A lntroverte lnteractie Velden 

"NGO 

Lokale ova 

) 

rheid/TD 

ln/eKtra· 
fonnale 
lnstltutle, 
allerannste 

De hieronder naar adhoc conversiepartner gerubriceerde actiepunten zijn ego-(eigen 
organisatie)centrisch geformuleerd en gebaseerd op in de Deleo I, II en III gevonden 
vootwaarden en criteria. 

In de context van het MAMA-model beschrijven de actiepunten ook structurele 
componenten, die bij (A)allerannsten, (B)lokale overheid c.s. en (C) NGO's impliciet 
worden behandeld. 
De actiepunten worden afgezet tegen de dominante praktijk beschreven als "Doen" en 
"Nalaten" in het compatibele Veld. 

(A) Allerarmsten 
Het perspectief van: 
Baasunnehe, 
Uitgebreide Familie, 



192 Deel IV. Spontane nederzettingen begeleid 

Club van vrienden, 
Cluster van onderkomens niet groter dan een etnische buurt. 

* DOEN 
bij elkaar wonen en werken; 
zelf uitproberen welke NGO bet meeste profijt aandraagt; 
bij wat je zelf kunt financieren heh je derden niet nodig; 
derden zijn nodig om werk/capaciteit profijtelijk te maken bijv. werkgelegenheid, 
leveringen etc. 
aanleren en behouden van Family Mode of Production Enterprise gedrag onder het 
motto: samen sterk. 

* NALAI'EN 
training voor (ambtelijk) werk waar geen behoefte aan is, bijv. cottage industries; 
zich in de schulden sleken voor niet levensnoodz.akelijke voorzieningen, die ook 
opgebracht kunnen worden door diegenen die kapitaalkrachtiger zijn en er het 
meest gebruik van maken, zoals kadaster, kredietinstellingen enz.; 
individualisering van woonrecht/grondbezit waardoor deze rechten onderhands 
vervreemd kunnen worden; 
het aanvaarden van opgelegde normen en standaarden in ruil voor erkenning van 
verblijfsrechten; 
zich uit laten kopen door Sites & Services tegen ongunstige verplichtingen; 

(8) Lokale overheid/Technische Diensten 
bijv. vanuit bet oogpunt van Community Development Council: 

* DOEN 
maatregelen nemen op hogere niveaus en overheidscorporaties t. b. v. locatie
reserveringen in een structuur- en bestemmingsplan; 
aanstellen van een projecten-manager, die functioneert als een " regelaar" voor 
non-monetaire transacties; 
geestverwanten zoeken in eigen en externe (particuliere) organisaties en 
verenigingen; networking; 
schulden/vorderingen van allerarmsten intern en extern helpen regelen; 
bedenken/organiseren conversiemechanisme, incl. gebruik van relaties, vrienden, 
zelfs inzet van onvolwassenen, m.a.w. kinderarbeid niet bij voorbaat veroordelen, 
maar creatief kanaliseren; 
stringentere greep krijgen op sterkere (K) participanten. Verfijning uitvoerbare 
sancties 

* NALATEN 
van verdere differentiatie van beleid en bureaucratie om ongrijpbare problemen 
aan te pakken; 
van uitvoeringsinitiatieven t.b.v. allerarmsten, deze uit handen geven aan NGO's 
onder bet motto: ieder zijn verantwoordelijkheid. 
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(C) Non Government Organisations 
De formele visie zoals de prak:tijk bad moeten functioneren bij UNCHS, 
WB enz. 

* DOEN 
differentiatie in non- en extra-formeel beleid en aanpak naast de bestaande 
prak:.tijk; 
aanstellen projectmanager, een z.g. "regelaar" voor allerarmsten; 
terugtrekken uit spontane nederzettingen, voorzover bet de allerarmsten betreft tot 
een door tradities en lokale gebruiken aanvaardbaar bereik (joint/extended family 
verband); 
NGO's moeten een lijn trekken i.e. donoren-coordinatie. 

* NALA'TEN 
bevrijdingsideologieen en -ervaringen van elders kritiekloos overbrengen. 
zich tegen elkaar laten uitspelen t.b.v. naamsbekendheid bijv.; 
expansie (acculturatie)mechanismen doorvoeren op beleid en implementatie van 
armoedebestrijding. 

Bij een proces dat aan eigenschappen en voorwaarden heeft voldaan, pleegt men 
benieuwd te zijn naar bet beheer van dynamiek en richting. De vragen tussen Fictie en 
Actie zijn dan: waar zijn de sturingshandvatten, wie kunnen van invloed zijn en hoe 
wordt deze instandgehouden? 

11.3 Fictie versus Adie Matrix 
voorwaardell ell criteria 

Aan de toepasbaarheid van dit Model zijn voorwaarden en criteria verbonden, waarvan 
er in paragraaf 11.2 enige zijn uitgelicht. 
Hoewel dit model een instrument voorstelt om financieel-economiscbe transacties tussen 
formele- en extra-formele economie op bierarchiscb laag lokaal niveau mogelijk te 
maken, ondervinden deze transacties hinderlijke, maar ook stimulerende invloeden uit 
boven-lokale activiteiten. 
Deze factoren en aspecten kunnen worden gespecificeerd als drempels, i.e. criteria die 
door transacties overwonnen moeten worden. Zij ondergaan omgevingsinvloeden van 
verschillende intensiteit, kwaliteit en modaliteit. Bij financieel-economische transacties 
worden intenties geconcretiseerd en gestaafd door ter beschikking gestelde middelen. 
De oorsprong van beslissingen, die van invloed is op de plaats van actie, kan worden 
gelokaliseerd door invloedslijnen, die in bet model ook relatielijnen, c.q. 
athankelijkheidsrelaties voorstellen. Het Adboc Conversie Netwerk voor bet Habitat 
productieproces bergt een matrixverband in zicb, die deze athankelijkheid van 
voorwaarden en criteria kan uitdrukken in een bierarcbiserende orde. 
Deze bierarcbisering biedt bandvatten om te kunnen beoordelen, waar en onder welke 
omstandigheden kan worden ingegrepen om een door mij voorgestelde aanpak optimaal 
toepasbaar te maken. 
Deze stap in bet ontwerpproces is noodzakelijk, want bierdoor kan worden voorkomen, 
dat inspanningen bet stadium van intentie niet overscbrijden en blijven steken in ideaal-



194 Deel TV. Spontane neden.ettingen begeleid 

typiscbe pilot projects. 
Politieke committering laat zicb ook uitdrukken in bescbikbaar gestelde middelen en in 
toegesneden structurele voorzieningen. 
In bet kader van een modeme armoedebestrijding geeft de matrix banden en voeten aan 
een effectiviteitsstreven van de intemationale hulp(gelden)stroom ten beboeve van 
allerarmsten. 

Programma's c.q. projecten kunnen worden beoordeeld in de 3 dimensies: 
Bruikbaarheid, Betaalbaarbeid en Bescbikbaarbeid. 
In de matrix wordt dit doorgevoerd op bet financieel-economiscb aspect van 
Betaalbaarbeid. De verificatie kan bierdoor concreet, kwantitatief en vrij nauwkeurig 
beperkt gebouden worden bij budgetten en uitgavenpatronen van instellingen en 
instituties op relevante niveaus. Bij ieder beslissings- i.e. beoordelingsmoment kunnen 
daarbij steeds vragen worden gesteld over: 
a. Verdeling van eigenbelang; 
b. Middelenallocatie in verbouding tot de nood of tot bet aantal inwoners onder bet 

bestaansminimum, overeenkomstig de politieke wil (cf. par. 4.3); 
c. Onderscbeid in formele en extra-formele instituties in verband met compatibele 

handelingenstelsels (Velden). 

In schema 11.3.A is als voorbeeld de matrix in financieel-economische termen op 
hoofdpunten ingevuld. Per blok en niveau worden resultaten van beschouwing/evaluatie 
van financieel-economische aspecten (a, b en c) als procesvoorwaarden en concreet 
gerealiseerde doelstellingen als criteria weergegeven. 
Hoger geplaatste voorwaarden moeten grotendeels zijn vervuld v66rdat er kans is, dat 
ondergeplaatste activiteiten effectief kunnen worden gerealiseerd. 

Op niveau van het Adhoc Netwerk (hierarchie 3, 4, 5) kan beoordeling en waardering 
van relaties met derden worden afgemeten aan eigenbelang en aan dat van de acbterban; 
bier immers mag bij aanwezigheid van politieke wil worden verondersteld dat van 
bogerhand aan actoren het initiatief wordt gelaten voor bebeer van het uitwisselings- en 
omwisselingsmechanisme. Deze autonomie draagt ertoe bij dat partners in de adboc 
netwerkorganisatie volwaardig lid worden en dat dus de weg wordt vrijgemaakt voor 
een gelijkwaardige en profijtelijke samenwerking. 
In de non-conventionele praktijk (ISP/TUD '85-'86; MLGHC '84a en b; UNCHS '87); 
Frerks '91) berust het initiatief tot interactie overwegend bij de lokale overbeid. Deze 
werkwijze beboudt daardoor de nadelige effecten van top-down processen. 
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11.3.A Fictie versus Actie Matrix bij het Habitat productieproces 

Het MAMA-model daarentegen biedt niet slechts de allerarmsten voordelen, maar 
eveneens de lokale formele partners. Het model, zoals in hoofdstuk 10 ontwikkeld, beeft 
zijn wortels direct in de werkelijkheid. Het zal dan ook niemand verbazen dat inderdaad 
ontwikkeling binnen dit kader in spontane nederzettingen stimuleerbaar en beheer(s)baar 
kan zijn. 
Het model fungeert als structuurkader van een enculturerend ontwikkelingsproces. Het 
biedt de lokale overheid additionele handvatten voor effectief, geintegreerd ruimtelijk 
bebeer inclusief de spontane nederzettingen. 
Men kan - apart of in onderlinge concurrentie, vooral bij de overheid en NGO's -
de monetaire en non-monetaire economie blijvend beinvloeden en voortaan niet 
machteloos blijven toezien dat steeds de minder armen, i.e. rijkeren er met het geboden 
proftjt vandoor gaan. 



12 MANAGED AUTONOMOUS SETTLEMENT 
Territoriale toepassing van het MAMA-model in Sri Lanka 

De sociaal economiscbe en effectieve integratie van een gemengd slum /squatter 
vestigingsgebied met bet oog op ontwikkeling op basis van enculturatie leidt 
tot de status van .een Begeleide Spontane Nederz.etting, bet Managed Autonomous 
Settlement (MAS). 
Om dit proces in ordelijke banen te laten verlopen, is begeleiding nodig, d.i. 
management, betgeen in dit Speciale geval inboudt: minder patemalisme, veeleer meer 
egocentrisme, terwijl bet begrip autonomie meer slaat op de bandelingen in de 
nederz.etting dan op de fysieke situatie. De nederz.etting immers is een onafscheidelijk en 
integraal deel van bet stadsgebied. Omdat bet bier gaat om vervlechting van twee 
bandelingenstelsels en omdat de allerannsten daaraan de belangrijkste impulsen moeten 
geven, zal bet MAMA-model een instrument voor enculturatie zijn. 
Dez.e integratie in de stedelijke economie wordt beproefd naar bet voorbeeld van de 
Innercity slum/squatterbuurt Maligakanda in Colombo (Sri Lanka). Eerst warden in par. 
12.1 enige nog bestaande voorbeelden van symbiosen aangehaald om een realistische 
acbtergrond voor toepassing van het MAMA-model op te bouwen. 
In par. 12.2 wordt de praktijk van slums- en squatter-upgrading in Maligakanda door 
het MAMA-model geevalueerd; in de procedure komen gemiste kansen als vanzelf naar 
voren. 
Par. 12.3 levert een voorontwerp van de managementomgeving en - ingredienten van 
Maligakanda MAS, zoals dez.e zouden ontstaan door toepassing van het MAMA-model. 
Dit instrument - Deel IV - wordt afgerond met complementaire aanbevelingen voor 
Enculturatie. Dez.e aanbevelingen vormen een aanz.et tot een meer dimensionale en 
integrale aanpak van modeme armoedebestrijding, gebaseerd op sociaal-economische 
en -culturele voorwaarden en criteria. 

12.1 Voorbeelden van spontane symbiosen 

De begrippen slums en squatters zijn reeds in Deel II uiteengez.et. 
In de praktijk (Hardoy & Satterthwaite '89, UNCHS '84,' 86 en Thung '81) hebben we 
met mengvormen en dynamische complicaties te maken, vooral veroorzaakt door mono
dimensionale en niet-gedifferentieerde beleidsuitvoering. Maatregelen warden vaak 
eenzijdig en formalistiscb genomen, die de dominante sectoren i.e. overbeidsinstanties 
bevoordelen en extra-formele participanten in bet productieproces de moed in de 
schoenen doet zinken om verder mee te doen. 
Naast kommer en kwel bestaan er nog voorbeelden van curieuz.e symbiosen van Habitat 
productievormen, die gedijen temidden van modeme Innercity dynamiek. 
Uit de fenomenen Landsbaring (12.1.1), Tenement Gardens (12.1.2), Kampung 
Improvement Projects (12.1.3) en de morfologie van een Japanse buurt (12.1.4) zijn 
aspecten te halen, die de uitgangspunten van bet MAMA-model onderschrijven. 

12.1.1 Land sharing in Bangkok 
" .. , land sharing is a plan to partition a plot of land, currently occupied by slum 
dwellers, into two parts - one part for rehousing the slum dwellers and one part 
for the landowner to develop to the best possible advantage. The la!Ulsharing 
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plan, through recogmzmg, implicitly or explicitly, both claims as legitimate, 
seeks to remove the conflict between the slum dwellers and the landowner 
peacefully, to defuse a potentially volatile confrontation leading to social unrest 
and, through taking full advantage of the development potential of the site, to 
create conditions where all benefit and twbody is the loser" (UNCHS '86:30). 

Na tevergeefse experimenten om belangentegenstellingen tussen landeigenaren en -
gebruikers in bet voordeel van de eigenaren te beslechten wordt via de politiek (UNCHS 
'86:42) NGO's, lokale overheid en grondbezitters aan bet verstand gebracbt, dat 
medestadsbewoners naar Boeddhistisch geloof 66k levende wezens zijn. Onder zulke 
maatschappelijke en politieke druk heeft bet welbegrepen eigenbelang en profijt 
gezegevierd. 
Tocb ontkomen participanten in deze strategie ook niet aan de vangarmen van bet 
formele productieproces, die actoren in baar greep boudt. 
Uit documentatie der projecten (UNCHS '86) blijkt dat veel niet-draagkrachtige 
squatters naar elders vertrekken en ook bier de relatief minder armen in georganiseerde 
vorm de voordelen van de interactie weten te plukken. De interacties verlopen zeer 
effectief, zolang zij zich afspelen binnen een Veld. 
Dit wederzijds voordeel opleverende resultaat van bet proces wordt gestuurd en in stand 
gehouden door formele vooronderstellingen, i.e. voorwaarden en criteria, zoals die in 
schema 12.1.1.A expliciet naar voren zijn gebracbt. 
Deze kwantificering van criteria dwingen (K)ingredienten van (H)abitus, zoals: 
organisatie en betalingsvaardigheden in overheidsperspectief tot resultaten in bet 
(K)Veld, zoals Sites & Services-achtige en Low Cost Housing objecten. 

Voor participanten, speciaal in Sri Lanka, is uit de landsbaringervaring in Bangkok de 
Jes getrokken, dat politieke wil de belangrijkste voorwaarde blijft voor bet proces: 

"Possibly, the most interesting consideration that emerges from the sofar brief 
history of land sharing in Bangkok is that the strategy, rather than being a 
technical or bureaucratic solution to inner-city slum problems, is a political 
mechanism for resolving conflicting claims over slum land by landlords and 
residents" (UNCHS '86:75). 

Uit dit proces is verder te leren dat : 
1. de politieke wil ook in deze publiek/private samenwerking van doorslaggevende 

betekenis is; 
2. de verbinding werkgelegenheid en lokatie consequent gekoppeld moet blijven 

voor levensvatbaarbeid van de symbiose; 
3. bet verloren gaan van ruimte voor komende generaties door uitgifte in eigendom 

van grond nadelig is en een punt van zorg blijft, evenals bet ontkoppeld raken 
van werkgelegenheid met bewoningsvorm ten gevolge van de splitsing wonen -
werken. 

4. gedetailleerde structurering van bet proces (Schema 12.1.1.A) vooral de 
breekpunten tussen formele en extra-formele handelingsstructuur in kaart brengt. 
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Bron: UNCHS(Habitat) '86:63 
12.1.1.A Mono-dimensionale criteria voor Landsharing 

Eerder is opgemerkt dat een mono-dimensionale en eenzijdig formeel-centrische aanpak 
norm hij UN-inspanningen is. Allerarmsten spelen daar geen rol, juist als gevolg van de 
toegepaste techniek komt bet bestaan van een antler Veld niet in zicbt1, in plaats 
daarvan heeft vooral de kleine middenstand bier baat bij. 
Evaluaties bebben ook laten zien dat de National Housing Authority (Bangkok) bij de 
Landsbaring transacties steeds degene is, die moet bijbetalen. Deze projecten zijn dus 
wel self-sustaining, maar in de eerste plaats een managed delivery-systeem gebleven, 
met ingebouwde participatie-uitsluitingscriteria voor allerarmsten. 

Een ander nadeel blijkt dat de Bangkok-landsharing re projectmatig (geisoleerd) is 
aangepakt, buiten een structuurplan van de stad als geheel om. 
Het is een reparatie-operatie achteraf, zoals stadsvemieuwing der jaren '70 recentelijk 
wordt verweten, nl. bet zich richten op vergeten aspecten, die professionals eerst NU 
overrompelen. 

Men maakt gaame gebroik van de nieuwste toepassingen op technologisch gebied, waardoor niet 
kwantificeerbare factoren buiten beschouwing gelaten !!!2!!!!! worden. 
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V anuit bet perspectief van stedelijk management zijn deze landsharing oefeningen z6 
marginaal dat de lessen geen structureel vervolg hebben. De ruimtelijke structurering 
verloopt nog steeds van groot naar klein, niet alleen top-down, maar ook 
keuzebeperkend tot in de kleinste details. 
Een volgende uiteenzetting kan dit illustreren: Nog steeds worden squattersettlements tot 
op individueel niveau verkaveld en verdeeld door de lokale overheid, met medewerking 
van NGO's, alsof bet bier om traditionele bestemmingsplannen gaat. Bij spontane 
nederzettingen in stedelijk verband gaat bet om functionele rollen, die in bet stedelijk 
netwerk worden gespeeld door verscbillende economieen in de onderscheidene V elden. 
Stedelijk management heeft de gebouwde omgeving als object, bestaande uit een 
resultaat van processen van interacterende economieen. 
In de economie zijn interdependentie en dominantie constant in beweging. Management 
zorgt ervoor dat profijt in duidelijke banen naar participanten toevloeit. Door 
systematisch de markt (die onhandelbaar is) uit te sluiten, staat men iedere keer voor 
verrassingen, wanneer resultaten van die economie zich concretiseren in spontane 
nederzettingen bijv., dus oprukken als resultaat van bun wil tot integratie en 
enculturatie. Dit gevoel van te worden overvallen komt boven bij vragen als: 
- waar begint bet proces van enculturatie bij allerarmsten? 
- waar moet bij beheer worden begonnen? 

Positief bezien leren de landsharing-gevallen ons dat bet bier voornamelijk om 
symbiosen gaat. 
De landeigenaren (publiek of privaat) winnen er bij, want zij ontvangen ter compensatie 
subsidies van de overheid, maar deze subsidies leveren eveneens profijt op voor de 
bewoners via bet verblijfsrecht. Subsidies worden opgebracht door draagkrachtiger 
inwoners uit andere stadsdelen. 
Dit in ooze tijd gepraktiseerde regelproces op macro-economisch niveau bestaat ook op 
bet sub-lokale niveau van slum- en squatter nederzetting. Deze economie speelt zich in 
bet (k)Veld af en gedijt dus bet best in omstandigheden, die van overheidsinterventies 
zijn gevrijwaard. Dit is duidelijk te zien aan veranderingen binnen de huurtuinen van Sri 
Lanka. 

12.1.2 Tenement Gardens 
In de slumgardens van Sri Lanka vonden processen met wederzijds profijt tot de jaren 
v66r de Ceiling on House Property Law (1973) voortdurend plaats. De grondeigenaren, 
zelf vaak wonend aan een goede ontsluitingsweg of zelfs hoofdverkeersweg in een 
(vorstelijk) woon/ bedrijfsgebouw verhuurden of gaven bun achtererf in bruikleen aan 
hen bekende gezinnen of aan eigen arbeiders. 
Verrekening vond plaats - omdat men elkaar kent via diverse vormen van dienst 
en wederdienst of door inhouding van bet karige loon enz. Aan deze decennia lange 
traditie kwam een abrupt einde, toen deze achtertuinen (Watte) in staatshanden 
overgingen en niemand zich meer verantwoordelijk voelde voor de door onteigening col
lectief geworden schaarse voorzieningen. Toen deze praktijken nog in zwang waren, 
behoefde bovendien niemand voor faciliteiten in "Volkseigendom" te betalen. 
Het verval van faciliteiten in deze compounds moet dan ook aan deze factoren worden 
toegeschreven (UNCHS '85:54 en '87:11), maar ook een versnelde veroudering door 
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overmatig gebruik als gevolg van overbelasting en eerder genoemd onverschillig gebruik 
spelen een rol. 
Deze gewoonte uit de jaren '70 wreekt zich bij huidige Pilot projecten, dus ook bij bet 
Million Houses Programme en komt tot uiting als onvoldoende terugbetalingsbereidheid 
van verstrekte leningen. 
Familiale relaties in financieel en geografisch opzicht bijv. zijn nog onbekend, omdat bij 
bewoningsonderzoek niet naar die relaties wordt gevraagd. Men constateert en 
registreert slecbts bet hoge percentage extended families van plm. 30 % in 
Malkaduwawa, een stadsrand-squattemederzetting, terwijl in andere projecten wordt 
volstaan met: many; dit is o.a. bet geval bij Maligakanda en Wanatamulla. 
Op samenbang en clustering van deze families over de nederzetting gaat men niet dieper 
in. Zelfs is bet m dat de extended family-status bij toewijzing van kavels in de Sites & 
Services projecten Navagampura en Stace Road belemaal niet meer meespeelt (UNCHS 
85:78-90). 
Deze sociaal-culturele betrekkingen badden inzicht kunnen geven in efficientere en 
effectivere cultureel aangepaste samenlevings- en (woon)vormen onder allerarmsten, 
terwijl juist via de bewoningsmodaliteit van bet Maligakanda Slum Pilot Project de 
(voormalige?) interdependentie, cohesie en economie van de buurt waren na te gaan aan 
de hand van de manier van groepering van onderdak, menging van categorieen 
bewoners, materiaalgebruik en looproutes. 
Tot de gemiste kansen om bet handelingenveld van allerarmsten in kaart te brengen 
behoort ook bet niet overdenken van de confrontatie met open ruimten in zeer 
dicbtbevolkte slums en squatterenclaves. Kennelijk wordt er tocb wel t.a;v. grenzen van 
(on)leefbaarheid zelfdiscipline en -beheer binnen de nederzetting toegepast, die ons 
onbekend is. In Maligakanda bijv. was nog open ruimte te vinden (UNCHS '85:51), 
ondanks de bevolkingsdruk en zonder lokale overheidsinterventies, sancties of middelen. 
In bet Million Houses Project heeft de door de lokale overheid ingestelde Community 
Development Council overigens wel weerstand ondervonden van reeds aanwezige 
bewonersorganisaties van uiteraard niet-overheidspolitieke kleur (UNCHS '87:35-36), 
die een signaal hadden moeten zijn dat cohesie en interdependentie wel degelijk bestaan 
en dat innercity spontane nederzettingen in staat zijn zichzelf te besturen, binnen en 
naast bet werkgebied der lokale overheid. 

Voor de realiteitswaarde van bet MAMA-Model zijn de ervaringen uit de Tenement 
Gardens van belang, want: 
1. de inteme Veld-consistente interactie is zeer wel in staat orde en ontwikkeling in 

stand te bouden; 
2. de familiale/etniscbe corporatieve aspecten zijn nog onderbelicht en verdienen 

nader onderzoek; 
3. de morfologie van de nederzetting is ook uitdrukking van een sociaal

economiscbe orde en relaties met de economische omgeving; nederzettingen vindt 
men overal op plaatsen waar werk is; 

4. boge bewoningsdicbtbeden betekenen niet nood:zakelijkerwijs onleefbaarheid en 
ordeloosbeid; 

5. aanwezige voorzieningen, weliswaar overbelast, disfunctioneren juist door 
overheidsinterventies. 



Hoofdstuk 12 MANAGED AUTONOMOUS SEITLEMENT (MAS) 201 

Het denken over extra-formele buisvesting beboeft niet beperkt te blijven tot Tenement 
Gardens. In oorsprong zijn deze buurtuinen familie-onderkomens, zoals dit ook bij de 
kampungs bet geval is. In tegenstelling tot slums en squatters die bun formele stad 
overwoekeren, worden in stedelijke omgevingen kampungs geincorporeerd. 

12.1.3 Kampung versus stadsstructuur 
Onder kampungs verstaat Gonggrijp ('34): "zowel omheind eif als wijk, buurt, dorp, 
stadsdeel .......... Bij de Minangkabau (Maleiers) betekent een kampung de door 
familieleden bewoonde bijeenstaande huizen, ook wel een enkelfamiliehuis". 
In eigentijdse termen kan bij intensief grondgebruik worden gedacbt aan gebouwen, in 
buur bewoond door een extended family of een etniscbe groep. Van deze fictief lijkende 
samenlevingsvorm bestaan bistoriscbe voorbeelden die weer in de belangstelling 
geraken, zoals de KATRA-dwelling units in Old Delhi, gebouwen die soms een 
stadsblok beslaan, bewoond door 20-50 gerelateerde buisboudens (IRS News Letter nr. 
2, '88). 
In de laat-koloniale periode werd een bestuursvorm gepraktiseerd die voortbouwde op 
familiale zelfregulering bij bet kampungwezen in Indonesie. De invoering van een 
complementaire bestuursvorm werd weliswaar ingegeven door eenvoud van concept 
(dualisme); in de praktijk bleken deze maatregelen effectiviteitverbogend te zijn voor 
fangs elkaar levende, gescbeiden inlandse en europese gemeenscbappen, i.e. Velden, te 
meer daar interactie en enculturatie over en weer mogelijk bleef. 
Dit kampungbestuursconcept als overblijfsel van complementair bestuur uit de tijd van 
beginnend liberalisme bergt een markt-conform perspectief: ieder voor zicb, ook wat de 
fasten en Iusten van bestuur betreft. Morfologiscb is deze scbeiding der culturen tot op 
beden bij steden nog te zien. 

Bron: Bianpoen '83:54-55 Aerial photo Mapping Office DKI Jakarta 

12.1. 3.A Kampung versus stadsstructuur 

Door een competitie tussen enculturatie en acculturatie zijn in modem Jakarta de 
morfologiscbe verscbillen tussen woongebieden nog slecbts als fijnmazige 
kampungstructuren en grove stedelijke structuren te zien. 
In vormgeving/indeling van de leefruimte der vaak geromantiseerde spontane 
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nederzettingen, die een onregelmatige en organiscbe configuratie zouden vertonen, is in 
Innercity-lokaties niets meer terug te vinden. 
Het bebeersproces verandert onder diezelfde druk uiteraard mee, maar de 
omgevingszorg is autonoom gebleven. De bewoners, in groepen van 15 tot 20 
buisboudens (rukun tetangga) staan onder sociale druk en controle om bun omgeving 
scboon te houden. Benoemde co0rdinatoren worden door huishoudens naar draagkracht 
onderhouden. In een som.s multi-culturele samenstelling van de geintegreerde kampung 
worden nationale feestdagen collectief gevierd. 
De stedelijke woongebieden worden volgens modeme inzichten en methoden met bet 
nieuwste materieel onderhouden. Modieuze, compleet geklimatiseerde kantoorgebouwen 
en toeristische faciliteiten worden door in Europa en Amerika gerecruteerde facility 
managers bebeerd. Geld en modeme technieken zijn bier de drijfveren van bebeer, 
terwijl in de kampung sociale controle en improvisatie (flexibiliteit) het bebeer 
kenmerken. 
Instandhouding van dit omgevings beheersmechanisme berust ook bier op een symbiose 
tussen de kampung en Hmodern H woon/werkgebied. 
Financieel-economisch kan deze symbiose bestaan doordat de formele economie toch 
ook weer athankelijk is van goedkope arbeidskrachten, want reproductiekosten van 
arbeid in een kampung zijn immers veel lager dan die in de modeme sector. 
Nu modeme economie en technologie in het kielzog van het Kampung Improvement 
Project ook bier doordringen, ontstaat de paradoxale situatie dat arbeid ook bier duurder 
wordt, omdat men aan grotere en nieuwe verplichtingen moet voldoen. Daarentegen 
bestaat in de modeme sector geen beboefte meer aan die arbeid. 
Het is te voorzien dat de financieel-economische belangstelling voor kampung-enclaven 
zal venninderen en dat het formele productieproces haar toevlucht in arbeidsbesparing 
zal zoeken. Het paradoxale van het KIP zit in deze effecten, die economische stagnaties 
en dus berverkrotting met zicb mee zal brengen. 
Het kan ook anders: wanneer ontwikkelingen van onderop niets in de weg worden 
gelegd, onstaat ontwikkeling als gevolg van een vrijwillig op zicb genomen eigen 
verantwoordelijkheid en tempo in een complementaire, grofmazige beheersstructuur, 
hetgeen inhoudt, dat enculturatie tegelijk met acculturatie plaats vindt. 
De neerslag van zo'n rationele evolutie en zicb handhavende enculturatie is aan te tonen 
met een stadsmorfologisch voorbeeld uit Japan. 

12.1.4 Ononderbroken integrale ontwikkeling 
In Tokyo, waar de resultaten van liberalisme op huisvestingsgebied onafgebroken door 
de bistorie tot ons komen, is de bierarcbische opbouw van de cultuur zicbtbaar 
gebleven, ook in de stadsmorfologie. 
Structuur en geleding lijken te zijn bepaald door vervoersmiddelen, communicatie en 
handelingentradities. Er kan onderscheid worden gemaakt in 3 Velden: bet 
modeme/snelle, lange afstandvervoer voor de massa, de lokale communicatie en bet 
interactiekader tussen individuen in huishoudens. 
De grenzen van modem versus traditie en privacy lopen door buurten, buiten de huizen 
om; deze grenzen omvatten meer buishoudens en zijn per buurt of steeg gestructureerd, 
in de lay-out te onderkennen als doodlopende steegjes /hofjes. 
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Normen en standaarden in bet modeme en intemationale bandelingenveld sluiten 
naadloos aan bij die van de Wereldbank, UN- organisatie en donormecbanismen. 
Ook aansluiting aan bet modeme leven tot op individueel niveau verloopt zonder 
disbarmonie. Uitbuiting en armoede komt men in Japan vooral tegen onder minderbeden 
en gastarbeiders. Technologie schijnt de oplossing le bieden voor stedelijk bebeer 
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Alley and nagaya tenement; the community of the 
traditional backstreet lives on in this space. 
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Division of commoners' land in the city; the com· 
moners' city was finely subdivided sp<1tially ano 
socially in a progression from main street to second· 
ary street to side street to back street. 

Bron: Jinnai ('87) 

12.1.4.A Stadsenclaves 

In werkelijkheid bebben we bier te maken 
met een sterk door hierarchische en 
feodale cultuuropvatting gevormde 
ruimtelijke structuur. 
Topprestaties in bandel en industrie zijn 
resultaten uit bet effectief benutten van 
menselijke ingredienten, in combinatie 
met verworvenheden in tecbniek en 
wetenschap. 
Er wordt zwaar geleund op trouw aan de 
productie-eenheid, werkgever en de staat; 
werkdagen van meer dan 12 uur zijn geen 
uitzondering. 
Wei blijkt uit een efficientiestudie dat de 
productiviteit/uur lager ligt dan in 
Europa; dit komt, omdat werkuren 
weliswaar in werkkringverband worden 
doorgebracht, maar niet aan productie 
worden besteed. 

Wanneer feodalisme en hierarchie worden 
ontdaan van bun historiscb zwaar beladen 
betekenis zijn deze begrippen 
tegenwoordig als samenbinding en 
ordening goed bruikbaar, zoals in Tokyo 
is te zien. 

Voor het MAMA-model bevestigt dit voorbeeld de vooronderstelling dat hierarchie en 
athankelijkheid zelfs individueel maatschappelijke vooruitgang niet in de weg staan. 

Wanneer we de levende voorbeelden van symbiosen samenvatten, merken we dat: 
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1. de symbiotiscbe verbouding een berontdekte verworvenheid voor inter
organisatoriscbe samenwerking is; 

2. individueel bescbikkingsrecbt, o.a. grondverkavelen geen noodzakelijk ingredient 
is voor zorg voor de omgeving; 

3. gescbeiden, maar geintegreerd beheer van 2 Velden voorwaarde is voor 
ontwikkeling en dus armoedebestrijding; 

4. hierarchie en afbankelijkheid niet perse enculturatie, dus maatschappelijke 
vooruitgang in de weg staan. 

Zoals we in par. 12.2 zullen zien, kan geen der symbiotische aspecten, die juist 
positieve ontwikkeling van onderop stimuleren, in de praktijk van bet productieproces 
structureel worden geintegreerd. 

12.2 Van Slums &. Squatter Upgrading Praktijk 
naar Managed Autonomous Settlement 

Upgrading binnen een slum & squattergebied met Community Development Councils, 
NGO's, overbeids Technische Diensten en bewoners op lokaal niveau kan op vele 
manieren plaats vinden. De Million Houses Programmes' Support & Participation 
Strategy wordt bier nagelopen aan de hand van het MAMA-model. 
Deze lokale, overbeidscentrische aanpak heeft als voordeel dat beslissingsmomenten en -
richting in bet proces eenduidig zijn te koppelen en te meten aan gedocumenteerde en 
bestaande (fysieke) feiten van bet Inner-city Slums gebied. 
Gebruik wordt gemaakt van data uit bet officiele Pilot Project Evaluatie Rapport van 
UNCHS ('87: 11-13, 34-36), voor bet Maligakanda project weergegeven in een vorm, 
die voor bet MAMA-model bruikbaar is. 
Hoe wordt in het Maligakanda project omgegaan met positieve procesingredienten zoals 
eigenbelang, macht in strategie en billijkheid in structuur met behulp van (K) versus (k) 
per Veld? 

Om aanknopingspunten voor het Management van Autonomie Met Allerarmsten 
(MAMA) model met de realiteit te vinden, wordt de sociaal-economische omgeving van 
bet Pilot Project Innercity Slums, Maligakanda in Colombo gepresenteerd (12.2.1). 
Met bet MAMA-model worden overheidsbelangen en die van bewoners zichtbaar 
gemaakt (12.2.2) en in 12.2.3 laten we deze belangen, bestuurd door voorwaarden en 
criteria, met medewerking van NGO's samengaan. 
In 12.2.4 komen de gemiste kansen aan de orde. 

12.2.1 Maligakanda 
Het gebied Maligakanda ligt plm. 2 km ten oosten van Colombo's Central Business 
District. Het is een gemengd bebouwd gebied met gebouwen voor zakelijke doeleinden, 
woningen met winkels en kleine bedrijfjes fangs de hoofdstraat. Particuliere huizen staan 
tussen commerciele gebouwen. De woongebieden achter de hoofdstraat zijn dichtbevolkt 
en slechts toegankelijk via smalle stegen en voetpaden. 

Maligakanda is een typisch achteraf woongebied, aan de Noordkant door de spoorbaan 
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begrensd, aan de Zuidkant door de Dematagoda Road. Het gebied, plm. 30.000 m2 
groot, is bebouwd met enige eengezinshuiz.en, onderverdeelde, tot slumwoningen 
verworden gebouwen, shanties en een variatie aan "tenement gardens"; dit zijn priv6-
tuinen waarop zicb rijen eenkamerbuiz.en bevinden, in bet verleden gebouwd om 
arbeiders te buisvesten. 

Ter orientatie dient bet volgende topografiscb materiaal: 

::.1TY Of1' 

COLOMBO 

----· 

Bron: UNCHS '87:12 

12.2.1.A Maligakanda in Colombo, Sri Lanka 
Het gebied telt 318 wooneenheden, bewoond door 342 afzonderlijke buishoudens; 40 % 
der huiz.en is in slecbte conditie. De slechtste conditie treft men in de buurtuinen aan, 
waar men slechts weinig eigendom aantreft. 50 tot 60% der buisboudens beeft minder 
dan 50 m2 ter beschikking.1 

12.2.2 De lokale overheid/TD: van speler naar spelleider 
Hoewel de overheid ervan overtuigd is dat zij effectief en recbtvaardig handelt door de 
ingredienten eigenbelang en bezitterstrots in bet proces in te brengen om bebeer tegen 
verval op te kunnen lossen, hoopt zij, haar eigenbelang vooropstellend, twee vliegen in 

50 m2 is het minimum dat Sri Lanka voor een huishouden fatsoenlijk vindt; in India (Bombay) is dit 
15 m2 (Huque '82:29), hoewel ook woonruimte, kleiner dan 5 m2 in de markt is (Huque '82:74). In 
Nederland is bij gesubsidieerde woningen gemiddeld effectief ook slechts weinig meer dan 50 m2 
bewoonbaar, inclusief keuken (o.a. MVROM '85). Hebben we het in Sri Lanka dan over 
allerarmsten? 
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een klap te vangen door: 
I. groot kapitaal te verdelen en 
2. op bebeer te besparen. 
Op bet productieproces werken beide verborgen verlangens negatief uit. 
Het spel dat op lokaal niveau (Veld) gespeeld had moeten worden, wordt met 
ingredienten (ideologie en macro-economische budgetaire overwegingen) uit andere 
Velden gespeeld. De uitkomst van zo'n spel is onzeker en behoort niet tot een 
effectiviteitsoverweging. 

Om deze reden berust de huisvestingsproblematiek in de grond der zaak ook op 
overheidsinterventies (cf. o.a. Hardoy & Satterthwaite 89). 
Een voorbeeld is bet grondoverdracht-mechanisme; door de complexe juridiscbe 
verblijfsstatus, veroorzaakt door de eerder genoemde Ceiling on House Property Law 
van 1973 worden verbeteringen aan bet bezit tegengehouden. 
Deze maatregel nl. is een socialistische aanval op bet kapitalisme en heeft niet tot doel 
mensen, bezitters nocb bezitlozen, te emanciperen. Integendeel: alle vrijbeid wordt 
beperkt en aan regels gebonden. Men stelt eisen en voorwaarden, waaraan moet worden 
voldaan, alvorens mee te mogen profiteren van, nota bene, eigen inspanningen. 
De wet verlangt dat eigenaren bun als overbezit aangemerkte huizen in de eerste plaats 
aan de zittende bewoners/buurders te koop aanbieden. In geval dat er geen particuliere 
transacties plaats vinden, wordt bet bezit overgedragen (lees: onteigend) aan bet 
Commissariaat voor de Nationale Huisvesting (Commissioner for National Housing) dat 
ervoor zorgt, dat overdracht aan de National Housing Development Authority geschiedt, 
zodat deze verblijfstitels aan buurders kan geven. 
De stand van zaken in 1984 (UNCHS '86): 22% der huishoudens in Maligakanda kwam 
via deze Wet in bet bezit van een huis; 21 % wacht nog op de overdracbtsacte; 23% 
buurt nog steeds; 13% is eigenaar en 13% is squatter/illegale bewoner; tenslotte beeft 
8 % een onduidelijke verblijfsstatus. 
Deze getallen zijn voor de bureaucratie wel interessant, maar voor bewoners niet 
relevant (ze wonen daar toch al!). Toch besteedt de overheid de meeste aandacbt en tijd 
aan deze getallen; veel werk is in Maligakanda verricht om zoveel mogelijk huishoudens 
een duidelijke verblijfstitel te bezorgen. Uit de hand lopende projectduur en uitgaven 
zijn te wijten aan complicaties en onwil om aan die grondstatus en -verdeling mee te 
werken (Das '83 e.v.a.; DGIS '84). 

Het blijkt dat verwerving van grond moeilijke en langdurige procedures vergt, die leiden 
tot vertragingen bij uitvoering van infrastructurele werken en verplaatsing van 
boventallige buisboudens1• Onzekerheid en traag verloop der processen stagneren de 
lokale economie en bespoedigen juist bet vervaL Met name deze processen werken tegen 
de allerarmsten. 

De bemoeienissen van de National Housing Development Authority omvatten de 
volgende bureaucratische processen: 

Wederom wordt een onder professionals gehanteerde norm als rechtvaardiging gebruikt voor sociale 
interventie in bestaande symbiotische verhoudingen. 
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a) overschrijving van acten aan huurders; 
b) verwerven en overdracht van bezit aan bet Commissariaat, terwijl er geen 

realiseerbare overeenstemmende visie bestaat om bezit aan de zittende bewoners 
door te verhuren; 

c) verwerven van grand in tuinen (gardens) om er service-infrastructuur te 
installeren; 

d) inrichten van een Sites & Services nederzetting van 36 kavels op een 
aangrenzend gebied, toebehorend aan de Staatsspoorwegen, voor ex-shanty 
bewoners ter plaatse, tevens voor mensen die tot nu toe een vloeroppervlakte 
onder de norm bewoonden (kleiner dan 50 m2). 

Men verwacht tegen bet eind van dit project dat 75 % der huishoudens een geldige 
verblijfstitel zal bezitten. De National Housing Development Authority voorziet bet 
gebied verder van gemeenschappelijke toiletten, watertappunten, badgelegenheid, 
vuilcontainers, verharde voetpaden en straatverlichting. 
Op nationaal niveau wordt te detaillistisch gewerkt; wat op lokaal niveau geregeld kan 
warden, zoals de uitgifte van verblijfstitels, is een aangelegenheid van de buurt/enclave. 
De nationale overheid had zich moeten beperken tot principe-voorzieningen, beleids- en 
besluitvorming en beschikbaarstellen van middelen, bet spel verder overlatend aan de 
spelers, waar (K) en (k) voelbare ingredienten zijn. 
In de volgende paragraaf wordt de geimplementeerde decentralisatie en bet bottom-up 
opbouwwerk in Maligakanda bekeken. 

12.2.3 NGO: van handlanger naar regelneef 
In dit gebied zijn 4 Community Development Councils (CDC) actief. Een Council wordt 
beschouwd als NGO, maar is nauwelijks te onderscheiden van de lokale overheid 
(gemeentebestuur); CDC is bet best te karakteriseren als een stadsdeelraad. 
De National Housing Development Authority (NHDA) levert de technische en 
organisatorische know-how en expertise. Op haar beurt helpt Redd Barna, een Noorse 
NGO in Maligakanda de NHDA om Community Development Councils (CDC) te 
organiseren en opbouwprogramma's op te zetten. 
In door de lokale overheid en exteme NGO's geinitieerde participatieprojecten is voor 
de CDC een belangrijke plaats ingeruimd. Deze belangen-verstrengeling en -afbakening 
van competenties vergen zoveel aandacht dat er nauwelijks ruimte overblijft voor niet in 
publieke lichamen gerepresenteerde belangen. Men signaleert de problemen wel, maar 
ze vervagen direct weer door de dreiging van gevestigde lokale machten. 

"The community is not homogeneous, however. It is composed of a mixture of 
employment and income groups and has people with a variety of ethnic and 
religious affiliations. Although predominantly Moor, there are significant Tamil 
and Singalese minorities. A strong, almost possessive, feeling concerning the 
neighbourhood exists among the long-term Moslem residents, who have seen their 
area dilapidate. Nearly all community leaders are from this vocal, well-educated 
and better-off group of the population. Their opinions on how to improve the 
neighbourhood, however, do not necessarily incorporate views and problems of 
less advantaged groups, such as the shanty dwellers and the poorer tenants living 
in the most congested places" (UNCHS '85:63). 

"Oude" lokale !eiders plegen verzet tegen acculturatie; mede door de alertheid van de 
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National Housing Development Authority en met hulp van Redd Barna heeft men 
manipulaties door gevestigde belangen kunnen omzeilen; de NGO-projectleider 
(opbouwwerker) van Redd Barna heeft tot taak dit verzet te breken en doet rechtstreeks 
moeite de bewoners voor zich in te nemen: 

"Several events helped secure people's trust. One was a sports meet for youth 
organized by the Redd Barna representative,- another was an shramadana 
(communal labour effort) for groundclearing in the settlement's Site & Services 
area. 1he political leaders attended but simply watched,- while the NGO 
representative worked along with the others, and that was appreciated" (UNCHS 
'87:35). 

Deze overwinning - cynischerwijze op een lokale NGO - heeft ertoe bijgedragen 
dat de rol op dit implementatieniveau van het CDC in belang toen.eemt. Behalve 
toeleverend (leningen verstrekken, trainingen enz.) bezet het CDC meer en meer de 
positie van een intermediair tussen bewoners en de lokale overheid, al dan niet met 
behulp van externe NGO's, een medespeler onder gelijken. 
Het CDC heeft tevens invloed op medebepaling van beleid, zoals: 

initieren van verbeteringsplannen; 
formuleren van bouwvoorschriften; 
beoordelen van leningscapaciteit van bewoners; 
vaststellen van reglementen en van kavelverdelings procedures. 

CDC functioneert in feite als een vooruitgeschoven post van de overheid om lokale 
processen en formele procedures vorm te geven en te co0rdineren. 
Deze delegering van competenties heeft als doel bet CDC tot volwaardig partner te 
maken van enerzijds de National Housing Development Authority en externe NGO; 
anderzijds treedt bet CDC op als vertegenwoordiger van de bewoners om zo 
gezamenlijk beslissingen te kunnen nemen. 
Duidelijk komt de beperkte invloed van door de overheid zelf gemobiliseerde externe 
NGO's naar voren. De externe NGO's nl. zijn gevangene van de (dominante) cultuur, 
die veraf staat van de (lokale) afhankelijkheidsverhouding der armsten. 
De National Housing Development Authority stuurt bewust naar een toelevering en 
maakt de NGO tot medeplichtige uitvoerder van haar beleid. 
Kiemen van verzet en demotivatie (contra-productiviteit en discontinuiteit) worden zo bij 
partijen ingebouwd, zowel bij oude lokale leiders (politieke tegenstanders) als bij de 
allerarmsten, want de mobilisatie draait uiteindelijk op gratis arbeidslevering 
(shramadana). Verder blijft de middelen-transactiemodus conventioneel en 
individualistisch gericht, die ook weer tegen allerarmsten werkt, waardoor hun verwach
tingen niet worden waargemaakt. Sites & Services zijn toch te duur; relevante literatuur 
is hierover eenstemmig. Bovendien kost formaliteit geld, het tegendeel van besparen. 

Resumerend kan worden gezegd dat in het Maligakanda Pilot Project ruime aandacht is 
besteed aan participatie van de bevolking in dit overheids integratieproces. Hierbij is 
aangetoond dat participanten van de voorzieningen goed hebben kunnen profiteren, mede 
dank zij de NGO. 
Het spel speelt zich in dit monetaire Veld als gepland af. In principe kan de overheid 
zich in dit arrangement beperken tot spelleider, die alleen de grote kaders aangeeft en 
het spel zelf laat invullen door derden. 
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Uiteraard ontbreken ook in dit succesvolle experiment de allerannsten. Over de 
resterende 25 % , die tegen bet eind van bet project nog niet voor een verblijfstitel in 
aanmerking komt wordt verder niets gezegd, evenmin als over de niet-kredietwaardige 
leners. 70% der 340 buisboudens is buurder of squatter, dusjuist de allerarmste. 
Wat er van de 36 Sites & Services-bewoners geworden is, komen we ook niet te weten. 
Linderbof ('87) en Van der Elsen ('86) zijn minder tevreden over de Pilot Projects: 
- Self-Help is nog altijd goedkope (gratis) arbeid voor de overheid, 
- allerarmsten komen niet aan hun trekken, 
- politieke vrienden bebben logiscberwijs bet meeste profijt. 

12.2.4 Gemiste kansen 
De verwarring rondom 2 culturen manifesteert zicb ook in dit project; enige aspecten 
worden naar voren gehaald: 

de controverse in de normering, o.a. minstens 50 m2 woon/werk/ verblijfs
eenheid is eerder genoemd. 
het negeren van huishoudens, die niet in een financieel plaatje zijn in te passen, 
is wel opgemerkt, maar oplossingen en procedures zijn verfijningen van bet 
financiele plaatje van hetzelfde Veld; andere bandelingenstelsels worden 
genegeerd. 
uit bet feit dat men geen inkomen heeft, volgt uit de gevolgde kwantitatieve 
orientatie logischerwijze, dat men niet bestaat. 

Deze paradox signaleert verwarring en een leemte in de gangbare productie-opvatting en 
infra-structuur. Bekend is alleen dat het rationele proces slecbts kan functioneren, 
wanneer de non-monetaire allerarmste in een isolement verkeert, d.w.z. van deelname 
wordt uitgesloten. 
Met de andere kant van bet proces, i.e. cultuur (k), waar geld slecbts impliciet een rol 
speelt, had eveneens geexperimenteerd moeten worden, bijv. complementair aan het 
tocb nog monetair (K) bijgestelde experiment bij Navagamgoda (Benjamin & 
Dasanayake '86:40-41). 

In projectformulering en -uitvoering worden bestaande symbiotiscbe (traditionele) 
verhoudingen en (hierarchische) structuur vervangen door een monetair-economisch 
systeem. Hoewel men zicb ervan bewust is dat daarvoor niet voldoende middelen ter 
beschikking staan om succes te garanderen, wordt nog nergens geprobeerd om een 
complementaire samenwerking met allerarmsten aan te gaan op de manier (cultuur) van 
een spontane nederzetting. 

Een andere gemiste kans zit in de volgende capaciteitvorm: 
Traditionele (eiders worden te eenzijdig op bun macht en rijkdom beoordeeld en te 
weinig aangesproken op bun samenbindende, corporatieve functies. Men handelt zoals 
iedereen vanuit eigenbelang, maar het is ook eigenbelang en dat van medebewoners, als 
de enclave wordt verbeterd en in stand gehouden. 
De basis van voortbestaan van allerannsten berust toch op de traditionele structuur in en 
rondom de enclave. Hoewel vanuit de dominante cultuur gezien negatief, laat die 
structuurverandering ontwikkeling toe met de bulp van endogene ingredienten. 
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Voor een integraal encultureel proces kan bet mainstream productieproces dit 
complementaire met allerarmsten niet missen. 
In bet Managed Autonomous Settlement (MAS) met bet MAMA-model komen de 
socialistische en kapitalistische Ieefwereld tot een vergelijk via een gemeenschappelijk 
ingredient, nl. bet eigenbelang. Dit Managed Autonomous Settlement (MAS) wordt 
hieronder methodisch voorbereid. 

12.3 Maligakanda-MAS met bet MAMA-model 
een voorontwerp voor enculturatie 

Professionals herkennen dere paragraaf als een prefeasibility studie, een 
orienteringsonderzoek naar oplossingsmogelijkheden van gesignaleerde knelpunten. Dere 
aanpak onderscheidt zicb echter van de gangbare, doordat bier over de knelpunten been 
z.al worden ingegaan op vanrelfsprekende aspecten. 
Bovendien is bet de bedoeling juist met dere buiten bescbouwing gelaten factoren van 
bet proces een arrangement te schik:ken tot voordeel van betrokkenen. 
Dit voorontwerp wordt als een implementatieplan voor een mogelijke begeleide spontane 
nederzetting bebandeld, een X-MAS op basis van bet scenario voor Maligakanda MAS. 
Er wordt een scenario opgezet met de bedoeling de bewoners van bet Maligakanda slum 
& squattergebied op enculturele wijre te (her)integreren in de stadsstructuur via een 
Managed Autonomous Settlement (MAS). 
Welke stappen moeten worden geret en op welk niveau? 
Waar wordt op gelet en naar gezocht? Wie moeten worden benaderd? Wat ontbreekt er 
in de documenten enz. enz. 

Stappen worden ondemomen met de volgende relationele ordening in gedachten: 
I. sociaal-economiscbe voorwaarden en criteria (K, k); 
II. sociaal-culturele compatibiliteit (H versus h); 
III. sociaal-culturele differentiatie (V, v). 
De leidraad bij dit stappenplan zijn de drie onderdelen van bet MAMA-model: 
A. de Fictie versus Actie Matrix; 
B. Introverte Interactie Velden; 
C. Adhoc Conversie Netwerk. 

Bij iedere stap wordt apart stilgestaan bij elk der onderdelen van bet MAMA-model en 
gewerkt aan de 3 relationele ordenings- c.q. cultuurdomeinen (I, II, III). Speciaal moet 
worden gelet op vooronderstellingen en vooroordelen, veroorzaakt door de 
standpuntspositie. 
Over knelpunten, vooronderstellingen, de praktijk, mogelijke oplossingen en over de 
consequenties kan hierdoor op cultureel vergelijkbare wijre, rationeel en op geeigend 
interactie (bestuurs)niveau worden onderhandeld. 
Als voorbeeld wordt - aan de hand van de Maligakanda-buurt dere cyclische 
Analyse en Evaluatie van sociaal-economische aspecten achtereenvolgens in de 
onderdelen A, B en C uitgewerkt. 
De stappen II en III kunnen op gelijke wijre worden geret en zijn bier niet verder 
uitgewerkt. 
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Zodra alle betrokken partijen op de geeigende niveaus tot overeenstemming van doelen 
en projecten zijn gekomen, z:al in feite de herintegratie van deze extraformele economie 
hebben plaats gevonden en moet dit gebied in de stadsmanagement structuur als zodanig 
functioneren dat bet bestaan van de onbeheersbare, spontane nederzettingsproblematiek 
kan worden opgeheven. 
Tot slot wordt het pleidooi voor begeleide ontwikkeling samengevat als een oproep om 
bet een te doen en bet andere vooral niet te laten in de vorm van complementaire 
aanbevelingen voor Acculturatie(UNCHS '84:3943), aangevuld met Enculturatie. 

12.3.1 Voorbeeld cyclische Analyse en Evaluatie van Sociaal-economische 
Aspecten (K), (k) in de Maligakanda-buurt 

I SOCIAAL-ECONOMISCHE Voorwaarden en Criteria ordening: 

I/ A In de Fictie en Actie Matrix 
Met deze Matrix worden voorwaarden en criteria van voorgestaan beleid voor 
huisvesting met allerarmsten op realiteitspotentie (bijv. aan budgettoezeggingen en 
allocaties) getoetst. In bet geval Maligakanda kunnen we tot aan lokaal niveau 
constateren dat alle voortekenen, ook die voor de allerarmsten, gunstig zijn: 

niveau 0 en 1: The International Year of Shelter for the Homeless (1987) is met geld 
ondersteund; zowel regeringen als NGO's vinden dat allerarmsten geholpen moeten 
worden. Menige donor en NGO komt met kapitaal aandragen voor de allerarmsten in 
Sri Lanka. 

niveau 1: Sri Lanka stelt zicb beschikbaar om op haar grondgebied demonstratie
projecten te laten uitvoeren. Aan de Habitat productieprocessen wordt een boge prioriteit 
gegeven, die tot uiting komt in overheidsuitgaven in deze sector. Kritische pottekijkers, 
stagiaires uit vele landen zijn welkom. Adviezen, studies en rapporten worden ter harte 
genomen en meestal verwerkt tot verfijnde en bijgestelde implementatie-handboeken en 
organisaties. 

niveau 2: Op lokaal structuurplan-niveau en implementatie, bijv. bij Housing & 
Community Development Council van de Municipality of Colombo komt bet abstracte 
omgevingsbeeld zelden meer overeen met de fysieke realiteit op lager niveau. 
Stadsbeheer en -ontwikkeling komen tot uiting in: 
- bet bouwen van een nieuwe regeringszetel en Parlement; 
- een Free Trade Zone; 
- Galle Face coastline development scheme, bestaande uit luxe hotels en toeristiscbe 
attracties; 
- bet uit de grond stampen van luxe appartementen van 1,2 miljoen Rupees per flat; 
- verwaarlozing van binnensteden en koloniaal erfgoed; 
- slums en squattergebieden, die nauwelijks meeprofiteren van de grote geldstromen uit 
bet buitenland; 
- Pilotprojecten, die op papier van lokale financieringen worden voorzien, maar 
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boofdzakelijk door de donoren zijn bekostigd om zo de acculturatie de vrije loop te 
laten. 

niveau 3: Op bet niveau van de fysieke realiteit en op die van normen en standaarden 
raakt men de draad al belemaal kwijt; normen van bet moderne bandelingenstelsel 
worden aan de spontane en traditionele cultuur opgelegd. Conventionele loket
voorzieningen worden uitgebreid naar bet voorbeeld van ervaringen elders en monetair 
gericbt. 
De lokale overheid (HCDC) had zicb eerst door budgetaire committeringen ervan 
moeten vergewissen, dat geld in politiek overeengekomen verboudingen ook bij 
allerarmsten terecht komt. Te denken valt bijv. aan koop van grond, aan 
werkgelegenheid, i.e. arbeidsabsorptie tegen verrekeningsgarantie en aan infrastructuur 
voor dat gebied. 

1/B De lntrovene lnteractie Velden opvatting van het MAMA-model biedt 
stof tot observeren en overdenken van discrepanties: 
Wat zijn de discrepanties? Zijn er compatibele Velden te onderscheiden? Welk 
arrangement valt er te scbikken? 
Uit een onderzoek naar de typologie van slums & squatter settlements (UNCHS 84:4-5) 
trekt men de conclusie dat men onderscheid kan maken tussen een Corporate en een 
Family Mode of Production Enterprise economie. In die studie is niet nagedacbt over de 
gevolgen, die bet medegebruik van non-monetaire middelen zou kunnen veroorzaken op 
structuur en modaliteit van financieel-economiscbe interactie. Men veronderstelt eerder 
dat ontstane afvvijkingen in bet proces genormaliseerd kunnen worden door training, 
aangepaste leveringen en verfijnde infrastructuur. Oat hierbij onaangepaste mensen toch 
nog uit de boot vallen, wijt men aan betrokkenen zelf. 
In Maligakanda worden systematisch (nog) niet aangepasten uit bet zicbt geweerd en 
verzwegen in documenten, bet betreft hen, die niet aan de eisen t.a. v. inkomen en 
bewijzen van (grond)bezit voldoen. Het beeld dat uit rapporten tot leven komt, is dat 
van een formele participant. 
Het feit, dat uitgeslotenen echt bestaan, had de lokale overheid en ontwikkelaars bewust 
moeten maken en de conclusie doen trekken dat er twee economieen bestaan, die andere 
middelen dan geld en geld-technologiscbe infrastructuur benutten voor hun transacties, 
enerzijds door middel van banken etc. en in de extrafonnele economie via een Family 
Mode of Production Enterprise institutie. 
Omdat FMPE 66k een economie is, zullen handelingen en regelingen onderling in eigen 
Veld afgestemd kunnen worden, gebaseerd op rationele gronden. Om ooze 
vooronderstellingen en dus ooze manier van management op relevantie voor allerarmsten 
te toetsen, biedt het Introverte lnteractie Veld Model ons de gelegenheid bebeer(s)bare 
sociaal-culturele contexten ter plaatse in te schatten en participanten in eigen gelederen 
overeenkomstig te laten handelen. 
Wanneer bijvoorbeeld arbeid hoofdbetaalmiddel is bij allerarmsten, dan kan die arbeid 
niet gratis en van geen waarde zijn, vooral bij interacties tussen de Velden. Leveringen 
zonder profijt demotiveren, zijn contra-productief en stagneren processen. 
HCDC, samen met Redd Barna organiseren, ondanks hun eerdere, negatieve ervaringen 
een shramadana, dus een arbeidslevering ten beboeve van het algemeen belang. Het 
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teruggrijpen op eerdere recepten om deze - verbeterd en verftjnd - opnieuw in te 
zetten, nota bene in een onbekende sociaal-economische context (Veld), kan slechts 
opnieuw leiden tot teleurstellingen. 
De lokale overheid en NGO's hadden hier de gelegenheid moeten aangrijpen deze 
onbillijke transactie-effecten te transformeren in een voor participanten voordelige ruil. 

l/C In het Adhoc Conversie Netwerk tussen Design en Monitoring: 
Op bet niveau van de Maligakanda-buurt zal de spanning tussen Design en Monitoring 
of tussen flctie en realiteit de voorwaarden en criteria produceren voor een locatie
bepaald beheer, i.e. conversie-institutie. 
We hebben gezien dat effectief beheer van interactie van 2 culturen is gebaseerd op 
vrijwillige, zelf-opgelegde voorwaarden en criteria. 
De praktijk staat bier lijnrecht tegenover; lokale NGO-medewerkers gaan op pad om 
nieuwe normen aan te prijzen dat iedere huishouding recht heeft op minstens 50 m2 en 
een lening. 
Eenzijdig worden nieuwe sociaal-culturele voorwaarden en criteria aan de plaatselijke 
bewoners opgelegd. 
Naast de geintroduceerde Community Based Organization (Redd Barna, HCDC + 
bewoners) had men met de bestaande traditionele (eiders moeten onderhandelen over 
(arbeid)leveranties, die hen en bun volgelingen ten goede zouden komen, bijv. in de 
vorm van waterleveranties, sanitair enz., met voorwaarden omkleed. 
Op deze wijze zou de basis worden gelegd voor een uitwisselingsnetwerk en -
mechanisme. 
Dit Community Based netwerk moet worden gestimuleerd om arbeid blijvend billijk om 
te zetten in door de formele markt bruikbare mechanismen; bet netwerk bestaat uit 
formele en extra-formele partijen en kan in een adhoc pragmatische samenstelling die 
maatregelen t.b. v. effectiviteit in eigen gelederen (Velden) nemen. 
Bij slums & Squatter Upgrading processen ten beboeve van allerarmsten vormt dit 
conversienetwerk HET kemstuk. 
Op individueel niveau moeten rijkeren en andere monetaire participanten fysiek worden 
ontmoedigd om aan dit netwerk van arbeiduitwisseling deel te nemen, wat bijv. 
kan gebeuren door arbeid, die met deze formule is geconverteerd, lager te waarderen 
dan rechtstreeks en op eigen initiatief verkregen werk. 

12.3.2 Perspectief voor enculturatie 
Met het MAMA-model zou men op bijv. National Housing Development Authority
niveau reeds tijdig terugkomen op vergaande, irrelevante interventies, die in 
Maligakanda plaatsvinden. 
De National Housing Development Authority had zich de moeite en kosten ten aanzien 
van individuele buishoudens (verblijftitels) kunnen besparen door primair de 
problematiek der allerarmsten niet direct en overwegend technologiscb (accultureel) 
oplosbaar te veronderstellen. 
Tenslotte heeft nog geen enkele strategie dit euvel radicaal kunnen uitbannen. 
Men had minder geloof moeten hechten aan de werking van bezit voor allerannsten, die 
daarentegen wel heilzaam is gebleken voor minder-armen. 
Met andere woorden: men had zich direct moeten afvragen, waarom in bet bestaande 
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sociaal-culturele Veld nog collectieve faciliteiten, open ruimten enz. beschikbaar blijven. 
Deze constatering had aanleiding moeten zijn voor nader sociaal-cultureel onderroek 
t.a.v. van bun plaats tegenover de achtergrond van de "onmogelijke" woondichtbeden in 
spontane nederzettingen. 
In ro'n situatie moeten regulering en allocatie van woonrecbteo binnen bet Veld zelf wel 
bebeerd zijn, betzij door bandlangers, betzij door grondeigenaren. Directe 
onderbandelingen in symbiotische zin, met bebulp van landsharing enz. versnellen bet 
proces en leggen een basis voor een blijvende interactie tussen de formele en de extra
formele economie. 
De lokale overheid of eigenaar van de grond kan aao groepen zelf-exploitanten 
verbureo, in dit geval aan de conversie-coOrdioatoren. Het gebied blijft dan bestaan als 
een doorgangsbuis/flat /nederzetting/enclave, waar voor extended families plaats is 
ingeruimd. 
Het gebied behoudt ro de dyoamiek van komen-eo-gaan, van ontwikkeling en blijft 7.0 

geintegreerd in bet commerciele en werkgelegenheids-spaoningsveld. 
Deze enculturele aanpak vormt de basis van de symbiotiscbe infrastructurele 
maatregelen, waarmee iedere dynamische stad te maken krijgt. 

De rol der overheid is duidelijk tweeledig; haar taak moet bestaan uit rorg voor en bet 
overlaten van zak:en aan de geeigende niveaus (Velden). Hoe dan ook, in plaats van aan 
de zijlijn te blijven staan (terugtredeode overheid) moet de overbeid actief en kracbtig 
participeren en zicb tegelijkertijd een spiegel voorhouden: 
"hoe zou ik als bewoner deze problemen aanpakken?" 

De geschiktheid van resp. samenstelling van een te haoteren strategie kan ter discussie 
worden gelegd door confrontaties in bet compatibiliteits-domein II (A, B, C). Verder 
moet bet institutionaliseren passeo in bet domein geografiscbe morfologie van de stad ill 
(A, B, C). 

Dit vooronderroek voor eeo voorontwerp levert, in de componenten van bet 
productieproces onderverdeeld, culturele aspecten op, die complementair aan de Tien 
Aanbevelingeo voor acculturatie zijn (UNCHS '84:39-40); daamaast getuigt dit 
vooronderroek van een bottom-up meotaliteit. 
Een projectvoorstel met de aUerarmsten moet dan ook minstens rekening houdeo met 
voorwaarden en criteria, die in de enculturele aanbevelingen zijn verwerkt. 
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Complementaire aanbevelingen 
voor 

ENCULTURATIE ACCULTURATIE 

Participant: 

Generalist. 
Bottom-up, introspectief: 

- doen we bet goed om er beter 
van te worden? 
- hoe zou je bet zelf doen? 

* Specialist. 
Top-down, expansief; extravert 

- wij zijn goed; 
- anderen moeten verbeteren om 
onze standaarden te evenaren; 

Verbeter de wereld en begin bij jezelf, 0 Verbeter de wereld met meer geld voor 
modemisering en efficientie t. b. v. de 
productie van kwantiteit en kwaliteit 
voor de massa; 

dus: bij de eigen samenleving, de eigen 
overheid, organisatie, waar je de 
omstandigheden zelf effectief kunt 
veranderen. 

Strategie 

Het streven moet gericht zijn op eigen 
verandering, mobiliteit en dynamiek der 
bewoners en uitgaan van geografische 
athankelijkheid van bet gebied. 

Binnen de stedelijke structuur speciale 
fiscale regelingen treffen t.a. v. enclaves 
van Managed Autonomous Settlements. 
In deze gebieden geen regeling van 
formele aard opleggen;, autonome, 
interne gezagsverhoudingen en 
gedragsregels zelf regelen. 

Realisering van landsharing-achtige 
constructies afdwingen met wettelijke 
regelingen, zoals een parkeerplaatsen
verordening in de formele sector, waar 
grootte gekoppeld is aan bedrijvigheid. 

I. Governments should minimize 
displacement of low-income groups from 
inner-city areas and strive to ensure 
their locational stability. 

II. Governments should enforce legislative 
measures aimed at producing tenurial 
changes in favour of users, in order to 
ensure the locational stability of the 
poor and to initiate a process of 
involvement of residents in the upkeep 
and improvement of shelter and the 
environment, thereby arresting the 
phenomenon of progressive 
deterioration of the housing stock. 

III. Tenure changes should be enforced in 
favour of resident communities on a 
collective basis rather than through 
individual property titles. *) 
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Dit landsharingsmechanisme eveneens 
toepassen op small scale/informele 
bedrijvigheid. 

(Her)allocatie/verdeling resp. budgetten 
voor extra-formele en informele sector
activiteiten. 
E venredigheidsprincipe, aantal 
potentiele gebruikers. 
Investeringen in grond, infrastructuur 
en adhoc conversie-institutie. 

Subsidies: 
- locatiegebonden, naar mogelijkheden 
van terugbetaling in de vorm van 
belasting op verdiensten, bijv. het 
principe van investeringen in de 
economie; 

- aan FMPE, grondeigenaren enz. 

Lokale overheid moet betaalkrachtige 
ondememers overhalen om "goede" 
grond op symbiotische manier om te 
wisselen, daarbij het oog te richten op 
door de natuur gehandicapte spontane 
nederzettingen. 
Technische ingrepen zijn voor deze 
rijken beter betaalbaar, kunnen via 
belasting worden verhaald. 

Grondspeculatie belasten 
(ontmoedigen); de woningen niet 
belasten, (aanmoedigen). 
- Grondprijs bij uitgifte door overheid, 
naar dichtheid (woon)-gebruik: hoe 
dichter, des te goedkoper per m2. 
- Compensaties al in ad VII toevoegen 
"in natura". 

UNCHS moet onderscheid leren maken 
tussen Armsten (non-monetary 
households), Armen en Rijken in 
strategieen en institutionale 
infrastructuur voor de implementatie. 

Deel IV. Spontane neden.ettingen begeleid 

N. Governments should encourage 
initiatives for local action by extending 
direct support to neighbourhood 
organizations and recognizing them as 
the smallest planning units in a 
decentralized process of decision
making. *) 

V. Governments should consider a fonn of 
subsidy that directs organizational and 
.financial efforts towards the creation 
and strengthening of residents' 
associations. *) 

VI. Governments should induce 
decongestion in crowded inner-city 
areas by forcing the shifting of 
objectionable industrial enterprises and 
encourage the voluntary mobility of 
those inner-city residents whose 
employment is linked to the above 
activities by creating alternative 
accomodation in the new locations. (<f. 
art 3) 

VII In planning for the historical 
conservation of inner-city areas, 
governments should ensure that the 
locational stability of low-income 
groups is not endangered and that any 
solution that may imply the removal of 
some of the residents is based upon the 
principle of adequate compensation. 

VII/The UNCHS (Habitat) should promote 
and organize the exchange of 
infonnation and research experience on 
the subject of planning for inner-city 
areas as well as stimulate a debate on 
policy options. 
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9. UNCHS moet met de handicaps van 
allerarmsten (geen Geld en Marketable 
resources) creatief weten om te gaan en 
haar belangstelling niet laten leiden 
door BNP van clientlanden; 
redelijkheid, billijkheid en effectiviteit 
moet hun leidraad zijn. 

10. Het voorgaande voorop gesteld, idem 
als art. X, dus vooral letten op en 
kunnen onderscbeiden van innoverende 
productievormen en sociaal culturele 
factoren van het Veld. 

lX. The UN Centre for Human Settlements 
(Habitat) should extend support to 
selected national governments in 
monitoring and evaluating ongoing 
experiences of inner-city upgrading and 
undertake the task of producing and 
disseminating infonnation material. 

X. The United Nations Centre for Human 
Settlements (Habitat) should extend 
technical support to governments 
wishing to initiate small-scale 
demonstration projects on the upgrading 
of inner-city slums. 

(UNCHS '84:39-43) 

Structuur 

11. Doelstellingen(groepen) gericbt op 
specifieke herstructurering van eigen 
organisatie intern realiseren. 

XI. Donor-coOrdinatie; coordinatie van 
organisaties, die gericht werken op 
exteme doelengroepen; 

12. Coordinatie en samenvoeging van XII Verfijning van uitvoerings 
gedifferentieerde loketten tot adhoc infrastructuur; Project (object), 
"regelpunten" tbv. non-monetaire ministeriele en departementale 
"partners", complementair aan huidige c:oOrdinatiepunten, c.q. loketten 
infrastructuur. ieder situatie aan te kunnen. 

Een vereiste consensus om allerarmsten de mogelijkheid te bieden om er beter 
van te worden bestaat uit 2 bandelingenstelsels: een met bet accent op 
conversie van niet direct uitwisselbare middelen, borizontaal coordinerend in 
eigen organisaties, gericbt op verandering, mobiliteit en effectiviteit; een 
tweede een dominant handelingenstelsel met bet accent op projectmatige 
organisaties en bureaucratie, gericht op stabiliteit en efficientie. 

om 

12.3.1.A Complementaire aanbevelingen 

'") III t/m V delen reeds het enculturele standpunt, zij gaan echter van een ongenuanceerde, homogene 
gemeenschap in squatter settlements uit, zodat deze maatregelen toch weer de rijkeren ten goede komen. 



NAWOORD 

Zoals velen sterk onder de indruk geraakt door de geest van "Slums of Hope" {Lloyd 
'79) begon ik me begin 1980 af te vragen: 

waarom de ene arme wel en de andere er niet in slaagt van de geboden 
gelegenheid tot "het beter krijgen n gebruik te maken. 
waarom de verlichte overheid maatregelen neemt, bedoeld om alleramisten te 
verheffen, die juist het effect hebben het tegendeel te hewerken. 
waarom ontwikkelingsdeskundigen wals ik projecten voor midden en hoger kader 
van de grond moeten tillen in het kader van hulp aan alleramisten (Pronk 1973-
1977). 

Het probleem is ingewikkelder gebleken dan bet spreekwoord: laat de ene hand niet 
weten wat de andere doet. Bedenken en Handelen veroorzaken verwarring. 
Zo is deze studie, die praktisch begonnen is en de bedoeling had een handleiding te 
bieden voor overbeden en ontwikkelingswerkers om ook rekening te houden met de 
ideeen en wensen van de allerannsten {Lloyd '79:34-35), bijna onbebeersbaar 
uitgegroeid, juist in bet v66rtraject van de productie. 
Uiteenlopende projecten en de participanten worden op negatieve aspecten doorgelicht -
achteraf wellicht te weinig op positieve aspecten gewaardeerd om zoveel mogelijk 
achter de motieven van niet benutte kansen te komen. 
Dit zich afzetten tegen de gangbare praktijk is daardoor overbelicht en heeft de toon 
gezet. 
Intussen hen ik door de gevolgde procedure tot bet besef {verlichting) gekomen dat een 
handleiding voor ontwikkeling een contradictie in terminis is. 

De rode draad in dit boek is geworden: wat gebeurt er tussen Denken en Handelen en 
wat wu de overheid ten behoeve van de allerarmsten kunnen doen? 

Het flexibele, alerte adhoc proces denkkader, bet {MAMA) model zal participanten 
ervan kunnen overtuigen dat voor vrijwillige en autonome ontwikkeling (enculturatie) 
geen handbook te schrijven is. 

De studie heeft geresulteerd in een instrument dat: 
algemeen geldige procedures kan helpen ontwerpen om een implementatie van 
armoedebestrijdingsbeleid beheer{s)baar te maken. 
behulpzaam kan zijn in de gedachtenvorming van een consequent doorgevoerde 
verdeelsleutel van fondsen en bet bebeer van ontwikkelingssamenwerking. 
bet negatieve beeld van ontwikkelingssamenwerking weer positieve uitstraling kan 
geven. 

Ik ben mij ervan bewust dat de belofte die de titel van bet boek impliceert nog niet is 
gerealiseerd. Hiervoor is vooral een squatter upgrading project nodig. 
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Deze studie omvat bet resultaat van onderzoek naar discrepanties tussen geplande en 
gerealiseerde effecten van bet Habitat productieproces in Sri Lanka. 
Habitat productieprocessen worden van binnenuit bestudeerd om eracbter te komen, 
waarom deze onaantrekkelijk zijn voor participanten, die slecbts werk(arbeid) en 
vindingrijkbeid te bieden bebben. 
Speciaal wordt de vraag bebandeld: 
waarom kunnen allerarmsten de geboden gelegenheid om aan het proces mee te doen en 
er beter van te worden, niet benutten? 
Een ingenieur kan bet niet laten bij een loutere vaststelling van knelpunten; hij verbindt 
weten met bandelen, i.e. met ontwerpen. 
Een model voor een buurtontwikkelingsproces wordt opgezet dat allerarmsten: 
1. de gelegenheid biedt om bet beter te krijgen. 
2. kan belpen bun potenties en "onbruikbaar" geacbte middelen in bet economiscb 

verkeer te kanaliseren. 
3. belpt mee te profiteren van ontwikkelingssamenwerkingsfondsen. 
Het ontwerp van deze emancipatoriscbe adboc institutie wordt geplaatst in de binnenstad 
van Colombo, de Maligakanda-buurt, een gemengde slums- en spontane nederzetting. 
Deze ontwerpprocedure biedt effectiviteitsperspectieven, ook voor andere, maatscbappe
lijk functionele verbanden zoals armoedebestrijding, werkgelegenbeid en milieubebeer. 

Probleem- en doelstelling, maatscbappelijke relevantie, wetenscbappelijk belang en 
vraagstelling komen in de inleiding aan de orde. 
In deel I wordt de metbode van onderzoek uiteengezet. Participanten worden cultureel 
van elkaar onderscbeiden om intercultureel bandelen op effectiviteit te kunnen toetsen. 
In deel II worden de gebruikte middelen en strategieen in ontwikkelingssamenwerking 
op effectiviteit onderzocbt, evenals altematieve besparingsstrategieen. 
In deel III is de aandacbt van bet onderzoek gericbt op de financiele structuur van 
instellingen, NGO's en van extended families. Er wordt ingegaan op de problematiek 
van uitwisselbaarbeid van werk- en arbeidsvormen in organisaties. 
Dit onderzoek is afgerond met bet banteerbaar maken van sociaal-ecnomiscb en -
cultureel afhankelijke voorwaarden en criteria. 
In Sri Lanka wordt in deel IV op weg gegaan naar een ontwerp voor een adboc 
institutioneel procesmodel. Hoe profijtelijke processen in een spontane nederzetting in 
stand gebouden kunnen worden, staat in dit model centraal. 

Deel I Participantm 
Participanten in bet productieproces zijn gevangenen van bun eigen denkbeelden en 
metboden. 
Om dit onderzoek naar effectieve voorwaarden en criteria uit de vicieuze cirkel te balen, 
worden vanzelfsprekendbeden in denken en bandelen in de sociaal-economiscbe en -
culturele context geanalyseerd. 
Door de 3 categorieen participanten van bet proces, nl. specialisten, bewoners en 
allerarmsten in bun eigen woorden en met bun denkbeelden de sociaal-culturele 
omgeving te laten weergeven, kan worden acbterbaald, welke doelen participanten in bet 
productieproces nastreven. De belangrijkste motieven, die participanten bewegen om 
mee te doen, zijn eigenbelang, profijt zoeken en egocentrisme. Op deze procesbevorde
rende ingredienten wordt in bet boek regelmatig teruggekomen. 
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Om ons bewust te worden van problemen die allerarmsten ontmoeten op weg naar 
ontwikkeling en deze handelend op te lossen, worden de sociaal-culturele kapitaal
opvattingen van Bourdieu aangevuld met een complementaire kapitaalopvatting van de 
non-monetaire economie. 
Hierdoor kan aannemelijk worden gemaakt dat inhoud en context van vooronderstel
lingen athankelijk zijn van bet perceptiestandpunt. 
Misverstanden en verwisseling van doelen worden veroorzaakt door bet bestaan van 
deze denkwerelden annex handelingenstelsels. Om procesdoelen beheersbaar te maken, 
worden de productiefactoren (K)apitaal en (A)rbeid van de productieformule aan 
Bourdieu's kapitaalnoties gekoppeld. Dit gebeurt door de modeme en traditionele 
verhoudingen te structureren en op een laag niveau van abstractie in de context van bet 
dagelijks leven (K.A) te differentieren in W(K) A(K) en W(k), A(k). 
Hierbij stelt (W) een vrijwillig gekozen werksituatie voor en (k) staat voor bet kapitaal
begrip bij Bourdieu, dat van toepassing is onder allerarmsten. 
Het standpunt van bet allerarmste huishouden, dat tot nu toe uit bet gezicht verdween en 
niet deel nam, wordt met de hulp van Bourdieu's cultuuropvatting en Turner's "Ele
ments of Change" d.i. ontwikkeling in bet spanningsveld tussen Analyse en 
Evaluatie en de instrumentatie in bet spanningsveld tussen Design en Monitoring - in 
bet dynamisch analysekader een gelijkwaardige plaats verschaft. 
Op deze manier ontstaat een analysekader voor de lokale overheid en NGO's, dat 
algemeen bruikbaar is voor effectiviteits-evaluaties en nuttig voor de formulering en 
bewaking van een effectief Habitat productieproces. 
De voorwaarden en criteria, waarmee participanten worden geconfronteerd, hebben door 
de cultuurverschillen (K, k) vele vonnen. Het onderscheiden van ingredienten in 
acculturatie- en enculturatiekenmerken maakt productie en ontwikkelingsprocessen 
hanteerbaar. 
In dit Habitat productieproces onderzoek wordt van de dimensies van effectiviteit: 
Bruikbaarheid, Betaalbaarheid en Beschikbaarheid Betaalbaarheid geevalueerd op 
fmancieel-economische aspecten, om ro hanteerbare voorwaarden en criteria op bet 
spoor te komen. 
Dit deel wordt afgerond met een raamwerk, waarin de spanningsvelden tussen voor
waarden en criteria, onderverdeeld in componenten van bet Habitat productieproces in 
bun onderling verband zullen worden geanalyseerd. 

Deel Il: Strategiei!n en Middelen 
In dit deel staan strategieen, -bedenkers en beschikbare middelen in de belangstelling. 
Met de rol van de geestelijke vader van bet MHP in bet Habitat productieproces, de 
president van Sri Lanka Ranasinghe Premadasa beginnen we onze expeditie. De reflectie 
op de sociaal-economische en -culturele omgeving van (Denken en) Handelen in bet 
proces leidt tot meer inzicht in discrepanties tussen bedoelingen en resultaten. 
De sociaal-culturele omgeving van participanten, bun middelen en strategieen passeren 
de revue in de context van Nederland en' Sri Lanka. Met een diagram worden de 
"allerarmsten" gerelateerd aan andere, wet zichtbare en beheersbare groepen. 
Allerarmste huishoudens zijn zij, die bij formele kredietinstellingen niet in aanmerking 
komen om mee te doen. 
Ben extra-formele economie, waar allerarmsten zich meestal in bevinden, wordt in een 
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dynamisch verband met de dominante sectoren geintroduceerd. 
De sociaal-economische context, waarin participanten verkeren, wordt onderzocht door 
de ogen van lokale, resp. de intemationale experts aan de hand van een vergelijking 
tussen de salarissen, huur- en koopkracht. In bet domein van professionals wordt veel 
aandacht besteed aan up-dating van technologie, centrum-periferie, confrontatie en 
gelijkwaardigheid, maar budgetten en uitgaven van lokale overheden bepalen de 
daadkracht om strategieen en technologien toe te passen. Beroeps-vanz.elfsprekendheden, 
theorieen en praktijk leiden hierdoor onze aandacht van de allerarmsten af. 
Dit heeft tot gevolg dat de modeme technologie er ulf oorzaak van is dat de drie funda
menten der effectiviteit, nl. bruikbaarheid, betaalbaarheid en beschikbaarheid voor 
allerarmsten in bestaande strategieen over bet hoofd zijn gezien. 
In ontwikkelingssamenwerking zijn allerarmsten in bet productieproces veiweven. 
Met bet doelgroepenbeleid wordt bewust naar effectiviteit en verdeling van middelen 
gestreefd. Een oppervlakkige analyse van uitgevoerde program.ma's en projecten in Sri 
Lanka leggen onbedoelde effecten van bet middelenbeheer bloot. Om de zin tot 
participatie te doen weerkeren, wordt de relationele werkelijkheid bij bet proces 
betrokken. 
Een consequent doorgevoerde middelen-verdeelsleutel kan participanten van macro
economische wispelturigheden vrijwaren. Een suggestie om verdeling en effectiviteit van 
middelen te verbeteren, sluit bet hoofdstuk af. 

Habitat productiestrategieen zijn constructies van de dominante cultuur. 
Er wordt kort ingegaan op oorsprong, praktijk en toekomst van de Sites & Services, 
Slums Improvement en Squatter Upgrading strategieen, speciaal van de toepassingen in 
de sociaal-culturele context van Sri Lanka. 
Door de in bet MHP gehanteerde vooiwaarden en criteria aan de sociaal-economische 
en -culturele omgeving te toetsen, blijkt dat toegepaste strategieen een aangelegenheid is 
van de dominante cultuur. 
Het programma kan voor participanten uit de monetaire economie succesvol worden 
genoemd; de toegepaste strategieen zijn goed af te stemmen op de vraag. Voor allerarm
sten ecbter voldoen deze strategieen niet; voor hen is in bet productiesysteem geen 
plaats ingeruimd. 

Voor een complementaire strategie die allerarmsten aanspreekt, zijn toegesneden 
vooiwaarden en criteria onmisbaar. 
Er zal dus een strategie moeten worden geformuleerd voor specifieke sociaal-economi
scbe categorieen, d.w.z. gebaseerd op bun ter beschikking staande middelen. Bij 
allerarmsten bijv. is geld nauwelijks beschikbaar en met geld verband houdende 
instituties (K.A) zijn voor hen niet toegankelijk. 
Wei kunnen allerarmsten met de vele vormen van arbeid A(k), en een erkende lokatie 
binnen de lokale economie uit de voeten. Op de verbouding en interactie van geld, 
grond en A(k) is met bet oog op besparingsmogelijkbeden verder ingegaan. 
Dit deel wordt afgerond met de weergave van bet spanningsveld, uitgedrukt in voor
waarden en criteria tussen bestaande strategieen en een strategie van allerannsten. 
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Deel DI: Stnaduur 
Met institutionele structuren worden bier de vanzelfsprekende patronen van Denken en 
Handelen in instellingen, organisaties en overheden bedoeld. 
In dit deel is de ontvankelijkheid van de institutionele structuur bij bet MHP voor 
procesmiddelen van diverse sociaal-economische herkomst onderzocht, waarbij speciaal 
de financiele structuur van lokale overheden, banken en NGO's onder de loupe wordt 
genomen. 

De sociaal-culturele en -economische positie van bet Sarvodaya Shramadana Movement 
staat model voor discrepanties tussen bedoelingen en de praktijk in Sri Lanka. 
Uit de financiele- en organisatiestructuur kan eenvoudig worden geconcludeerd dat 
SSM evenmin aandacht heeft voor allerarmsten en eerder "Bottom-up" ontwikkeling de 
pas afsnijdt dan dat bet aanmoedigt. 

Mensen in spontane nederzettingen, inclusief de allerarmsten, weten wel hoe ze 
onderdak moeten organiseren, maar zij weten ook dat een permanent dak, stenen muren, 
schoon water en rioleringen beter zijn. 
Het probleem is dat zij in die stedelijke, bureaucratische context zonder geld vrij 
hulpeloos zijn, ook niet als zij zich persoonlijke inspanningen willen getroosten, bijv. 
om op redelijke voorwaarden arbeid te leveren en/of uit te wisselen. 
In de extra-formele economie domineren traditionele en non-monetair gebaseerde 
productievormen W(k) en A(k). Vergeten vormen W(k) vereisen voor bun uitwisseling 
met de formele economie een flexibele, multi-dimensionale (inter-disciplinaire) en alerte 
transactie-organisatie. 
Op de gedachte van netwerken en van publiek-private samenwerkingsverbanden is 
zijdelings ingegaan, maar voor transacties tussen de twee handelingenstelsels is zo'n 
structuur niet zonder meer geschikt. Een dynamisch proces tussen twee culturen vergt 
een gevoelige, flexibele, veelzijdige, maar bovenal een adhoc institutie. 
In plaats hiervan orienteert de Habitat productie-infrastructuur zoals in alle 
modeme staten - zicb op specialisatie, taakverdeling, top-down en allocatie. 
De nieuwste productie-ideeen en -wijzen zoals decentralisatie, privatisering en informa
tisering worden ook in Sri Lanka toegepast; ook Self-Help wordt opnieuw naar voren 
gescboven. 
Een complementaire routing van financieringsmiddelen tussen bet squattergebied en de 
formele organisaties wordt beschreven, waar A(k), W(k) en (K.A) profijtelijk samen
werken. Deze route is a.b.w. een complementaire adhoc institutie in wording, toegesne
den op en instandgebouden door samenwerking met anders-bemiddelde participanten. 
Tenslotte worden de spanningsvelden van voorwaarden en criteria tussen de twee 
economien voor deze conversie-institutie van allerarmsten in een multi-dimensionaal 
kader hanteerbaar gemaakt. 

Deel IV: Spontaae nedendtingen begeleid 
De (lokale) bestuurlijke en administratieve verboudingen in Sri Lanka worden in dit deel 
summier behandeld. 
Met een globaal institutioneel kader van bet Habitat productieproces wordt bet span
ningsveld waar allerarmste in bevinden bescbreven. De rol van bet "interface Personeel" 
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in dit flexibele, adboc uitwisselingsnetwerk wordt aangepast aan te banteren transactie
middelen. 
Op de rol van regelaar bij NGO's en lokale overbeid in bet adboc netwerk is uitvoerig 
ingegaan. 
Speciaal voor bet bebeer van sociaal-economiscbe en -culturele omstandigbeden van 
allerannste bewoners wordt een procesdenkkader opgesteld, nl. 
bet Management van Autonomie Met Allerannsten (MAMA) Model dat de relaties 
scbematiseert tussen bestaande instellingen en instituties ter plaatse. 
Binnen dit kader speelt zicb bet spel om bet profijt af. De multi-dimensionale interactie
verboudingen en de kwalitatief incompatibele middelen worden in 3 instrumentele 
procescomponenten geordend om de greep op bet proces bij de participanten zelf te 
laten: 
1. bet Adboc Conversie Netwerk. 
2. de Introverte lnteractie Velden. 
3. de Fictie en Actie Matrix. 

Managed Autonomous Settlement (MAS) 
Dit is een aanzet tot een bebeersintegratie van spontane nederzettingen op bet niveau van 
bet Community Development Council in Colombo. 
Enige bestaande, symbiotiscbe stedelijke samenlevingsvormen uit de regio worden 
gepresenteerd om de positieve aspecten van spontane nederzettingen onder de aandacbt 
te brengen en bet MAMA-model een realistiscb perspectief te geven. 

Een gemengde slums- en squatterbuurt in de binnenstad van Colombo, Maligakanda, 
wordt met de systematiek van bet Model geevalueerd, waaruit de volgende stelling 
voortkomt; zelfontwikkeling en enculturatie leveren de lokale overbeid profijt op, op 
voorwaarde dat: 
A. de lokale overbeid en NGO's voor in- en aanpassing van enclaves aan bet lokale 

(ruimtelijke) plan zorgen, maar binnen bet gebied geen zeggingscbap bebben. 
De enclaves/clusters zijn voor de bewoners onvervreemdbaar en kunnen niet in 
permanente woongebieden veranderen; koppeling en interactie aan gebieden met 
werkgelegenheid moet worden geregeld en gesanctionneerd. 

B. conversie-institutiebebeerders (FMP-entrepreneurs) zelfvoorzienend zijn en profijt 
trekken uit bun relatief strategiscbe positie als intermediair tussen twee bande
lingenstelsels/economieen. Zij zorgen voor bebeer binnen de enclave, praktiscb 
autonoom van de formele economie in een netwerk met adboc partners uit die 
economie. 

Met dit ontwerp voor een buurtontwikkelings procesmodel en met de complementaire 
aanbevelingen, waarin ontwikkelingsbevorderende voorwaarden en criteria zijn ver
werkt, zijn allerarmsten in bun spontane nederzettingen nog niet geberintegreerd, maar 
een experiment op basis van dit voorstel kan er zeker toe bijdragen. 
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Bartladoo'. Belim, C.nada. Oorniniea. 
Grenada. Guiana. .-. Jamaica', • 
Sl Kiiis and NIM$', Sl IJJtla, 
St.V'mcenlandllle~ ..... 

franciseO vannini.... . •. GOSla Rita El~. Gualelrrala. 
(Nicatagua) -· MeQco, Nicalagui. l'alB1ll. 

Spain, Suriname'. \lel1eluela' .• 

C. R KllSIVmY<my Rao Sahib. M. Musialilur Rall11an • ~. Bhutan. ln<f"-
(lndial {8araJJadeshl sn~ .................. .. 

Fawzi Hamao Al·Sultln ' " MOharned w. Hosny .. '" Baluaitl'. f.gypl tArab Rl!p\Jblic ol), 
(Kuwaiti (Arab l!e;ll.Cll1c ol ~l !l!Q. Jonlall. KuWail. Lebanon, 

C.UkikHaxlllausen ...... Vell:kol\antnla .. 

Malllives. Oman. Palistan. Oala~. 
Sy11an Anlb Re!lul>liC. Unil!!d Anlb 
Emirates, Yenen Arab Republic ••... 

. Denmark, Finlaod. k:eland. f<Onrar. 

32.S«l 4.42 232.434 4.34 

31.~ 4.27 150.892 2.82 

29.681 4,03 229,390 4.29 

26,445 3.86 225,414 421 

(Denmalt) (Finland) 5-1.. .. .. 26.243 3.57 260.017 4.86 

XuNalj1q. 
(China) 

Mario Oragni. 
IHaly) 

Mourad Senacllellllou. 
(Algeria) 

MunarAS!le!win ... 
INe>Zealandl 

. Zllang Jun~ .. 
I Cb Ina) 

Rodrigo M. Guimaites • 
(PMugal) 

.. 5alem MO!Wned Omelsh • 
(Libya) 

. Cvil1n Dujm()vie 
(Yugostmal 

. . Robe~ G. C.rlitlg .. 
(Ausuaiia) 

Clllna. 

. Greece. Haly, Malla'. Por1Ug.IP •.. 

. A!Qhanistan. Algolia.Gnana, 
Iran (Islamic Republic ol). 
Libya. Moroa:o. Tunisia, Yemen 

25.392 3.45 103.-4118 1.93 

25.203 3.42 162.076 3.03 

(Peop1e·s llemoctalic Republic ol) ... 25.072 3.41 110.1112 2.07 

CY1>rus.1Stael,Nelllerlands. 
Romania'. Yugoslavia. .. .. .. .. . .. 24.569 3.34 164.257 3.07 

lwSl!alia, Kiribati, Korea !Rel)ublic 
of), New Zealand. Papua New Guinea. 
Solotnon Islands. Vanualll. Wes!em 
~ .... " ........... " .. " 24.202 3.29 132.606 2.48 

Pro:o 5ampaio Malan. • . . . C3rlos 5ancleme111e . • • . . llra!il. Cokmllia. Dominican Republic, 
(B:"olill u:o1ombol Ecuador. Haili. P!lilippities • . . • . . . • 23.32'1 3.17 176.2lill 3.211 

... iSAFunna ... 
(Sierra Leone) 

Botswana. Burundi, E111lQllia. 
The Gamllia Guinea. Kenya, l#!olllO. 
UOeriaMalawi.~ .... 
Seycirelles'. Sierra Leone, Sudan. 
SW>l2iland. TWJ111la. Tfitlidad and 
Tctiago. UQanda, Zambia. Zimllallwe • 

Jot:ara' E. $u13Jsty ... 
!Saudi Arabo) 

. . Mohammad A Al-Sl>a-i ... Sludi Arabl3 
!Saudi Arabl3) 

Mohd. Ramli Wajlb 
(Mala\'Siai 

... KildloolVongsay ...... 
{Lao f>eop~'s Demo· 
aatlCRei)ul>I;;) 

Ar::lr~ Mllor.go . . . . . . . . . . Jean~Ptetre Le Bouder , 
~Peo;}ie's ReDunh;: ~ me tCenuaJ African 
Corgo; Fie(iublit) 

, • Benin. llutlina Faso. can.oon. Cloe 
Vertie. Cenirat A~1t:'ln Republic 
C!lad. Comoros. Conoo {People's 
!!epubl~ 01111e1. COi! d'lvOire. 
[)ji!>Ou!i. &lua!otiat Guinea, Gabon, 
Gu1nea-Bissa.r, Madat)ascar. Mah. 
Mllltllltlla. Ma:ltlllus. N1ge:. Rwarlll. 
sao Tome and~ 5enega1 
Soolar"- Togo, Zar1e . 

. ArQentina. eo1 .. ra Clllte. 1'a!a9uay, 

23.102 3.14 212.561 3.97 

22.633 l07 155,193 2.90 

22.534 3.06 166.320 l l1 

3.36 
F'iix Aioer.:o camarasa 

\A<ge!>tinal Peru, Uruguay' . 16.99' 2.31 129.051 2.4t 
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Governors and Alternates 
of the World Bank (COllliluMt} 
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l:r'::::::::::.::'.::;:::::::::: =-~·.v:iiia.i:'.::.:::'::::::::: =AIDdlJlilMaml 
Rolnio1ia' ....... , ........ :.: ...... Necsandrulla ....................... ~l'!!posa> 
AwaOOa ............ ; ... ;;,; ....... Vlnalnl-..,. ....... : .... :_ ......... Enm!mlil-
SLKillll.00- .... : ... : ........ l<ennooyA.Silmton<ll .... : ... :.'. ........ W'illia>llV.-
Sll.llClll.. .. .. .. .. .. .. .. • . . .. • .. • JoM G. M. CDr!iM .. .. .. . .. .. . • .. . .. .. llwi;Jl -
SL 'lln<onl an'1 t11e Gnina<Jlnes... • JlllllSF.Mlli:l!ell ... .. .. -DetreillS 
SloTtJftlandP!incipa.... .. ..... Pru'*""'OlivoiraRlla ......... All!ooi0Jesll$ltill 
Saudi Arabia .. .. .. • .. • .. .. .. . .. • -Aballdlilil. . lllimd 5audAl.saya,i 

Salegal.. ........... . Chaikl!-Kane .. Y"""""lllop 
~ ........ :.:........ D. do St Joml ........ Haura 
Sieiral.Booe ................... SheOaH.Kanv..... .. ...... llil!irJ.!Wyeml)e!I 
~- ......... RicRm!HuT!UTau ...................... l.O!El<flOll\l 
SolM1on blands . . . . . .. .. . Geo<ge ll:ejoa ............... ; .. .. .. .. .. John -

Smlalia.. .. .......... MahamedShelllhOsman .................. --Hui 
SoulllAlrica ........... G.P.C.doK<lcl< .......... : ............ !A.ll>nbarll 
Scain..... .. .. :·: ..... -~- ........... : ...... ---
Stllanl<a. . ... : ...... RoonledeMol ............. : ........... --
-... .. ........ -°"8Faillalla ......... :,,. ........ 8Sa)idAlllaki 

Sun"""".. .. ... .. . .. .. .. . .. .. ..... S. Clt Mungra .. .. .. .. Andnl ~ LISI!! 
5wazilan'1 ........................ --1 ........ : ........ ,,, .. , ... V.~Sl-
Sweden ..................... : ..... Kjoii-Ololl'.icl ........ ; •. .' ..... :.: ..... LenaHjalm-Wallen 
5'JianAlal>Repul>I~ ................. Kalll<u\Al-Sluli ....... : .... :.: .......... --
i8111l11lia. . . • .. • .. • .. .. .. Cleopt D. MS1.11t ............... ' .. " ...... ~ llullhinda 

Tllliland .. • . .. • . .. • . . • . . . . . .. .... .. .. ~ Sln\11111$31111 ................... ; '..::.Palm Simlsathlln 
Tooo ..... ·.;;;·;;;;.:·:.: ........ ·.'. BanyM"""'Blnpl ............. : ...... C<mlamiiilMll!Adlh 
Tonga ........................... .mesCecilCodol ........................ Seiwynl'elcy.Jooes 
irtllldadaru!Tollago... ...: A.N.R.-....................... SolllJ\Wson 
Tunllia • ... Jsmail l<he!H.. ......................... t.m ll!S1i!I 

T• .. .. .. .. . YiMJZ care.t ........ ,.. .. . .. .. .. .. .. . - Olo;meo 
Uganda .......................... C.W.C.al(jyoJ>ja ....... :.: ........... Hal ... 
Unol!ltAtabEmilale$ ................ Ha11'1anllinRa$bldAI- ............ NmidHumak!Al-Tayei 
UniledKIMQdOm, ..... : .. :; .. '.- ...... Robert~ .................. Sil""'1M-
Uoila!Sllles ..................... JamesA.-111. ..................... w.-W.lfis 
UrU@JOY' "' ............ Rical40Zertlino Cwaia'\L..... .. .. Mel Davrieux - ............ --.. • .. .. Ma!tio Tamala 
v ...... 1 ... . ......... ManuelAIJ>ul\lllAnem .... ... HeaorH.-
Viet Nam .... . LuMinllCllill .......... lelioioil 
West"" Samoa Faasootallloa S. P Salli. ....... Ko"°' Va'~ 
YemenAlal>llei>ubl~ ................ -Saeo!IAl-Altll ................. ll'aid-medilJ-!111Wi 
-f'eople'SDemocnl1iC-l~ol .. f"'IJllinG- ...................... ---
l'll90SltYia. ... SvotmarRi- ............. llorisSlaJ>in 
Zaire... NyemboSllalllni......... . ...... 8aiuncllmal.ulumbulu-
Zalllbia .. .. Gibson G. Chigega . .. .. . .mes t.l!onga 

ZimbabWe . .... B.T.G.-. . .. IUMoyalla 
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Bijlage 8 .4 EVS - LEZING te EINDHOVEN 

BEREIKT ONZE ONTWIKKELINGSHULP DE ARMSTEN ? 
WAT DOEN WE DAARMEE? 

E.V.S. Eindhoven, 07 juni 1990 

WIM P.H. THUNG 

BEREIKT ONZE ONTWIKKELINGSHULP DE ARMSTEN ? 

U bent bier gekomen om te horen dat er hoop moet zijn op bet armoedefront! In dit kader past optimisme, 
want we weten allang dat bet ook in Nederland huilen is met de hulp aan onze armen. Wat kunnen we dan 
nog doen voor de armsten in landen met andere culturen? 

De ontwikkelingshulpsuccessen, die we voor bet gemak aan de hand van de asielzoekersinvasie gaan 
analyseren, bieden interessante perspectieven voor bet probleem der allerarmsten. 

De balans zal zijn, hoe kan bet ook anders: er is hoop, als ...•• er lering wordt getrokken uit ervaringen van de 
jachtige voortsnellende strijd tegen de tijd. 

ACHTEREENVOLGENS WORDT BEHANDELD: 
I. Asielzoekers en de vervuiling van de begroting voor OS; 
2. Successen in Ontwikkelingshulp; 
3. Allerarmsten aan de beurt. 

1. Asielzoekers en bet verband met OS-begroting 
Op Schiphol arriveerden in de eerste maanden van dit jaar 50 - 90 asielzoekers. De verdere berichtgeving is 
wat verstomd sinds de euforie over bet wegvallen van de grenzen in Oost Europa. 

AANTAL IN NEDERLAND 
verwachling over heel jaar 
per 1989 
jan 1990 
feb 1990 

14.000 
24.000 
26.000 

Wat heeft dit met ontwikkelingshulp te maken, vraagt u zich misschien geirriteerd af. De Minister voor 
ontwikkelingssamenwerking Pronk zei ook: Diets mee te makeo, blijf van mijn budget af, ik wens die 
vervuiling niet, maar desondanks wordt er 300 miljoen of meer per jaar opzij gelegd voor opvang en 
begeleiding van asielzoekers in Nederland. 

onder CA TEGORIE VI van de begroling van OS 
staat voor asielzoeker in: 
1988 -.. -
1989 82,9 + 24,2 
1990 226,0 + 23,2 

Bij behandeling der begroting dit jaar, werd bijelkaar gesprokkeld een extra van 40 miljoen guldens. Het 
totaal, inklusief subsidie en bijdragen tbv. allochtonen, is inmiddels ruim 6,7 % van OS budget = 366,8 
miljioen voor een uit de hand gelopen beleid. 

Het parlement (bet Nederlandse volk) moet ergens wet voelen of misschien weten dat een verband valt te 
leggen tussen asielzoekers en ontwikkelingssamenwerking, bet zou anders de verhoging van die vervuiling niet 
hebben geaccepteerd. Er wordt zelfs krachtig gelobbied om als oplossing dan maar nog meer aan OS besteden 
om te zorgen, dat de noodzaak weggenomen wordt, huis en haard uit armoede en uitzichtloosheid te verlaten. 
De trek uit bet achterland naar de steden moet ingedamd worden, de bevolkingsdruk moet worden beheerst; 
meer voorlichting en onderwijs moet daar gebracht kunnen worden, is de algemeen gedragen gedachtengang in 
de ontwikkelingsmarkt. 
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De armsten der armen moeten geholpen worden; zij zijn bet die de hulp bet hardst nodig hebben, niet de 
asielzoekers. Hierover heerst in Nederland consensus. De verontwaardiging van Pronk is dan ook oprecht; er 
is bij hem geen twijfel over mogelijk, 'de armsten der armen' zijn immers zijn uitvinding sinds de jaren 70. 
Asielzoekers, Ned. ambtenaren van justitie, Ned. hulpverleners, pensionhouders en bouwheren van asielcentra 
zijn niet de allerarmsten, noch kansarmen. 
Ook bet CDA heeft uit naastenliefde en solidariteit niet de bedoeling de handigsten nog kansrijker en rijker te 
maken, althans niet op kosten van de Ned. armen. 
Het opvallenst vind ik, dat asielzoekers uit die ontwikkelingslanden komen, waarmee Nederland een OS-relatie 
onderhoudt. Geld, in dit circuit gestoken, wordt n.I. ook in die landen besteed en komt toch kennelijk bij de 
mensen terecht waarmee een werkrelatie is opgebouwd, dus toch de doelgroep. Te noemen vallen: Suriname, 
Sri Lanka (I'arnils), Chili, Nicaragua, Sudan etc. Deze samenhang is fictief, noch toevallig. 

Op de een of ander manier is ontwikkelingshulp: cultuurtransfer, opleiding en informatie; men wordt bewust 
gemaakt en erop gewezen, waamaar te streven, waar je naartoe moet gaan om je meer te ontwikkelen, meer 
en beter te verdienen; je beter te ontplooien etc.: eerst naar de stad en dan naar de bron van welvaart en 
welzijn (mensenrechtenetc). 

2. Successeo van Ontwikkeliopwlp 
Als we stuk voor stuk nagaan, hoe asielzoekers/vluchtelingen bier zijn gekomen, kan men nauwelijks aan de 
indruk ontsnappen dat bet eigenlijk mensen betreft, die in bun land onmogelijk tot de allerarmsten en/of 
kansarmen behoren. 
WANT: 
• om op Schiphol te komen is een dcket nodig, documenten moeten worden gekocht om in bet land 

van herkomst bet vliegveld te kunnen betreden; wat kost een verldaring van goed gedrag bijv. 
et.c. 

• 

Verder moet er een keuze gemaakt worden; naar welke land te vertrekken, waar zijn de liefste Sociaal 
Democraten. 
Tenslotte moet men bier goed in de gaten houden, dat bet niet om kleine bedragen gaat bij deze 
volksverhuizingen; 

Retour Amsterdam-Colombo (eis van vervoerder) kost van Nederland uit Fl300,
d.i. ca. Rs 40.000.-
Rs 40,- is een goed dagloon, een direkteur-generaal verdient Rs 30.000,-/jaar, ter vergelijking in Nederland 
ca. F 180,000,-/jaar. 

Plattelandsontwikkeling en onderwijs 
De mens is gedreven om bet voor zichzelf beter te krijgen. Met de trek naar de stad probeert men zijn posite 
te verbeteren met de middelen en kennis die ter beschikking staan. De stadsmigranten staan duidelijk minder 
middelen ter beschikking. Maar toch? Je plattelandshuishouding opbreken om naar de sloppen te vemuizen is 
al een grote verbetering, zeggen onderzoekers dan ook. DIA.-krotten-
Om op Schiphol te komen moet je wel meer achter de hand hebben. 
Dus Pronk heeft gelijk; asielzoekers zijn onze doelgroep .!LL!LL,.. Oat zijn juist die groepen die niet 
onbemiddeld zijn, erger nog, dit zijn de groepen, die de bestaande verhoudingen daar juist in standhielden; zij 
zijn nu afgelost door andere, gelijkwaardige groepen uitbuiters, machthebbers of bun handlangers. 
De allerarmsten kennen wij eigenlijk niet, zij zitten nog in de sloppen van de steden in de derde wereld. 
Wie zijn Asielzoekers clan? 
Als Pronk en wij onze ogen de kost geven, dan zien wij dat onder asielzoekers veel mensen zijn, waarmee we 
in onze OS relatie te maken hebben gehad. 

Ontwikkelingshulp en Onderwijs 
De wegen van een asielzoeker zijn niet ondoorgrondelijk; onze ontwikkelingsrelatie - veldonderzoek van een 
anthropologe is de directe gelegenheid en rniddel voor vooruitgang en met succes op bet konto van OH. Zie 
kader Diatou uit Senegal. 

Zijn dat niet de trainees van een paar jaar geleden, toen wij hen over nederlandse democratische verhoudingen 
hebben ingelicht als illustratie van Emancipatie en Bewustwording, Mensenrechten, en Technologische 
Efficiency, inspraak, etc. etc .. 
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Het moet een grore schok gel\·eesr :.ijn t()l!rJ je rn Europ ... 
kwam. 
·n wisr van te\'oren dat alles er anders zou zijn. Niet een paar 
din2en waren anders. maar alles. 
Gelukkig kon ik na mijn aankomst een tijdje bij mer»en in een 
dorp in Limburg wonen. Dat is een minder grote O\'ergang dan 
direct naar de stad. want zelfs in Dakar kwam ik pas voor bet 
eerst. op weg naar Nederland. t;>ie mensen waren de ouders "an 
de antrolffiloge die ik uir Sene¥al kende. Ze had tegen m1J ge· 

'zegd oat aarouders arm waren. maar ze leken mij ongelofelijk 
rijk. Ze hadden een ijskast en een vrieskist en wat me bet meest 
verbaasde was d~ eens in de huiskamer stonden. Heel 
\Teemd W3S ook dat ze een hond fiaifOenwarumee ·-re aan een 
lijnrje gingen wandelen en die zijn eigen eten k.reeg. lk vond Ne· 
derlanders \'eel viezer dan Afrikanen. wam wie laat er nou een 
hond of een kat op zijn bank liggen·> 
Toen ik in Amsterdam kwam heb ik maanden niet alleen buiten 
gedurfd en ik kreeg hoofdpijn van de drukte. lk heb een tijd in 
een studentenflar gezeten. lk begreep niet hoe mensen zo met el· 
kaar konden omgaan. Ze gingen in de keuken naast je zinen 
eten. iazen de k.rant en zeiden geen woord. Eerst dacht ik dat het 
aan miJ lag. maar bij anderen waren ze net zo. 
Toen ik in Nederland kwam ben ik hard 2aan werken en heb zo 
v.einig mogelijk aan Senegal gedachr. In het begin had ik vier 
dagen per week Nederlandse taalcursus en thuis las ik her woor· 
denboek. lk ben met een Nederlander getrouwd geweest, maar 
dar is niets geworden. lk woon nu alleen op een venimmerde 
:rolderetage.' 

Diatou uit Senegal vluchtte naar Nederland. 
(Hans Schoots in. Onze Wereld juli/aug 1989) 

Oorlog en Hulp. 

Bijlagen 

Kennis en vaardigheid die daar niet toepasbaar zijn 
omdat de infrastructuur of culturele omgeving 
daarvoor nog onvoldoende middelen voor de ont
wikkeling beschikbaar hebben; er zijn immers niet 
genoeg middelen om daar het !even in te richten 
zoals dat wij bier gewend zijn. 
• Electriciteit valt regelmatig uit door tekort aan 
brandstof, droogte, of gewoon overl>elasting 
• Sophisticated computer capaciteit is onbetaalbaar, 
• geen carriere mogelijkheden; laag salaris etc. 

Dus de roep om meer OH in de vorm van g e I d 
is alleszins te rechtvaardigen, ook om de mensen 
daar vast te houden. 
Ons plattelandsbeleid voor OL baseert er zich 
geheel op. 
Van OS is het succes, dus wat de trainings- en 
opleidings-component betreft, duidelijk en concreet 
door bun komst gedemonstreerd; onder de vluchte
lingen zijn academici, technici, ex-leraren etc. 

In Sudan speelt oorlog een grote rol bij het voor zich uitdrijven van de beter gesitueerden naar bet buitenland 
en hun hongerigen naar de • steden • .. 
De echte armen verrekken wel in de woestijn of k:rijgen verzorging van de intemationale charitatieve lobby, 
die onderling niet tot iets stn.ictureels instaat is. In plaats daarvan wordt wel de oorlog, vooral de massaliteit 
en duur ervan in stand gehouden, mede door de bestendige ontwikkelingsrelatie met donoren uit Oost en West. 
Natuurlijk kijken we wel uit dat we geen gelden ·geven voor bewapening en oorlogvoering. Maar als 
machthebbers alle middelen verschuiven naar de oorlogsindustrie en de donoren bet genoegen mogen smaken 
(overeenkomstig onze criteria en parlementair mandaat) de daardoor ontstane leemten aan te vullen via bun 
Nationale Budget in de sectoren opbouw en welzijn zoals onderwijs, gezondheidzorg, plattelandsontwikkeling, 
dan betekent dit in feite ook meebetalen aan oorlog. Trouwens het is bekend, dat donorenlanden via bet non
ODA circuit wapens Ieveren, zelfs worden er overheidscrediten verstrelct om deze niet-ontwikkelingsrelevante 
handel te financieren. In de praktijk betekent dit dus zich van de domme houden. 
Deskundigen en politici zijn niet dom en zeker niet altijd gewetenloos. De kwestie is: zij kunnen geen M 0 D 
U S vinden die zowel de allerarmsten als hun onderdn.ikkers helpen zich venier te ontwikkelen, want wij 
weten het niet! Wij weten en kennen alleen een strategie, n.I. de methode om de reeds geholpene verder te 
ontwikkelen in een context zoals wij die ook opgebouwd hebben. Daarom vereist OH dat technologie, 
onderwijs en gezondheid overgeplant wonit, om de omstandigheden daar aan het systeem aan te passen. De 
bedenkelijkste manifestatie van OH, want wij hebben geen tijd om na te denken. 

zie ook ANNEX -I- < Gedaref>, hoe het (Diet) moet. 
Gezondheidssector. 
Het meest succesvolle en dankbare onderwerp in OS is de gezondheidzorg. Hier bereikt de hulp de armsten 
optimaal! Aan de asielzoekers, de vluchtelingen voor oorlog, honger en droogte - en het behoud van !evens is 
dit goed te merken. Aan de alles-verslindende en -vemietigende bevolkingstoename kunnen we zien, dat 
succes op zichzelf prima is, maar in deze context zou het medisch circuit er toch verstandig aan doen om zich 
te beraden op de zin van leven ten koste van alles. 
Krottenwijken en Huisvesting. 
Het failliet van het modeme productie-systeem. 
Er zijn ook argumenten die zeggen dat moderne technologie, dus het hele pakket van diensten, middelen, en 
expertise van donoren ook de allerarmsten kunnen bereiken, (vooral een argument uit de bouwsector en in de 
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gezondbeidssector in de praktijk gebracbt) als ... er maar genoeg geld bescbikbaar wordt gesteld. Deze 
bewering is natuurlijk een slag in de lucbt, want waar baal je z o v e e I g e I d vandaan? De omvang van 
bet probleem kunnen we ons bet beste voorstellen via een sociaal economiscb prestatie becijfering: 
De ruim 57 miljard gulden die zicb in Nederland ieder jaar in beweging zetten via MVROM 8,5 rniljard, 
Gemeentefonds 13,5 miljard en ca 35 miljard van de markt sector, produceren per jaar ca. 115.000 woningen; 
voor ons productie-systeem betekent dit per woning ca. 300.000 gulden. 
Onder productie-systeem wordt verstaan bet verband van Kapitaal en Arbeid in een technologische context met 
de omgeving, dus ook regelgeving, toezicht, en voorwaardenscheppendeinfrastructuur. 

De wereld in 1990 beeft 5,1 miljard inwoners; 213 ervan wonen in de derde wereld; dat is dan 3,4 miljard; 
door de grote gezinnen daar kunnen we dit getal gelukkig door tien delen om op bet aantal gezinnen te komen, 
8 % hiervan is de normale regel om aan een geschatte woningbeboefte van een land te komen. De beboefte is 
dan 275 millioen woningen of in geld uitgedrukt 275.000.000 x 300.000 = 82.500 miljard gulden of 1500 
keer de inspanningen van Nederland (56 rniljard). 

Dus een woningbouwprogramma voor de Derde Wereld landen, om "decent" houses als resultaat te bebben, 
zal 1500 x ( Bedrag Nat.Budget= 200 miljard ) 300.000 miljard guldens per jaar vereisen. 

Maar wat is er nu via de ofticiele kanalen voor OH mondiaal beschikbaar? 
Een luttel bedrag van 64 miljard US$ (1990). De Nederlandse bijdrage aan deze pot is bet 4,7/100 deel, 

onttrokken aan ons budget voor OS van 6, I miljard guldens. 
Om OH tot onze gezamenlijke tevredenheid tot stand te brengen, moet inderdaad bet budget omhoog en wel 
met 1200 keer; dit betekent te beginnen bij Nederland naar 7.000 miljard gulden voor OH! 0 NZ I N 
natuurlijk. 
Ontwikkelingsdeskundigen weten dit allang. De politiek wil nog wel een en ander afdingen; laat ons meer 
bescbikbaar stellen, beetje bij beetje, dan doet bet niet pijn en ons volk za1 bet niet missen, bet is immers maar 
0, 7 van BNP en 0, I - 0,2 erbij kan best of?. 

3. Allerarmsteo aan de beurt 
Pronk zei ruim 15 jaar geleden al: DOELGROEPEN BELEID, alleen zij die arm zijn etc .• 
Tot nog toe ecbter is arm zijn vertaald in sociaal politieke en economiscbe termen. Het effect op de 
ondernemingszin van de mens is nog niet serieus bekeken. Eerst nu bet duidelijk is, dat "zij" oprukken naar 
onze veilige en comfortabele buizen en werkkamers is de tijd rijp ook sociaal-culturele en sociaal-economiscbe 
aspecten met OH in verband te brengen. 
Deze sociaal economiscbe en culturele aanpak, waarbij rekening wordt gebouden met de niet- en/of bijna niet
geldeconomie kan een leidraad opleveren, die de schaarse middelen effectiever en efficienter kunnen maken. 
Sociale cultuur is bet bandelen en doen met elkaar om te produceren met gebruik van lokaal bescbikbare 
middelen en kennis. 

Voor we verder gaan, eerst de succesvolle mecbanismen even resumeren: 
OH is goed terecbt gekomen en beeft resultaten tot stand gebracbt, zoals wij die gepland en uitgewerkt 
bebben, maar belaas niet zoals wij bet bedoeld hebben. 
De vaak aangevoerde politieke o n w i I bij Derde Wereld regeringen of instanties gaat slecbts tendele op; er 
zijn regeringen te noemen waar de bedoelingen oprecht zijn, maar waar bun bemoeienis desondanks uidoopt 
op tinanciele debllcles en tegenvallende resultaten. 
Je kunt moeilijk zeggen bijv. dat UNhabitat bet huisvestingsvraagstuk in de Derde Wereldlanden niet wil 
oplossen. Je kunt wel constateren, dat ook zij bet niet kunnen, want je kunt tocb niet verwacbten dat ze in 
zo'n luxieuze omgeving (kunnen) begrijpen waarom de krottenbewoners zelf geen pool uitsteken om van UN 
programmas een beklijvend succes te maken. 

Wat weet eeo regerende van de geregeerde en orngekeerd; h e e I w e i n i g t o c h? 
In ieder geval beeft men nu in de gaten dat een vast patroon aan bet onstaan is tengevolge van OH. 
Er is vooruitgang en we bebben geleerd dat: 

Men slecbts respons beeft bij groepen die reeds bekend zijn met de aangereikte instrumenten voor 
ontwikkeling zoals subsidie, (kleine)credieten, vereenvoudigde voorscbriften, minimum standaard, 
gescbreven info etc. 
De instrumenten doelgroepvervagend zijn, de doelgroep moet zich aanpassen aan bet instrument zodat 
deze zelf selecterend werkt voor mensen die uit zichzef niet kunnen veranderen en daardoor niet aan de 
bak komen ! Ondanks de goede bedoelingen kan bet productie-systeem de allerarmste per detinitie 
nooit bereiken. 
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WAT DAN? 
zie ook: "Hoe bet (niet) moet" ,Annex I en Structuur OH, Annex II. 

Van nature optimistisch en constructief, vind ik dat de (lokale) ovemeid allereerst zich rustig moet beraden 
om duidelijkheid te hebben voor/met wie en welke groepen men iets wil bereiken. Bij .bet maken van de 
voorwaarden-scheppende kaders voor participatie moeten middelen en potenties van afzondelijke doelgroepen 
bet uitgangspunt zijn. Dit zal resulteren in een strategie, waarbij de instrumenten en instituties gedifferentieerd 
zijn naar gelang de doelgroep. Deze strategie zal minstens bestaan uit drie stelsels van instiMies, die op lokaal 
niveau duidelijk herkenbaar moeten zijn en toegesneden: 
I . voor de rijkeren; 
2. voor de middengroepen, bet bekende circuit waar OS de meeste succes heeft geoogst; 
3. de allerannsten, die tot nu toe g e e n mogelijkheid zien om mee te doen aan bet proces van 

ontwikkeling. 

AANBEVELINGEN. 
Om de allerarmsten te bereiken, of beter gesteld; om de allerannsten te laten deelnemen,: is bet niet genoeg 
om nieuwe loketten te openen. Kleinere credieten en arbeidsintensieve projecten veranderen niets structureels 
aan denken en handelen. 

Watnodigis: 
De mndeme instituties differentieren en gedifferentieerde aanpassingen ondememen aan bestaande institu
ties/instellingen, onder aanvaarding van bestaande traditionele verbanden zoals uitgebreide mmilie, vrienden
kring. Lokale instrumenten binnen deze kaders accepteren enter plaatse bruikbaar maken; .middelen waar zij 
reeds mee overweg weten, mobiliseren voor onderhoud en exploitatie. 
Dit is belangrijk! Hierdoor wordt hen geen afhankelijkheid opgedrongen door exteme hulp. Verder moet in 
acht worden genomen, dat bet recht van vrijheid des te meer moet berusten op de economisch zwaksten; de 
misstap van een annste beet\ beperkte consequenties. In de context van huisvestingsuitvoering werkt dit als 
volgt uit: 

In tegenstelling tot de huidige praktijk moet er een machtsdiscriminerende Wetgeving komen en bij 
toepassing des te strenger en stringenter optreden tegen economisch krachtigere groeperingen/individuen, al 
naar gelang de sociaal-economische status van een institutie. Deze hierarchisering wordt consequent toegepast 
bij inrichtingsvoorschriften, zoals Bouwbesluit, Wenken en Voorschriften, resp. sancties. Deze aanpak lost 
tegelijk discussies rondom de standaarden op; immers hogere standaards en strengere controles voor de econ. 
draagkrachtigen, zelf controle en keuze vrijheid voor de allerannsten. 

Literaruur 
Eindhovens Dagbladtrelegraaf. 
IOV(1988) - Uitbesteed, goed besteed? Ministerie van Buitenlandse Zaken. 
Internationale Samenwerking (IS). 
Jaarboek Gemeente Eindhoven. 
Onze Wereld. 

M bet gebled van de r;emeentelijD b da .. _ l 
er gemeente ,,,.., __ .._ .... _ la ........... __ ..... ......_._ Daar komt nog ij t ...., aatste 

ANNEX -1- - .. -- """'"'""""" '"" .,.,_ jaren de bevolking van Gedaref 

hezoe t Gedaref gemeente ht ons land die z1ch op exploslef la gegroeid door de 
deze maniel' met ontwlkkelingssa• komst van vluchtelingen Uit 

(Van een""""" wrslaaeversl menwerking bez.lg houdt. Ethiopl6 en bet zuiden van Sudan. 

EINDHOVEN :.. Bet hoofd van Hierdoor zijn g:rote problemen 
de atdeling Management-onder- ontstaan bij de planning van huls-

. steunlng van de gemeente Elndho- vesting en de bijbehorende infra-
wn, mevrouw A. Ovington. ver· structuur en voorzienlngen. 
trekt vandaag voor een werkbe- Gedaref is een stad met 250.000 De gemeente Gedaref heeft 
zoek van veertlen dagen naar de lnwoners. Sinds 1985 verleent de Eindhoven gevraagd om een plan
Sudanese stad GedareL Zlj zal er TUE ass.lstentie bij projecten voor nlng op te zetten voor de stadsont
roet de plaatselijke autorltelten hwsvesting, clrinkwater, vuilver- wiklteling en bet stedelljk beheer. 
afspraken maken mier de Elndho- werking en de bouw van bruggen 
vense hulpverlening. Eindhoven en scholen. Voor de uitvoering er- Tegelijkertijd moet bet gemeente
gaat Gedaret helpen blj de cirgani- van ls een miljoen gulden be:schik- lijk apparaat wrbeterd word.en, 
satie van het gemeentelijk appa• baar, afkomstig ult verschillende iodat de plaatselijke overheld zieh 
raat. nationale en Internationale bron· op tennijn zeU kan redden. Op 

De bedoel!ng van de Elndhoven- nen. De effectiviteit van de projec- haar werkbezoek wordt mevrouw 
se hulp la de effectlviteit van ont- ten wordt echter belemmerd door- Ovington wrgezeld van TUE-rM
wlkkelingsprojecten van de Tech- dat de gemeente Gedaref vanwege dewerker P. Beekman en P. de 
nlache Universtte.lt In der.e Suda- , een gebrekkige organisatie niet in Kock van de Stlchtlng Nederland· 
l'll!R atad . te vergroten. Met het staat ls de benodigde medewer- R Vrljwilligers. 
aanbleden van deskundlgheid op king te verlenen. -· .. 

Bron: Eindhovens Dagblad. 
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Commentaar op Annex I 
Overschatting van ontwikkelingshulp en eigen kunnen, of: die arme mensen in ontwikkelingslanden hebben 
niks, zij moeten alles nog leren en aangeleerd krijgen! 
Eindhoven heeft plm. 180 asielzoekers (vluchtelingen) en een bevolkingstoename van 0,5% of negatief. Deze 
geringe toename geeft onze stad al kopzorgen; er wordt met annexaties gedreigd om de behoefte aan grond uit 
te drukken. 
Wat kan het Eindhovense stadsbestuur, een "stad" - eigenlijk meer een naar elkaar oprukkende menserunassa 
in Gedaref- van plm. 250.000 inw. bieden met I miljoen gulden? d.i. 0,08% van de eigen begroting. 
Deze meewarigheid komt des te sterker naar voren, als men weet dat: 
- de salarissen van Eindhovense ambtenaren in 1988 al 217 miljoen gulden bedroegen; 

de begroting van de gemeente 1 miljard 240,7 miljoen gulden groot is; 
ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 16 miljoen kosten en 

- openbare werken ruim 70 miljoen. 
Moet Gedaref technologisch op onze efficientie en effectiviteit geee"nt worden? Salarissen zijn inderdaad niet 
vergelijkbaar, maar een brug van dezelfde kwaliteit kost in Afrika net zoveel als hier. 

llOE llET (n i et) MOET ! Commentaar op Annex II. 
In de Soedan is een waterkoeler geen technisch comfortverhogend instrument, het is een status- en waardig
heidverhogend middel (koelkast in de woonkamer). 
Stel je voor dat je jouw klandizie vermindert of verliest door reorganisatie van de routing. Wat betekent dat 
niet voor je, je zit niet meer in het centrum van de macht, men heeft je niet meer nodig! Nee, het dagelijks 
denken en handelen is moeilijk in te schatten en heeft vele aspecten die onvermoed zijn voor mensen die daar 
niet zo in thuis zijn. bijv. experts op korte missies. Het kan nl. in dit geval ook zijn, dat ambtenaren gewoon 
geen bevoegdheid hebben, zodat je loch bij de chef moet zijn, ook al staat de koeler bij de receptie. 
Formulieren helpen wel wat, maar trage ambtelijke molens, ook in de Soedan niet onbekend, noodzaken voor 
groot en klein een persoonlijk bezoek aan de secretaris noodzakelijk. 
Zij tuinstoelen, wij vierkante meters kantooroppervlakte. 

Vooroordelen: 
- Geen Planniug? Zouden zij zich dan cursussen hebben laten aanmeten, alleen maar omdat God het geeft? 
- Niet kunnen delegeren? En toch doen "zij" het werk niet zelf, bijv. opknappenvliegveld etc. 

"Ze onderkeDllen zelf ook dat ze met een probleem zitteo• Leuk gezegd, maar meent men werkelijk dat 
zij het probleem niet zien, voordat er op gewezen is? Nee toch! Het wit dat er experts van buiten mogen 
komen, betekent al dat ze zelfs heel goed weten waar de knelpunten zijn. 
- Zij zijn stom, maar dat kun je niet zomaar zeggen, dus zeggen wij: ze zijn goed opgeleid. lk ben bang dat 
zij ons weliswaar niet stom vinden, maar in ieder geval zullen zij wel denken, dat wij gemakkelijk zijn le 
misleiden. 
Hun devies is: doe maar net alsof je stom bent, want op die manier bereik je het meest (over planning 
gesproken). 

Beklijfhare en effectieve benadering voor management advies. 
Delegatie en differentiatie is het motto! 
Delegeren kunnen ze daar al. Zie het opknapwerk op het vliegveld; de soldaten gaan naar het front. 
Differentiatie is misschien nog niet toegepast op civiel-bestuurlijk terrein, maar is ook niet geheel onbekend. 
Daarom goed toepasbaar voor de structurering van het gemeentebestuur. Er moeten gewoon twee • 
gemeentesecretarissen" zijn, een om het bedrijfte runnen en een voor representatie en loketdienst. 
Een van de snelst groeiende familiefortuinen in Z.0.-Azie is op dit duale lokettenprincipe opgebouwd. 
I . het traditionele netwerk, feodaalachtige voorkamercircuit, een 24-uurs ontvangst (bespreek)huis met 
"tuinstoelen •. 
2. het mndeme, efficiente en kennelijk effectieve circuit. Koe!, to-the-point, zelfs Japan bedwingende manier 
van geld verdienen. Het gebruik en integratie van lokale potenties is de basis van strukturele ontwikkeling. 
Hulp dient als rugdekking bij hun achterban; zij weten precies wat zij willen. 
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ANNEX-D-bron: Eindhovens Dagblad 14 april 1990 

Wei tuinstoelen, 
HOE HET (niet) MOET ! maar am per 

telefoons in 
stadhuis Gedaref 

Door Mirjam Kies 

H 
et Is maar een voorbeeld: 
voor :wver er al kasten s:taan 
op het stadhuls In Gedaref, 
llggen daarin de dossiers luk
raak opgetast. Wie een dos

sier nodlg heeft trekt het gewoon uit de 
stapel en legt het na gebruik weer er
gens terug. Hangmappen. eUkl!tjes of 
andere hulpmiddelen om administratie
ve orde te scheppen zijn In G4idaref on
bekend. ' 
Mevrouw A. Ovington kan :w n0g tallo
ze voorbeeiden opnoemen van gebrek 
asn efflcienUe. Zij Is het hoofd van de 
dienat management-ondemteunlng van 
de gemeente Elndhoven en pas terug 
van een veertiendaags be:wek asn SU
dsn. Vortge'week zette zlj - voor de ca- ; 
mera's ·van de Sudanese staatsleleviale. 
nog wel - haar handtekenlng ooder een 

· contract dat ~ moet wr:zekeren . 

250.000 lnwoners tellende Gedaref. 
.Naarmate een ambtenaar een hogere 
rang heeft, staan er steeds meer · tuin
stoelen op zijn kantoortje. Dat houdt 
zodoende het midden tussen werkka· 
mer. spreekkamer en wachtkamer. Wle 
iets moet dhandelen - of dat nou bur
gers zljn of collega's - neemt op z.o'n 
tuinstoel plaats, na uitgebreid degenen 
die al binnen zijn te groeten Ieder ge~ 
sprek duurt op die manier veel Lllnger 
dan nodlg Is, omdat het steeds onder
broken wordt door nieuwkomers. Vre
selijk ·Inefficient. En al die gesprekken · 
zijn nog publlek ook. • 
,.De dlenstverlenlng aan de burgers 
gaat bovendlen de hele dag door, terwljl 
het al heel wat rust zou seheppen in de 
gemeentelijke organ!saUe als het · pu
bUek maar op bepaalde uren van de dsg 
tAlreeht kon. Nu loopt ledereen In en uit 
vanaf half acht 's ochtenda tot tegen de 
avond. • 

van de nQdige hulp·om het ambtelljke 
:reileneirzeilente.llWbeteren. ;.:····' · 

Ondanks alle goede bedoellngen lopen ,,Er Is i>p het gemeentehuls tcdi al tela
~twikkellngsprojec: namelljk steeds Uet veel geloop, omdat er bijna geen te-
· l!tUk op allerllill. bureaucratlsche hinder- lefoona. zijn. ".'. ocmstateert .c mevrouw 

; '~ Door de' ambteltjke Ql'garilsa~ ': Qvinston. ,.Als .het echt. nodlg ls, !'°n er 
1e hl\lpen stroomJljnen zullen projeelell ., 

• bet.er .vmj, df! gnjDd komen, Is bet' klee " · · 
· &chter 'de ·ov:ereenkomst' met Oedaref. ;; · .. • ., · ' .c··"'< , . . • • · 
' Bet is de eerste ~ dat vanllit Neder-: Sudanese overheid ' 
.l!!nd.opdezeman!et:li!lllon~. blij•"·' >; .. t· ....... b. te. lijk• ' 
.samenwerklngwordtgedaan, ~ ~ • '. me. .am.. . . . e 
.Nu het contract getekend :1.8',i· kunnen •. ; , .· . .· . . .· . 

;:;~ ~~~ 1.!l,l~~nteuning ·~ .. 
:itH~~~I:na~ ~i.~'1t~~()~D. 
:;bn:r:=:a~:ai7::= ···r_:; . .,.;rt.";~ 1 .. · .. , .. ·· 
.1ec:iereen .w• i-1.enthousiast. Ze, on-·:; gebeld wo¢en 'op _bet kantoor van de 
derkennen zelf.ook dat ie ~ eell pro-····: gemeentesecretaris. Daar. staat trou- I 
b1eem zit.ten.• .... , .... _. ·.· ~':C':0• ·;"··: ,.,,.. • 'Wl!llll ook een arote. container met ·ge- \ .. . :. , '· ··:( .. ,,,,.,,,,,.,..,.,:.;-.io., ;. · ·!meld water. Jn zo'nwarm land ala SU-
In en ult io;e;· ,~;:;;;.~;;,,:;,;i~.,;;t,,_ =:: d:'1Je~=:= ~ . 
Dat probleem wontt duidelijk als me..: , !Jele. dag asnloop ~ dontige ambtena- · ! 
vrouw Ovington vertelt over haar erva- .-.ien. · . .. . . , · . . . I 
rtngen .. op bet gemeentehuis, van bet • .F;n' dan heb je nog heb je bet ver- • 
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ding. .Nu wonlt water meesW ult een 
bron aangevoerd met e:ielkarretjes," 
vertelt mevro1,1w Ovington. .Het is de 

:· bedoellni: dat .. er _, rlnglelding komt, 
·van•waaruif de"wljken ~ kunnen 
. worde!\ . aangesloten. Er kclnt dan een 

·> tappunt or! .. tachtlg ~ Dat is n!et 
veel, ··.want' op. leder· .. pen:eel wonen 
meerdere gezlnnen bij elkaar. Maar bet 
is alUJd nee een f1lnke verbetering ten 
opZichte van de hUidige toestand. • 

. De wonlngen In .Gedaref %.ijn voor bet 
merendeel ronde hutjes, die warden op-

·. getrokken ult een soort rletstengels. Het 
is een stevig atro dat overblljtt van de 
In de streek veel beoefende graanteelt. 
Het stro wordt cnderaan afgesmeerd 

· met leem; . dat iJoms. -rdt bescltllderd 
· met vrolllke motleven. De Sudanese ta
. mllllis t>ouwen net zo1ani door op· een 
·pm:ieel.to!,er.pe!l hutmeeJ' l!iJ 1tan. 
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Bijlage B.6 
Policy options for increasing access of the poor to shelter, infrastructure and services 

Policy options 

Policies that expand 
direct government 
provision of shelter 
and services 

Policies that use 
"market surrogates" 
for increasing institu
tional efficiency and 
responsiveness 

Policies that lower 
the costs of pro
viding shelter or 
services through 
changes in regula
tions and methods of 
delivery 

Policies that encou
rage co-prov1s10n 
and co-financing of 
services or shelter 

Policies that actively 
support self-help by 
the poor 

Action alternatives 

Strengthen authority of municipal govemements to raise 
adequate revenues. 
Increase transfer payments to municipal and local govern
ments 
Expand revenue base of city and local governments 
Assist municipal governments to strengthen their technical, 
administrative and organisational capability for service 
delivery 

Encourage direct competition among service agencies 
Encourage active marketing of government services 
Use performance agreements and subcontracting for public 
service delivery 

Eliminate or modify building, zoning and land development 
regulations that inappropriately increase the costs of service 
delivery 
Adopt urban development and service delivery regulations 
that are tailored to local conditions and appropriate to 
needs of poor 
Control land uses, prices and speculation practices that 
drive out low-income families from city core and that drive 
up the price of service extension 
Design service extension progranunes for multiple purposes 
and to local standards 

Disaggregate the size of service of shelter projects that 
small- and medium-sized enterprises can participate 
Provide government subsidies or assistance for private 
sector panicipation in service provision projects 

Provide suppon for neighbourhood groups to engage in 
service improvement, site-and-service and housing upgra
ding programmes and projects 
Provide minimal services and physical preconditions to 
allow self-help progranune to operate effectively 
Provide tenure, access to credit and technical assistance 
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Financing options 

General revenues 
Special revenues 
User charges 
Bettennent levies 
Bond financing 

Indirect subsidies 
User charges 
Fee for service 

Bettennent levies 
Cross-subsidies 

Co-financing 
Indirect subsidies 
Exchange of services 

Cross-subsidies 
Contributions and 
lotteries 
Mobilization of 
government revenues 
to increase access to 
poor to credit 
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Policy options for increasing access of the poor to shelter, infrastructure and services 

Policy options 

Policies that promote 
public-private coop
eration and private 
sector participation 
in shelter construc
tion and service de
livery 

Policies that increase 
the effective demand 
among the poor for 
services 

Policies that change 
urban population 
distribution 

Action alternatives 

Encourage administration practices and organizational 
arrangements that allow community groups and voluntary 
organizations to participate in improving services in poor 
neighbourhoods Design service extension programme to 
create opportunities for private sector participations and to 
pursue market mechanism to delivery services 

Design service extension and improvement programme to 
generate employment for beneficiaries 
Develop programmes that increase the capacity of the 
"informal sector" to deliver appropriate services 
Strengthen informal sector as a source of employment and 
income for poor households 
Provide assistance in small-scale enterprises in and near 
low-income communities 
Give preference in procurement and contracting to small
and medium-sized industries that employ the poor 

Channel migration to small and intermediate cities 
Promote employment-generating activities in cities outside 
largest metropolitan areas 
Distribute investments in services, facilities and infra
structure more widely among cities in middle and lower 
levels of urban hierarchy 

Bron: UNCHS(Habitat) 1987: 22 
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Financing options 

Cross-subsidies 
Co-financing 
Extend access to 
private credit 
Mobilization of 
private savings 

Mobilization of 
government revenues 
to increase access of 
the poor to credit 
Mobilization of 
private savings 
Private credit 
Cross-subsidies 

Cross-subsidies 
General revenues 
Special revenues 
Bond financing 
Users charges 
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Bijlage B. 7 Protagonisten mbt. MHP 

During a short and crowded visit appointments were made with busy people, usually at short invoice. Without 
exception they gave both time and infonna-tion readily and often with considerable detail. If the information 
has not been clearly understood and interpreted the fault is entirely with the consul-tant. It is probably 
inevitable that there will be omissions, misspellings and errors of description which are in advance much 
regretted. 

Joseph Michael Perera 
Sirisena Cooray 
W .D .Ailapperoma 
Dunstan Jayawardene 
Disa Weerapana 
Susil Siriwardana 
Lalith Lankatilleke 
Vadugaiya Pillay 
• K.A.Jayaratne 
S.Solhivadivel 
P.L.N. Liyanege 
• N.P.M. Dias 
Ratnasuria 
Mrs.Saverimutto 
Raja gum 
Mettananda 
Lawrence Jayasuria 
H.M. Diyananda 
Eswaran Selvaraja 
S.M. Banduseela 
• L.M. William 
C.J. Kamp 
Mathew Kahane 
Mrs. R. Jayaratne 
KalyanRay 
Per Bertilssom 
Jeremy Hagger 
Pat Wakely 
Barbar Mumtaz 
M.W.Panditha 
Nihal Jayawardene 
B. Bulathsinhala 
Dr. A.C. Randeni 
KUB Perera 
L.Piyasena 
M.P.B. Ekanayake 
Chandra Ramu 
Dennis Hasted 
Jayantha Perera 

Honourable Deputy Minister for Labour 
Honourable Mayor of Colombo 
Chairman, NHDA 
Additional Secretaey, My/LOH & C 
(Director Development). My/LOH & C 
General Manager, NHDA 
(Senior Manager), NHDA 
Manager Finance, NHDA 
Assistant Director, NHDA 
Senior Accountant, NHDA 
Manager Monitoring, NHDA 
Planning Officer, NHDA 
Land Officer, NHDA 
Manager Legal, NHDA 
Assist.Manager, NHDA, Kandy 
District Manager, NHDA, Kandy 
Assistant Director, NHDA 
Assistant Director, NHDA 
Deputy Director, UDA 
Documentation Officer, UDA 
Assistant Director, My/LOH & C 
Res. Rep. UNDP 
Deputy Res.Rep. UNDP 
Programme Officer, UNDP 
UNCHS Consultant 
Project Officer, UNCHS/IYSH 
Office of Housing, USAID 
D.P.U ., University Collegue of London 
-do-
Dpt.G.M. (CDA & P), Peoples bank 
Assist.General manager, Peoples Bank 
Chief Manager, Peoples Bank 
Director Economic Affairs, Treasuey 
Deputy Director, Economic Affairs, Treasuey 
Chairman, SMIB 
General manager, SMIB 
Chief Executive, HDFC 
Consultant, SMIB 
Operations Manager, HDFC 
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Terrance Savundranayagam 
Ranee Jayamaha 
W. Weeraratne 
G.M.P.D. De Silva 
D.S.G. Fernando 
Godfrey Gunateleka 
Dr.Nimal Gunateleka 
B.M.B.Seneviratne 
Piyasiri 
Lionel Perera 
Pussedeniya 
B.H.C. Silva 
A.C.S. De Alwis 
Austin Fernando 
S.P. Liyanage 
Mrs. Rodrigo 
Salman Faris 
Miss Abeyawardene 
Malik Khan 
P.A. Kirivadeniya 
Ranjith Hettiarachi 
Ariyadasa 
Arthur Silva 
ChandradasaJagoda 
Cedric T .de Silva 
S.Ramalingam 
K. Kanagasabapathy 
R. Ottolenghi 
M.S.M.Hoek-Smit 
H.S. Van Eyk 
W.E. Boteju 
D. Kannangara 
M.S.P.Love 
J. Griffin 
L. Gunawardene 
L.A.N.P. Jayasuraya 
G. DeAlwis 

Legal Officer, HDFC 
Research Dept., Central Bank 
Research Dept., Central Bank 
-do-
Director Rural Credit, Central Bank 
Central Bank 
Marga Institute 
-do-
Loan Manager, National Savings Bank 
Housing Loans Branch, National Savings Bank 
Research Dept., National Savings Bank 
Commissioner of National Housing 
Housing Loans Manager, National Insurance Corporation 
National Insurance Corporation 
Commissioner of Co-operatives 
Deputy Commissioner of Co-operatives 
U.S. Save the Children Federation 
Project Co-ordinator, Redd Barna 
Programme Co-ordinator, Redd Barna 
Project Officer, Redd Barna 
President Federation of TCCS's 
General Sec., Federation ofTCCS's 
Assist.Commissioner (Employees Provident Fund) 
Deputy Commissioner of Labour 
Assist.Sec.Ministry of Land & Development 
Chairman, Employees Trust Fund 
Assist.G.M., Bank of Ceylon 
Director, HDFC 
H.S. Officer, UNCHS(HABITAT) 
Consultant, UNCHS 
Netherlands Ministry of Housing 
Deputy G.M., SMIB 
Consultant, Mahaweli Project 
Consultant, USAID 
Consultant, CMSIUSAID 
Deputy Director, CHPB 
Assist.Director, NHDA 
Assist.Director, NHDA 

Names marked • were the consultants appointed counter parts 
Bron: A.Knight, 1985: 56-59 
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Bijlage B.10 Projecten en lmplementatie tbv. allerannsten bij SNV en HNOS: 

• typiscbe activiteiten en doelstelling van SNV in Afrika (adhv recente personeelsadvertenties) 

SNV werkt samen mel lokale organisaties (gaswrganisaties) aan positieverbelering van kansarme groepen In 
omwikkelingslanden en aan bewusiwording inzake de ontwikkelingsproblematiek in Nederlan4. 
Dil gebeun door de inzet van gemotiveerde en vakbekwame mensen bij gaswrganisaties in de Derde Wereld, 
door te bemiddelen bi} het verkrijgen van financiering en door te werken aan een toenemende bewustwording 
In Nederland van de samenhang IUSsen het armoedeprobleem en de ongelijke Internationale politieke en 
economische verhoudingen. 
Hieronder worden enige functies venneld, die bijdragen moeten leveren aan de doelstellingen: 

NAAM PROJECT; Wijk:verbetering Bissau 
OMSCHRJJVING GASTORGANISATIB; 

Het project Wijkverbetering is een aan de gemeente Bissau gelieerde publiek-private instelling, met een 
eigen beleid op bet gebied van de verbetering van de volkswijken. Het project kent vier afdelingen: 

planvoorbereiding (stedebouw), 
uitvoering, 
communicatie (bewonersaspecten) 
en financien. 

In de nabije toekomst zal bet accent verlegd gaan worden van fysieke infrastructurele interventies naar 
verhoogde participatie van de bevolking. 
Planvoorbereiding en communicatie van de bevolking. Planvoorbereiding en communicatie worden de 
belangrijkste aspecten. Daamaast is een kredietsysteem voor woningverbetering in voorbereiding. 

COMMUMCA11E-EX.PERT 
OMSCHRJJVING FUNCTIB EN TAKEN; 

De communicatie-expert geeft leiding aan de afdeling communicatie, werkt samen met een counterpart als 
sous-chef die later chef van de afdeling moet worden. Geeft leiding aan diverse medewerk:ers (voorlichter, 
opbouwwerk:er, onderzoeker). Zorgt in samenwerking met afdeling planvoorbereiding, voor onderzoek en 
gegevensverzameling, nodig voor bet ontwerpen van de stedebouwkundige plannen. Mede beleidsbepalend 
voor bet gehele project, samen met hoofden van afdelingen en directie. 
Overleg met gemeentelijke afdeling onderzoek, diverse ministeries, onderzoek:sinstellingen, bewonerorganisa
ties, lokale en intemationale N .G.O.'s. Bijdrage aan ontwik:k:eling van gemeentelijk en landelijk habitat-beleid, 
met name wat betreft de participatie van bewoners. 

ARCHITECTISTEDEUJK PLA.NOWOG 
OMSCHRJJVING FUNCTIB ENT AKEN; 

De architect/stedelijk planoloog geeft leiding aan de afdeling planvoorbereiding; 
werkt samen met een counterpart als sous-chef, die later chef van de afdeling moet worden; 
geeft leiding aan diverse technici (architecten, civii:I ingenieurs, tekenaars); 
zorgt in samenwerking met de afdeling communicatie, voor onderzoek en gegevensverzameling, nodig 
voor bet ontwerpen van de stedebouwkundige plannen; 
is mede beleidsbepalend voor bet gehele project, samen met hoofden van afdelingen en directie; 
voert overleg met gemeentelijke afdeling stedebouw en Ministerie van Openbare Werk.en; 
levert bijdrage aan ontwik:k:eling van gemeentelijk en landelijk habitat-beleid. 

PROGRAM OFFICER 
OMSCHRUVING GASTORGANISATIB; 

KlPOC ("wij zullen overleven" in Maasai taal) is de atkorting voor Korongoro Integrated People Oriented 
to Conservation, een lokale, niet gouvernementele organisatie die zich inzet voor verbetering van de levensom
standigheden en vergroting van de weerbaarheid van Maasai en andere groepen veehouders in het Ngorongoro 
District en daarbuiten. 
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OMSCHRUVING PROJECT: 
KIPOC is een initiatief van enkele vooraanstaande Maasai uit bet Ngorongoro District, financieel 

ondersleund door HIVOS en begeleid door SNV Tanzania. KIPOC moet zicb nu institutioneel ontwikkelen en 
concrete ontwikkelingsactiviteiten starten in de dorpen. 
OMSCHRDVING EN TAKEN; 

Adviseren over de ontwikkeling van korte tennijn activiteiten en een lange tennijn strategie ontwikkelen; 
adviseren over institutionele opbouw, financieel-administratieve procedures en financiele self-reliance op 
langere tennijn; 
ontwikkelen van een in service training voor de tecbniscbe staf op bet gebied van participatoriscbe 
werkmethoden; 
trainen van de Jokale program officer; 
mobiliseren van fondsen; 
onderbouden van contaclen met soortgelijke en sympathiserende organisaties. 

• enige activiteiten van HIVOS in SRI LANKA (uit: Kenscbetsen 1988; Azie) 

ASOCA - Association for Socio Cultural Advancement, Ukuwela (61.92) 
Type organisatie : associatie Opgericbt in : 1986 
Counterpart sinds : 1987 Aantal stafleden : acbt 

Deze nog jonge organisatie wil door middel van onderwijs- en vonningsactiviteiten een proces op gang 
brengen dat enerzijds integratie van de Singalese- en Tamil-gemeenscbappen mogelijk maakt en anderzijds de 
kansen om zelf-belp activileiten te starten vergroot. ASOCA werkt in bet theegebied waar de plantages, welke 
vooral worden bewerkt door Tamils, gelegen zijn tussen over bet algemeen Singalese dorpen. 

1325. Gemeenscbapsontwikkelingsprogramma 
Sector : gemeenscbapsontwikkeling Projectgebied : centrale bergprovincie 
Doe)groep : theeplantage-arbeid(st)ers Omvang : dertig plantages 
Activileiten : vonning bewustwording kadertraining 
Type project : vervolgproject Uitgegeven in 1988: Dfl. 16.750 uit Cat. JV 

Een nieuw onderwijs- en vonningsproject, waarmee eerst een jaar ervaring is opgedaan, blijkt aan le slaan 
bij de doelgroep. Door middel van groepsdiscussies, seminars, leiderscbapstraining en training in eerstelijns
gezondheidszorg bereikt men de plantage-arbeid(st)ers. ASOCA is naast de vakbonden, een van de weinige 
organisaties die, sinds bet begin van de etniscbe rellen in 1983, nog toegang beeft tot de plantages, nadat vele 
organisaties de toegang is ontzegd of onder politieke druk bun werk bebben gestaakt. 

DTI - Diyanilla Tecbnical Institute, Diyanilla (61.68) 
Type organisatie: dienstverlenende organisatie Aantal stafleden : 25 
Opgericbt in : 1979 Counterpart sinds : 1985 

Dit instituut in het hoogland van Sri Lanka werd opgericbt met als doel bet bevorderen van integratie van de 
Singalese- en Tamil-gemeenscbappen (boeren en thee-arbeid(st)ers). Bijvoorbeeld door bet geven van 
vaktraining aan arme jongeren voor beide groepen gezamenlijk, waardoor meer kansen zouden worden 
gescbapen voor deze jongeren om betaald werk le vinden of waardoor ze zelf kleine produktieve eetiheden 
zouden kunnen opzetten. 
DTI beeft in de loop der jaren ook eigen produktie-ateliers opgezet waar een aantal getrainden werk vinden. 
Ondanks alle etniscbe conflicten heeft DTI haar multiraciale trainingsprogramma kunnen voortzetten. Pogingen 
van buiten om DTI in het conflict le betrekken werden door staf en studenten op zeer positieve wijze 
afgewenteld. 

1124. Vaktraining, plattelandsontwikkeling, Halgranoya 
Sector : scboling Projectgebied : Ragale 
Doelgroep : werkeloze jongeren Omvang : 300 
Activiteiten : vaktraining, ambacht, veehouderij, ecologie 
Type project : vervolgproject Uitgegeven in 1988: Dfl. 13.300 uit Cat. IV 
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In dit project zijn de bestaande trainingsfaciliteiten van het centrum uitgebreid. Een nadrok op kunstnijver
heid voor verkoop in bet buitenland, is nu omgebogen naar nadruk op vald::ennis die in de eigen omgeving 
broikbaar is: metselaars, elektriciens, timmerlieden et cetera. Daamaast zijn er trainingsmogelijkheden om te 
leren !assen, automonteur en autolbus/vrachtwagenchauffeurte worden. Een erkende ldeerlnakers/sters-cursus 
wordt vooraf gegaan door een "vooropleiding". Om de nieuwe trainingen en uitbreidingen in de toekomst 
mogelijk te maken, wordt DTI aangesloten op bet elektriciteitsnet. 
Op de theeplantages (bij de Tamils) en in de dorpen (bij de Singalezen) is men bezig met bet opzetten van 
kleine activiteiten om samenwerking en integratie te bevorderen. Men heeft een cooperatieve wink.el opgezet 
die basis-levensrniddelen en huishoudelijke artikelen tegen vaste lage prijzen verkoopt als tegenkracht voor de 
woekerprijzen die de lokale handelaren vragen. 

FTCCS- Federation of Thrift and Credit Co-operative Societies, Nuwara Eliya (61.94) 
Type organisatie : associatie Aantal leden : 4040 primaire organisaties 
Opgericht in : 1911 Counterpart sinds : 1987 

FTCCS is een betrekkelijk nieuwe organisatie voor HIVOS, maar met een lange eigen historie. De 
cooperaties voor sparen en krediet werden in 1911 voor het eerst opgericht in Sri Lanka, waarbij, in navolging 
van India, bet accent ligt op sparen en zelfhulp ten einde een tegenwicht te bieden aan de overheersende 
invloed van de lokale geldschieters. Evenals in India komt deze cooperatiebeweging niet echt van de grond. 
De opleving van de beweging begon in 1978. Thans zijn er 4040 primaire TCCS's georganiseerd op secundair 
niveau in 25 District Unions, met een totaal van circa 325.000 leden geaffilieerd met de nationale federatie. 
Het programma krijgt veel aandacht, zowel van de zijde van de annen die er baat bij blijken te hebben maar 
ook van de overbeid die er politiek gebruik van zou willen maken en van de bank.en die zien dat wat hen niet 
lukt wel lukt in deze cooperatieve beweging: namelijk bet mobiliseren van rurale besparingen en bet investeren 
van die besparingen in produktieve activiteiten met een zeer hoge terugbetalingsgraad. (De meeste bank.en 
ontvangen wel spaargelden van het platteland, maar investeren die gelden uitsluitend in urbane gebieden. 

1071. Krediet. voorlichting en trainingsprogramma 
Sector : c re a tie van ink omen Projectgebied : drie districten 
Doelgroep : k.leine boeren landarbeidersgezinnenOmvang : 400 primaire cooperaties 
Activiteiten : vonning, bewustwording, organisatie van de doelgroep, kredietvoorziening 
Type project : startproject Uitgegeven in 1988: Dfl. 137.562 uit Cat. IV 

De nationale federatie wordt gesteund voor activiteiten in het theeplantagegebied van Nuwara Eliya, bet 
Anuradhapura-district en het Jaffna-district. 
In de eerdere bestaansperiode van de TCCS-beweging werd niets gedaan op de theeplantages. Organisatie kan 
de pllmtagewerkers in Nuwara Eliya een kans geven zich op lager niveau ten eigen bate te organiseren, fora 
voor discussie over de situatie te vonnen en trainings- en educatieve programma's te starten. 
Het Anuradhapura District ligt in de droge zone van de North Central Province. Een gebied met veel armen 
en een vrijwel gehele afhankelijkheid van vooral niet-geirrigeerde landbouw. Door rniddel van een lening van 
de Federatie wil men de uitleen-capaciteit van de Union aan haar leden vergroten. 
Oorspronkelijk is bet Jaffna-gebied geen gebied waarop HIVOS zich volgens haar strategie wil richten. In de 
bijgestelde strategie als gevolg van de oorlogshandelingen vallen noodhulp en mensenrechten echter wel onder 
de mogelijkheden. De TCCS willen met bun kredieten in dit gebied de landbouw van vooral k.leine boeren 
weer op gang helpen komen. 

1265. Rehabilitatieprogramma 
Sector : noodhulp 
Doelgroep : kleine boeren en vissers 
Activiteiten : krediet voor ald::erbouw, visserij 
Uitgegeven in 1988: Dfl. 789.608 uit Cat. le 

Projectgebied : noordoost Sri Lanka 
Omvang : 40.000 
Type project : startproject 

Dit noodhulpprogramma wordt samen met CAA (Community Aid Abroad) uit Australie uitgevoerd in het 
noorden en oosten van Sri Lanka. Het wil diegenen steunen die bet ergste door de gewelddadigheden zijn 
getroffen, voorzover dit leden van de cooperatie betreft. 
Ongeveer 40.000 boeren en vissers kunnen via de FTCCS een lening op gunstige voorwaarden afsluiten. Met 
deze leningen worden zaden (rijst uien pepers en dergelijke), kunstmest, pesticide, landbouwwerktuigen, 
netten en boten gekocht zodat bet volgend seizoen weer geoogst, c.q. gevist kan worden. 
Daamaast wil het programma een beperkte bijdrage leveren aan de opbouw van de noodzakelijke infrastruc-
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tuur. Het gaat daarbij om het weer opbouwen van verwoeste huizen, het herstellen van wegen en de aanleg 
van toiletten. 

HEROS Humanistic Economic Rehabilitation Development Organization and Service (61.105) 
Type organisatie : dienstverlenende organisatie Aantal stafleden : zestien 
Opgericht in : 1987 Counterpart sinds : 1988 

HEROS stelt zich (althans op korte termijn) ten doe! een actieve bijdrage te geven aan het rehabilitatiepro
ces van de anne bevolking in het noorden en oorsten van Sri Lanka. De organisatie drijft voomamelijk op 
basis van vrijwilligerswerk. De vrijwilligers houden zich bezig met voedingsvoorlichting het assisteren bij de 
wederopbouw van vemielde huizen medische steun, opzetten van k.leine, inkomen opleverende initiatieven en 
het ontwikkelen van de infrastructuur waarbinnen deze activiteiten kunnen plaatsvinden. 

1266. Rehabilitatieprogramma 1988, Kilinochchi 
Sector : noodhulp Projectgebied : noordoost Sri Lanka 
Doelgroep : ontheemde bevolking Omvang : 500 families 
Activiteiten : huisvesting, noodhulp, akkerbouw, veehouderij 
Type project : startproject Uitgegeven in 1988: Dfl. 135.700 uit Cat. IV 

In september 1987 ontving HIVOS een projectvoorstel voor de rehabilitatie van 500 ontheemde families in 
twaalf dorpen in de noordelijke en oostelijke provincies van Sri Lanka, via de rehabilitatie-organisatie 
HEROS. Zestien vrijwilligers (waarvan vier vrouwen) werken in negen geidentificeerde dorpen in de districten 
Kilinochchi, Mullaitivu en Jaffna. Ze hebben daartoe eerst onderzoek verricht om vast te stellen wat de ergste 
noden zijn. Alie dorpen liggen vrij afgelegen en er werken geen andere donororganisaties. 
HEROS houdt zich bezig met een breed scala van activiteiten: een landbouw- en veeteeltprogramma, aandacht 
voor herbebossing en bodemconservering een huizenherstel-programma, graven van waterputten aanleggen van 
sanitaire voorzieningen, herstellen van de infrastructuur, een leningenprogramma voor kleine boeren, 
onderwijs en alfabetisering, een herhuisvesigingsprogrammaen een programma voor invaliden. 

MA VA THA Publishers, Colombo (61.112) 
Type organisatie : communicatie Aantal stafleden : vijf 
Opgericht in : 1976 Counterpart sinds : 1988 

"Mavatha" is opgericht door een kleine groep schrijvers, critici, journalisten en onderwijzers, om als 
communicatiemedium te dienen voor progressieve Srilankanen. De redactie van het blad heeft tot nu toe, 
vrijwel zonder hulp van buitenaf een Singalees kwartaalblad weten te runnen. "Mavatha" publiceert over 
literatuur, theater, film, schilderkunst, geschiedenis en sociale vraagstukken, zoals het etnische conflict en 
vrouwenbevrijding. Op deze manier draagt het blad bij tot meer begrip tussen de verschillende bevolkings
groepen. 

MIRJE - Movement for Inter Racial Justice and Equality, Colombo (61. 75) 
Type organisatie : dienstverlenende organisatie Aantal stafleden : drie full-time, twintig part-time 
Opgericht in : 1979 Counterpart sinds : 1987 

MIRJE heeft zich via haar verschillende afdelingen in onder andere Colombo, Kandy en Jaffna beziggehou
den met het geven van voorlichting, de organisatie van seminars, cursussen en de produktie van pamfletten 
gericht op gelijke rechten voor de verschillende etnische groeperingen in Sri Lanka. MIRJE richt zich vooral 
op onderwijskrachten, studenten, vakbonden en de Singalese intelligentsia. 

I 028. Rechtsbij standprogramma, Colombo 
Sector : juridische assistentie Projectgebied : Sri Lanka 
Doelgroep ; slachtoffers van vervolging Omvang : duizenden 
Activiteiten : juridische steun, mensenrechten Type project : stanproject 
Uitgegeven in 1988: Dfl. 24.875 uit Cat. IV Dfl. 5.365 uit PF 

Nu door toepassing van noodwetten en de "Prevention of Terrorist Act" veel mensen (vooral Tamil-mannen 
maar ook progressieve Singalezen) niet meer volgens normale "mensenrechten" worden behandeld en 
bovendien veel mensen verdwijnen, heeft MIRJE besloten een afdeling op te richten voor rechtsbijstand. Twee 
coordinatoren (advocaten) zullen al het voorbereidende werk doen en in nauwe samenwerking met een groep 
van 35 sympatiserende advocaten rechtsbijstand geven aan mensen die onder de noodwetten zijn gearresteerd 
en aan familie van hen die zijn "verdwenen". 
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J'RRO -The Refugee Rehabilitation Organization Colombo C61.91 
Type organisatie : dienstverlenende organisatie 
Aantal statleden : enkelen full-time, tientallen vrijwilligers en part-timers 
Opgericht in : 1977 Counterpart sinds : 1988 

Bijlagen 

TRRO werd opgericht om Tamils te helpen die door de etnische conflicten waren ontheemd. De organisatie 
heeft zich sedert de oprichting beziggehouden met noodhulpprogramma's, onder andere door in vluchtelingen
kampen hulp te bieden. Tijdens de hevige conflicten in 1983 heeft TRRO om veiligheidsredenen en door de 
grote nood in het noorden en oosten van Sri Lanka haar kantoor naar Jaffna verplaatst. 
Als gevolg van militaire acties en door de overheid ingestelde noodrnaatregelen, werden veel onschuldige 
burgers slachtoffer. Vissers in de noordelijke kustgebieden mochten lange tijd niet de zee op, mensen werden 
vennoord of kwamen om in acties van de S.L., soms als vergeldingsrnaatregel voor aanvallen van Tamil
militanten, vaak echter zonder enige aanleiding. 
TRRO beet\ op 87 plaatsen eerste hulp-posten opgezet. Zij probeert slachtoffers van het geweld te steunen met 
noodhulp, gezondheidszorg, rechtsbijstand, tijdelijke opvang in kampen en (nieuwe) werkgelegenheid. 

WMC - Women and Media Collective Colombo (61.11 l) 
Type organisatie : basisorganisatie Aantal stafleden : twaalf 
Opgericht in : 1984 Counterpart sinds ; 1988 

Het vrouwencollectief "Vrouw en Media" is een relatief ldeine groep vrouwen die allernaal op de een of 
andere manier gewerkt hebben in het media-circuit van Sri Lanka: joumalistes, fotograves filmsterren, 
actrices, dichteressen en dergelijke. Het collectief is lid van het Vrouwen Actie Comite, een brede federatie 
van autonome vrouwenorganisaties. 
Vrouw en Media fungeert als dienstverlenende organisatie voor de federatie, voor andere vrouwengroepen en 
ook voor breder georganiseerde sociale bewegingen. Hiertoe publiceert organiseert en verzorgt het collectief 
publikaties, diaseries, culturele en demonstratieve activiteiten voor vrouwen (bijvoorbeeld ter gelegenheid van 
de Internationale Vrouwendag). 

1309. Training in drukken, Colombo 
Sector : scholing 
Doelgroep : vrouwen 
Activiteiten : vaktraining, publikaties 
Uitgegeven in 1988: Dfl. 30.523 uit Cat. IV 

Projectgebied : Colombo, Sri Lanka 
Omvang : ongeveer 40 
Type project : startproject 

Er zijn meer dan acht autonome vrouwenorganisaties die regelmatig hun eigen publikaties, brochures, 
posters, nieuwsbrieven en dergelijke verzorgen. Het drukwerk voor deze groepen wordt meestal verzorgd door 
commerciele drukkerijen. De drukkerswereld in Sri Lanka is georienteerd op en wordt gedomineerd door 
mannen. In haar pogingen om het produceren van drukwerk te demystificeren, voor vrouwen toegankelijker en 
voor vrouwengroepen betaalbaar te maken geeft het collectief sursussen in de meest voorkomende droktechnie
ken. 



Curriculum vitae 

Po Hin Thung, geboren te Soekaboemi, Indonesie (1933) in een niet-praktiserend 
Buddhistisch-Confucianistisch gezin. 
Na de Katholieke Lagere School, onderbroken door Japans-Chinees onderwijs tijdens de 
bezetting van Nederlandsch-Indie, vervolgde hij zijn opleiding op een Protestantse 
Middelbare School in Jakarta. 
In Delft (1952) begon de opleiding tot Bouwkundig Ingenieur, die via Rome (1957-59) 
in Berlijn (1959-60) werd afgesloten. 

De praktijk heeft hij beoefend in Nederland, Duitsland, Italie, Indonesie, Kenya, Sri 
Lanka, Suriname en Zambia, in uiteenlopende rollen en functies. 



Summary 

The study comprises the result of research into discrepancies between planned and 
realized effectiveness of the Habitat Production process in Sri Lanka. 
The study looks at Habitat Production processes from the inside out, in order to 
discover why these processes are unattractive for participants, who only have labour and 
ingeniousness to offer. 

The central problem is: 
Why cannot the poorest of the poor participate in a production process meant for them 
to benefit. 
An engineer cannot take pleasure in found insights only, he has the ambition to link 
knowledge with its implementation, i.e. with design. 
A community development process model is set up, which may help the poorest: 
1. to render the offered opportunities attractive; 
2. to channelize their potentialities and their "non-valid" resources in the formal 

economy; 
3. to profit effectively from development co-operation funds. 
The design of this institution of - above all equal opportunity is situated in 
Maligakanda, a mixed slum- and squatter settlement in the inner-city of Colombo .. 
This design procedure offers effectiveness perspectives also for other community 
interaction arrangements, such as job opportunity creation, poverty prevention and 
environmental management. 

The aim, social relevancy, scientific importance and research questions of the study are 
dealt with in the introduction. 
In Part I the method of research is developed. The process participants are culturally 
differentiated to facilitate the management of effectiveness in intercultural interactions In 
Part II the use of existing strategies and available resources in development cooperation 
are evaluated on effectiveness. In this part alternative ways of saving on the use of 
labour and territory are also rendered into account. 
In Part III the financial infrastructure of management in loaninstitutions, NGO's and 
extended family is analysed on client-orientation and -accessibility. Inter-organisational 
exchange of modes of production is reviewed. A framework for the management of 
socio-cultural and -economical conditions and criteria of production completes the 
research phase of the study. 
Part IV deals with the formulation and the testing of the adboc community development 
processmodel within Colombo's urban structure. Our main preoccupation in this model 
is self-sustaining development and profitability for the participants. 

Part I: Participants 
Participants in the production process are prisoners of their own imaginations and 
methods. 
To break away from these imprisonment of mind presumptions are relationally analyzed 
in the socio-cultural and socio-economical environment of the interactions. 
Experts and poorest of the poor experience their socio-cultural and -economical 
environment differently. To make barriers manageable for the poor in their road to 
development the socio-cultural (K) notions of Bourdieu are complemented with (k)"kapi
taal" concept of the non-monetarian economy. 
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To describe the financial interaction between the 2 economies we resort to the differenti
ation of (K.A.) in W(K), A(K) and W(k), A(k). 
With Bourdieu's (k)concepts and Turner's "Elements of Change" i.e. the interaction 
between Analysis and Evaluation and the instrumental interaction between Design and 
Monitoring a dynamic order is made to enable participants, - including those lost and 
until now not participating poorest inhabitants - to judge and to profit from the 
Habitat Production process in an equal opportunity frame. 
A scheme is drawn to visualize the analysis of components and ingredients of the 
production process in their finance-economical aspects of the bases of effectiviness, i.e. 
utility, affordability and availability. 

Conditions and criteria for participation have divergent aspects, following cultural 
environments (K, k). The differentiation of interactional aspects in enculturation and 
acculturation turns out to be a major key to make development processes manageable. 
This part concludes with an overall scheme for the analyses to be undertaken in this 
book on conditions and criteria, that encompasses the poorest of the poor participant/in
habitant. 

Part II Strategies and resources 
This part elaborates on strategies, strategists, and on available resources, it commences 
with a portrait of the founder of the Million Houses Programme, president Ranasinghe 
Premadasa of Sri Lanka. 
Reflection on socio-economical and socio-cultural environment of thinking and doing
things-together leads to insights in discrepancies between intended and produced results 
in production processes. 
Participants, their resources and strategies are reviewed in the social-economical and 
cultural environment of The Netherlands and of Sri Lanka. 
A diagram is drawn, specifying qualitatively the concept of "the poorest of the poor" in 
relation to other visible and manageable groups of the monetarian economy. 
The local socio-economical context is appreciated through the salaries received related 
to their value for housing and costs of living. 
A socio-cultural capacity comparison for the implementation of strategies is undertaken 
by means of budgets and personnel of local authorities. 
In professional development processes a lot of attention is given to up-dating of 
technology, centre-perifery debates, confrontation strategies and equivalent relationships; 
all these priorities have distracted the interest of participants from the poorest. 
Thus modem technology appears as one of the main causes, which made participants to 
overlook the 3 fundamentals of effectiveness: utility, affordability and availability. 

In development co-operation poorest of the poor are integrated in the process. A 
superficial assessment of implemented programmes and projects uncovered unintended 
results of resource management. A strictly adhered allocation regime may re-encourage 
the poor to participate in development processes. 
Strategies in the Million Houses Programme are evaluated on finance-economical 
aspects of effectiveness from the 2 standpoints of perception; the monetary resp. non
monetary views and resources. 
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Strategies should also be specifically formulated in the socio-economical and -cultural 
environment of client-participants and their affordable resources. Poorest people do not 
have access to money, nor to monetary institutions. Poorest of the poor with many 
forms of labour A(k) at their disposal and a place within the urban economy have 
managed to survive. 
The meaning of land versus money is re-adjusted in the effort to set out a complementa
ry strategy. Conditions and criteria for a complementary strategy, utilizing non-moneta
ry resources A(k) are formulated. 

Part m: Institutional structure 
This is meant to denote the habitual way of thinking and acting at institutions, organisa
tions and local authorities. 
This part evaluates institutional structure's accessibility and sensibility for different 
qualifications (K.k) and modalities of resources W(K) and W(k), including those which 
as yet cannot directly be related to money. 
The financial structure in the Million Houses Programme and of co-operating NGO's, 
exemplified by the Sarvodaya Shramadana Movement is tested for accessibility by non
monetary resources. 

In the extra-formal economy traditional and non-monetary modes of production prevail. 
These forgotten modes of production W(k) need a flexible, multi-dimensional (inter
disciplinary) versatile and a keen transaction institution. 
Parallels can be drawn with networks and private public co-operation; these macro
economic constructions are not appropriate for transactions between the 2 frames of 
interaction. The finance-economical bottle-necks, that deter profit-taking by the poorest 
cannot be opened up by available (monetary) resources alone. A conversion institution 
which can transform local available resources into the formal economy turns out to be 
the key to open up barriers to participation. Instead the Habitat production institutional 
infrastructure has focused similarly in all modem states on specialization, 
tasks-specification, top-down and allocation. Latest developments in production ideas 
and -modes, such as decentralization, privatization and informatization have been 
adopted in Sri Lanka; even Self-help is re-introduced. 
A complementary routing for the profitable cooperation between a squatter enclave and 
the formal organisations is set out. 
Conditions and criteria for this flexible and versatile conversion institution-to-be are set 
in a comprehensive multi-dimensional framework. 

Part IV: Managed Autonomous Settlements 
The local institutional and administrative environment of Sri Lanka is outlined summari
ly. A general framework focusing on inter-dependency of the poorest of the poor 
inhabitant is drawn-up. The role of the "interface Personnel• in the adhoc interchange 
network is adjusted to the available means of transactions. The role of regulators at 
NGO's and local authorities in the adhoc network is described extensively. 
A framework for the management of socio-economical and -cultural environment of the 
poorest is proposed. 
This Management of Autonomy Model in Aid (MAMA) restructures dependency into 
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equal opportunity by means of a three tier structure of components: 
a. an ad-hoc interaction network; 
b. introvert interaction fields; 
c. a fiction and action matrix. 

Managed Autonomous Settlement (MAS) 
This is a project proposal for implementing integrated urban management at the 
Community Development Council level in Colombo, which includes spontaneous 
settlements. 
Examples of symbiotic urban living environments from the region are reviewed in order 
to demonstrate the positive aspects of spontaneous settlements and to provide the 
MAMA-model with realistic perspectives. 
A mixed slums and squatter enclave in the inner-city of Colombo, Maligakanda is 
evaluated by the MAMA-model, which leads to the following proposition: 
Self-sustaining development and enculturation brings about profits for the local authority 
on conditions resp. criteria that, 
1. the local authority resumes responsability for the integration and adaptation of 

settlements in the urban plan (structure). 
These enclaves are not to be commoditated, but will remain linked to existing socio
economical and -cultural environments and should remain available for poorest of the 
poor groups. 

2. the conversion institution manager (a.o. family mode of production entrepreneur) 
operates in a self-sustained way and draws profit from his strategic position as an 
intermediary between 2 economies. He will manage enclave's internal affairs autono 
mously without external interference in a network with adhoc partners, e.g. NGO's, 
local government and/or private persons. 

With this community development process project proposal and the complemented 
recommendations, which incorporate conditions and criteria of acculturation and 
enculturation, the poorest of the poor in their spontaneous settlements are not yet re
integrated in the mainstream culture; an experimental pilot project on this basis may 
pave the road to sustainable development. 
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Amateurisme en kwalaalverij in ontwikkelingssamenwerking wonien niet gecompen
seerd door professionalisering, nog minder door emoties en ethiek. 
Ontwikkeling is meer c:bm een zondagsritueel* of vrijetijdsbesteding, het is overleven, 
zowel voor onszelf als voor de allerarmsten. 
• Mynlal.,G. (1965)- McDougall, Memorial Lecl:U'e, FAO Conjenru:e Paper. 

2 
Met reeds beschikbaar gestelde middelen zijn meer allerarmsten te bereiken; anders 
gesteld: vermindering van de begroting van Ontwikkelingssamenwerking hoeft niet ten 
koste te gaan van allerarmsten. 
Door een wederzijds sanctioneerbare politieke wilsbetuiging, de z.g. committering bij 
het bestedingsoverleg en een consequente verdeling van fondsen wordt effectiviteit 
beheersbaar (dit proefschrift). 

3 
In een productieproces spelen, behalve technologische i!'n fin.ancieel-economische, ook 
sociaal-psychologische factoren een rol. 
Eigenbelang en egoisme word.en in charitatieve kringen als negatief en verwerpelijk 
beschouwd; door deze vemulling worden de allerarmsten op het verl:eerde. been ge:zet. 

4 
De moderne hedendaagse technologische cultuur is ook in ontwikkelingslanden relevant 
en wonit door een grote meerderheid aangehangen; ook mensen in de Derde Wereld 
kunnen zich niet onttrekken aan de dwangmatigheden van economische theorieen en 
praktijk, waardoor allerannsten in een wurggreep geraken. 

s 
In het materiele handelingenstelsel van allerarmsten word.en aan improvisatorische eigen
schappen groter waarde toegekend c:bm aan gestructureerde en genormaliseerde, terwijl 
juist in de omschrijvingen van de hedendaagse leefwereld, voor wat betreft de mobilisa
tie van Kapitaal (Bourdieu in: Pels '89), het Kommunikatief handelen (Habermas '81) 
en de Structuratie (Giddens '84) de nadruk meer wordt gelegd op structuur, eenduidig
heid en beheersing. Deze contradictoire handelingencontext brengt ontwikkelings
desk:undigen in verwarring, waardoor allerarmsten over bet boofd word.en gezien. 
• Pels, D. (1989) • Pierre Bourdleu, opst411m over smaak, habilWI en he1 veldbegrip, gektnen dpor Dick Pels: 

Van Gennep Amsrerdam. 
• Ho.bennas, J. (1981) • Thtlorie des Kommunikaliven HONklns; Fronlifun a/Main. 
• Giddens, A. (1984) - TM CtmstilUlion of Society; Oeford. 



6 
Onz.e collega's (ontwikkelingsprofessionals) in de Derde Wereld komt de mythisering 
van cultuurverscbillen goed uit, zij dikken die verhalen vrijwillig aan. Woordvoerders 
uit de Derde Wereld betichten (Westerse) ontwikkelingsdeskundigen ervan in projecten 
tot nu toe te weinig rekening te houden met bijv. vrouwen, allerannsten en lokale 
omstandigheden *· Over het hoofd wordt gezien dat bier sprake is van een bewustzijn 
en van een heersend panul.igma in de dominante cultuur, waardoor iedereen de proble
men anders ziet. Het ware effectiever om in ontwikkelingssamenwerking het begrip 
cultuur** tot handelingenstelsels te beperken. 
• Hulpgeverr wandelen In cullunel mijnmveld, door: Nederlof in: lntemasionale Sammwerldng no.3, 1993. 
pp.32-33. 
•• Rapoport.A. (1984) Cullure and Urbn Order in: Agnew, Mercer, Sopher {1!.d.) 1he ary in Culzural 
Co-. Allen &: Unwin, Boston. 

7 
Men, kan bet succes van ontwikkelingshulp en acculturati&technologie meten aan de 
aantallen asielzoekers. Hoe meer hulp in de huidige vorm, hoe meer incorporatie, hoe 
bekender de donoren worden, des te meer asielzoekers er komen; vgl. ook de trek naar 
de steden als gevolg van plattelandsontsluiting, -<>ntwikkeling en voorlichting. 
Oat Ontwikkelingssamenwerking (DGIS) opdraait voor de kosten van hun opvang onder 
bet motto: de verool'7.ak:er betaalt, is dan ook terecht. 

8 
Als bet om ontwikkeling gaat, is het om het even onder wiens competentie die voor
waardenscheppende werkzaamheden van ontwikkelingssamenwerking g~rdineerd 

worden. Het mag onder Economische Zak:en even goed als onder Binnenlandse Zak:en; 
allerannsten kiezen voor effectiviteit. 

9 
Strategieen zijn top-down, al doen zij zich bottom-up voor. 
Strategiscb denken en handelen is voorbehouden aan diegenen, die het vermogen en de 
middelen in handen hebben om flexibel in te gaan op zich steeds opnieuw voordoende 
probleemsituaties; zelfs in reflexieve situaties berust het initiatief bij de strateeg. 



10 
Incorporatie-inspanningen. dus acculturatie in non-monetaire economieen werk:en contra
productief. Het is weliswaar geen weggegooid geld. want aan deze inspanningen wordt 
goed verdiend, maar het geld had effectiever rechtstreek:s gebruikt kunnen worden om 
onvervreemdbare voorzieningen mals grond en infrastructurele voorzieningen, te 
bestemmen voor transitoriale nederzettingen, i.e. nederzettingen bedoeld voor tijdelijke 
vestiging op weg naar "het beter hebben". Traditionele upgraded squattersettlements en 
Sites and Services projekten zijn dan de volgende stappen van enculturatie en "het beter 
krijgen• (dit proefschrift). 

11 
Geboortebeperk:ing wordt terecht vaak aangevoerd om het huisvestingsprobleem van de 
massa annen te kunnen oplossen; voor de reeds geborenen zit er Diets anders op dan 
ruimtelijk in te schikken, willen zij toekomstige ontwikkelingen niet in de weg staan. 
Het wordt in de stedebouw tijd om de mogelijkheden van het intensiever gebruik van de 
ruimte serieus onder ogen te zien, :r.egt ook Weeber in NRC van 23 november 1992. 

12 
In het academisch onderwijs dient men de tijd te nemen om zich van vooronderstellingen 
bewust te worden en het aangeleerde in twijfel te trekken; het vrije mark:tmechanisme is 
hiervoor een slechte raadgever en een desastreuze maataangever. 



Deze studie omvat het resultaat van onderzoek naar discrepanties tussen 

geplande en gerealiseerde effecten van het Habitat productieproces in 

Sri Lanka. 

Habitat productieprocessen worden van binnenuit bestudeerd om erachter te 

komen, waarom deze onaantrekkelijk zijn voor de participanten, die slechts 

werkkracht en vindingrijkheid te bieden hebben. 

Speciaal wordt de vraag behandeld: 

waarom kunnen allerarmsten de geboden gelegenheid om aan het proces 

mee te doen om er beter van te worden, niet benutten? 

Een ingenieur kan het niet laten bij een loutere vaststelling van knelpunten; 

hij verbindt weten met handelen, i.e. met ontwerpen. Dit keer geen 

wijkverbeteringsplan, maar een model voor een buurt-ontwikkelingsproces. 

Dit model beoogt allerarmsten een aantrekkelijke gelegenheid te bieden om 

mee te doen de eigen woon- en werkomgeving lonend te maken in een ad 

hoc institutioneel verband. 

Het model kan helpen de allerarmsten hun onbruikbare geachte middelen in 

de monetaire economie te kanaliseren. 

Tevens helpt het de allerarmsten om mee te profiteren van effectiviteits

inspanningen in ontwikkelingssamenwerking. 

Het ontwerp van dit model wordt geplaatst in de binnenstad van Colombo, 

de Maligakanda-buurt, een gemengde slums- en spontane nederzetting. 
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