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DEEL I
Inleiding: aanleiding,
de methodiek van

klinische- en community-based sociotherapie,
theoretisch kader,

eerder uitgevoerd onderzoek,
vraagstelling en onderzoeksopzet





1 Inleiding

In deze inleiding wordt allereerst de aanleiding voor het onderzoek beschreven. Vervol-
gens wordt ingegaan op de methodiek van klinische sociotherapie en community-based
sociotherapie. Daarna volgt het theoretisch kader. Voorts wordt ingegaan op eerder uit-
gevoerd onderzoek naar de interventie van de community-based sociotherapie in con-
flictgebieden. Daarna worden de vraagstelling en de onderzoeksopzet geïntroduceerd.

1.1 Aanleiding
In dit onderzoek wordt beschreven hoe de methodiek van sociotherapie, die in de Wes-
terse wereld ontwikkeld is, gehanteerd is in post-conflictgebieden in Afrika, waar vanaf
2005 verschillende trainingsprogramma’s zijn gefaciliteerd. De trainingsprogramma’s wa-
ren het uitvloeisel van een studiereis naar Rwanda waar zich in 1994 een genocide1 had
afgespeeld. Doel van de studiereis was inzicht te krijgen in de pilots van de community-
based georganiseerde volksrechtspraak (gacaca). Er werden gesprekken gevoerd met
ruim honderd Rwandese functionarissen van eenenveertig lokale instellingen. Op uitno-
diging van pastor Ngendahayo en bisschop Rwaje2 van het Anglicaanse bisdom in Byum-
ba werd het plan ontwikkeld voor een training die beoogde deelnemers te leren hoe zij
sociotherapie-groepen kunnen begeleiden.
De eerste training begon in 2005 in Byumba3 (Rwanda). Al spoedig bleek dat de trai-

ning succes had, waarna trainingen op verzoek zijn uitgevoerd in Nya-Ngezi (Oost Con-
go, 2007), Nyamata (Rwanda, 2008) en in Kakata (Liberia, 2013). In Burundi (2010) en
Goma (Oost-Congo, 2011) zijn er sociotherapie-trainingen gefaciliteerd door deelnemers
van de trainingen van Byumba en Nyamata, waarna lokale teams het geleerde in praktijk
brachten. Een tiental deelnemers uit Byumba en Nyamata kon zo ook een vervolgpro-

17

1. De Verenigde Naties (VN) nam in 1948 een resolutie over genocide aan en effectueerde die in
1951. Genocide wordt gedefinieerd als intentioneel gedeeltelijk of totaal vernietigen van een
nationale, etnische, raciale of religieuze groep door de leden van die groepen te vermoorden,
hen ernstige geestelijke of lichamelijke schade toe te brengen, opzettelijk leefomstandigheden
te implementeren die gericht zijn op gedeeltelijke of totale fysieke vernietiging, geboorten te
verhinderen en door kinderen onder dwang te transformeren van de ene groep naar een
andere groep.

2. Pastor Ngendahayo is in 2011 ingezegend als Bisschop van Byumba en Bisschop Rwaje als
Aartsbisschop van Rwanda.

3. Byumba is tegenwoordig Cicumbi



gramma op gang helpen in acht districten van Rwanda (2013). De trainingen in Burundi,
Goma en de vervolgtraining in Rwanda maken geen deel uit van dit onderzoek.
De trainingen zijn in een relatief korte periode uitgevoerd en hadden een opvallende

impact. Dit leidde tot de behoefte aan een uitgebreide beschrijving van het proces van de
trainingen en een verheldering van wat geleerd was. Dit onderzoek heeft tot doel om aan
deze behoefte tegemoet te komen.

1.2 Klinische sociotherapie
De Britse psychiater Maxwell Jones ontdekte tijdens de tweede wereldoorlog dat voor de
soldaten die zijn hulp zochten de wachtkamer van meer betekenis was dan in zijn spreek-
kamer. In plaats van de ‘vreemde’ gedragingen van de soldaten psychoanalytisch te dui-
den, ontdekte Jones dat de gehavende soldaten in de wachtkamer helende steun onder-
vonden van de onderlinge permissiviteit voor het vreemde gedrag. Deze ontdekking
vormde de basis voor de sociotherapeutische gemeenschappen die later in psychiatri-
sche ziekenhuizen ontstonden. De antropoloog Rapoport (1960) karakteriseerde de be-
nadering van Jones als ‘A community acting as a doctor’.
Het model van de sociotherapeutische gemeenschap vond hierna zijn weg binnen de

muren van psychiatrische instellingen in de Westerse wereld. Het kenmerk van de thera-
peutische aanpak is een sociotherapeutische oriëntatie op het psychiatrische handelen.
Voor de Nederlandse psychiater Jongerius (1963) gaat het bij het begrip sociotherapie om
de attitude van de arts ten opzichte van de patiënt: medemenselijk en sociaal bewogen.
De Nederlandse psychiater Bierenbroodspot baseerde zich in zijn in 1969 verschenen

proefschrift De therapeutische gemeenschap en het traditionele psychiatrische ziekenhuis,
op het werk van de Jones. Hij onderzocht de consequenties van het verschil in de bena-
dering van de therapeutische gemeenschap en die van de traditionele psychiatrie. Hij
besteedde aandacht aan het democratiseringsprincipe in samenhang met de gebruike-
lijke therapeutische voorschriften en concludeerde dat een zekere mate van democrati-
sering mogelijk was en therapeutisch zeer gewenst. Bierenbroodspot (1969, p. 90-91) om-
schrijft ‘een zekere mate van democratisering als de regeling van de machtsrelatie tussen
de groep (of enkeling) die delegeert en de groep aan wie gedelegeerd wordt. Het regelen
van de machtsrelatie heeft een al of niet voortdurende dialoog tot gevolg. Het is te ver-
wachten dat het aanvaarden van verantwoordelijkheid een belangrijk onderwerp van ge-
sprek zal zijn’.
In de praktijk van de psychiatrische instelling was dit een ingrijpende verandering met

grote gevolgen. De psychiatrisch verpleegkundigen, een van de disciplines van de thera-
peutische gemeenschappen, noemden zichzelf voortaan sociotherapeuten4 en de veran-
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werkt. Omdat het in deze studie over de training van sociotherapeuten gaat, beperk ik me
tot de verpleegkundige discipline die de aanduiding van haar functie veranderde in sociothe-
rapeut.



derde attitude werd onder andere gesymboliseerd door het niet langer dragen van uni-
formen.
In de Nederlandse context wordt sociotherapie klinisch toegepast, onder andere bij

vluchtelingen uit oorlogsgebieden. Vluchtelingen worden klinisch opgenomen als hun
dagelijkse functioneren door oorlog- en vlucht- en asiel gerelateerde factoren ernstig
ontregeld raakt.
In tegenstelling tot de psychotherapie, waar de behandelaar(s) de blik richt(en) op de

innerlijke wereld, wordt bij de sociotherapie, uitgevoerd door psychiatrisch verpleegkun-
digen, de blik gericht op de sociale buitenwereld, en met name op de leefwereld en het
daarbij horende perspectief van de participanten. Sociotherapeuten accentueren dat het
normaal is dat mensen verschillen en dat onderlinge verschillen als motiverend of belem-
merend kunnen worden beleefd.

1.2.1 Definitie van klinische sociotherapie
De Vereniging ter Bevordering van Sociotherapie in Nederland adopteerde in 1995 de
omschrijving van sociotherapie van de Hoofdinspectie voor Volksgezondheid uit 1981 als
haar definitie. ‘Sociotherapie is het methodisch hanteren van het leefmilieu van een
groep cliënten, gericht op behandeldoelen van deze groep – opgevat als middel om de
behandeldoelen van de individuele client te bereiken – binnen een functionele eenheid
van doorgaans intramurale behandelsituaties’ (Van Tol en anderen, 1995).
Sociotherapie is gebaseerd op theorieën over leren van ervaringen, socialisatie, sociale

systemen, sociale identiteit en groepsdynamica aldus van Tol en anderen, 1995; De Bree,
2001; Remmerswaal, 2006; Kurt Lewin in Johnson & Johnson, 2008; Johnson & Johnson,
2008; De Weerd, Slaa en Muste, 2013. Sociotherapeuten passen verschillende wijzen van
benadering toe afhankelijk van de verschillende problemen van de groepen (De Weerd,
Slaa en Muste, 2013, p. 61-78). Het toepassen vereist een professionele attitude die de
vaardigheid inhoudt om interventies uit te voeren ten aanzien van cognitieve en affec-
tieve aspecten (De Bree, 2001. p.121-146). Sociotherapeuten kunnen op het juiste mo-
ment een samenhangende variatie van methoden en middelen samenstellen en toepas-
sen om participanten van sociotherapie-groepen in staat te stellen van en met elkaar te
leren hoe zij sociale problemen kunnen terugdringen of oplossen.
Het begrip therapie veronderstelt als regel het ondergaan van een behandeling. Het

therapeutische van sociotherapie bestaat uit de uitnodiging aan de groepsleden om van
elkaars actief participerende, inspirerende, adviserende, of corrigerende inbreng te leren.

1.2.2 Principes
Het professionele handelen van sociotherapeuten wordt gestructureerd door zes princi-
pes die zijn beschreven door Maxwell Jones en die van commentaar zijn voorzien door
Bierenbroodspot (1969) (zie kader I hieronder). Hieraan kan een zevende principe wor-
den toegevoegd, namelijk het principe inter-est van Arendt (1958).

1 INLEIDING
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Kader I

Principes
Principes Toelichting

1. Gelijkheid Participanten van een sociotherapiegroep worden als gelijken bejegend.

2. Democratie In het kader van sociotherapie betekent democratie: deelnemen aan
open communicatie; groepsbesluiten komen transparant tot stand en
worden als regel besluiten van een groep. In sociotherapie-groepen kan
instabiliteit optreden wat gevolgen heeft voor de gedeelde besluitvor-
ming. Als dit zich voordoet zet de sociotherapeut de open communicatie
van het democratisch principe tijdelijk stop en treedt directief handelend
op in het belang van de veiligheid in een groep. Zodra een situatie het
toestaat, wordt teruggekeerd naar gedeelde verantwoordelijkheid voor
besluitvorming.

3. Participatie Participatie is betrokken zijn, deel hebben, deelnemen. Participeren in
verbale en/of non-verbale communicatie en in besluitvorming kan actief
of passief van karakter zijn. De mate van participeren hangt samen met
socio-politieke omstandigheden en met persoonlijke mogelijkheden. Par-
ticipatie is een voorwaarde bij het hiervoor geformuleerde democratisch
principe.

4. Verantwoordelijkheid In het kader van sociotherapie wordt deelname aan open communicatie
bevorderd. Verantwoordelijkheid nemen voor deelname aan open com-
municatie, gericht op creëren van een aangename sfeer in de groep en op
het samen vinden van oplossingen, is een voorwaarde ten opzichte van
het hiervoor geformuleerde democratisch principe.

5. Hier en nu Methodisch hanteren van de corrigerende invloed van leden van een
groep.

6. Learning by doing In en met een sociotherapiegroep wordt via het principe van learning by
doing praktisch geleerd hoe terugkerende moeilijkheden in de eigen so-
ciale systemen - familie, vrienden, buren, geestverwanten, collega’s - kun-
nen worden begrepen, eventueel anders worden aangepakt en daarmee
teruggedrongen.

7. Inter-est Inter-est wordt door Arendt (1958: 182) beschreven als ‘iets dat zich tus-
sen de mensen bevindt en hen daarom in staat stelt relaties en banden
aan te knopen’. Inter-est zoals door mij uitgelegd is het bepalen hoe de
ruimte tussen elkaar wordt gebruikt en daarmee welke houding ten aan-
zien van de anderen of het andere wordt aangenomen. Een ruimte kan
het trainingslokaal zijn waarbinnen het innemen van een houding ten
aanzien van andere trainingsdeelnemers moet worden bepaald. Maar
ook de leefruimte, de ruimte van het erf, de buurt, het dorp, de stad, het
land of de wereld.

TERUGVINDEN VAN WAARDIGHEID

20



1.2.3 Fasen
Bij de toepassing van sociotherapie worden fasen van ontwikkeling onderscheiden. De
duur van de fasen is situatie- en context afhankelijk. In een sociotherapeutisch proces
dient een volgende fase zich aan als een voorgaande toereikend tot ontwikkeling is ge-
komen. In- en externe omstandigheden van individuele deelnemers en gebeurtenissen in
het samenzijn bepalen of de volgende fase volgt. Om samen verder te komen is het soms
geboden terug te keren naar eerdere fasen. In het proces van de fasen van ontwikkeling
worden de principes van sociotherapie toegepast bij iedere fase. Het heeft educatieve
betekenis en het is bevorderlijk voor het proces van ontwikkeling, als de deelnemers van
sociotherapie-groepen in staat gesteld worden zich de begrippen eigen te maken die aan
de tijdfasen verbonden worden.
De klinisch opgenomen betrokkenen (hiermee worden de patiënten bedoeld) in de

Nederlandse klinieken waren gediagnosticeerd met een Post Traumatische Stress Syn-
droom (PTSS) wat betekende dat het normale dagelijkse functioneren op verschillende
manieren ernstig werd belemmerd, onder andere door indringend nare herinneringen,
herbelevingen en nachtmerries. In het werken met de betrokkenen trad bij herhaling
een patroon van zes fasen op:

– Veiligheid
Vanwege gevoelens van onveiligheid van klinisch opgenomen betrokkenen bij oorlogs-
conflict moesten professionals allereerst veiligheid creëren. Het aandeel van de sociothe-
rapeuten in het creëren van veiligheid bestaat uit het aanreiken van structuur in de vorm
van dagprogramma’s, waarin een aantal sociale activiteiten (gezamenlijk ontbijten, de
dag met elkaar beginnen, elkaar tijdens pauzes treffen en samen de dag afsluiten) vast-
staan. En het bestaat uit een attitude waarmee de ontwikkeling van een functionele ver-
trouwensrelaties gebaseerd wordt op de principes van bejegening.

– Vertrouwen
Wanneer gevoelens van veiligheid toenemen, dient zich een tweede fase aan. De contro-
lebehoefte van de betrokkenen neemt af met als gevolg dat de leden van de multidisci-
plinaire teams, buiten hun reguliere afspraken om, minder navraag bij elkaar hoeven te
doen. De tweede fase van ontwikkeling richt zich op het bevorderen van het terugvinden
van het vermogen tot vertrouwen. Het aandeel van de sociotherapeuten in het bevorde-
ren van vertrouwen bestaat uit het blijven aanbieden van structuur en uit de voortzet-
ting van de attitude waarmee het vertrouwen en de structuur begeleid worden.

– Zorg
Na veiligheid en vertrouwen volgt een derde fase van ontwikkeling waarin de betrokke-
nen bij oorlogsconflict zich de ontberingen en de omvang van verliezen realiseren bij
zichzelf en bij de anderen. Dit uitten zij op verschillende manieren. De meest kenmer-
kende uitingen waren verstilling en een toename van gedragingen van zorg in de beteke-
nis van omzien naar elkaar en (soms) van zelfzorg. De sociotherapeutische vaardigheden
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die bij deze fase horen zijn de consequente voortzetting van de professionele attitude
waarmee de structuur en de functionele vertrouwensrelaties wordt begeleid. Door ver-
anderingen in het gedrag van leden van de sociotherapiegroep op subtiele wijze op te
merken, stellen sociotherapeuten de betrokkenen in staat de specifieke betekenis van
veranderingen in deze fase te leren onderkennen en erkennen.

– Respect
Toegenomen gevoelens van zekerheid over veiligheid, vertrouwen en zorg, in de beteke-
nis van omzien naar elkaar, staan het toe spanningen over culturele verschillen in ver-
wachtingen ten aanzien van het betonen van respect tot uitdrukking te brengen. Alvo-
rens de klinisch opgenomen cliënten ertoe overgaan om fragmenten van hun
persoonlijke oorlogservaringen te delen (met afzonderlijke leden van het multidiscipli-
naire team of met leden van de sociotherapiegroep en de sociotherapeuten) testten zij
via het onderwerp ‘respect betonen’ de betrouwbaarheid van hun tot ontwikkeling ge-
komen ervaring van veiligheid, vertrouwen en zorg. In deze fase zetten de sociotherapeu-
ten hun bejegening van begeleiden van de structuur en het vertrouwen voort. Door het
onderwerp gedurende de vierde fase te thematiseren erkennen zij de betekenis van het
verlangen naar specifieke (aan oorlogsherinneringen gerelateerde) en culturele vormen
van respect. Wanneer situaties daarom vragen, confronteren sociotherapeuten de deel-
nemers aan sociotherapie met de actuele realiteit. Dit houdt in dat het binnen een klini-
sche setting onmogelijk en onwenselijk is om van alle groeps- en teamleden te verlangen
dat de ander als regel tegemoet komt aan alle specifieke verlangens van het betonen van
respect. Dit geldt ook voor een niet-klinische setting waar het gaat om naasten, vrienden,
buren en/of collega’s

– Zeggenschap over regels
Nadat de betrouwbaarheid van het betoonde respect naar tevredenheid ervaren wordt,
ontstaat er ruimte voor toekomstgerichte gesprekken. Niet zelden wordt daarin de wens
geuit zeggenschap te krijgen over de regels van de instelling(en) die de basisstructuur van
het samenleven bepalen. Stap voor stap vertellen de betrokkenen tijdens de vijfde fase
wie zij zijn, hoe zij over zaken denken en welke sociale rollen bij hen horen. De sociothe-
rapeutische inzet bestaat - naast voortzetting van de dagstructuur en attitude waarmee
het vertrouwen en het respect wordt begeleid - uit de vaardigheid te functioneren als
een betrokken en belangstellende gesprekspartner die kennis vergaarde over de politieke,
maatschappelijke en sociale context van het land van vertrek en van aankomst. Het soci-
otherapeutische handelen wint aan betekenis als (op methodische wijze) weerwoord ge-
geven wordt aan de zienswijzen over zeggenschap. Door tijdens de vijfde fase de variatie
van (spel)regels te accentueren die in de activiteiten van de dag-structuur verweven
zitten, stellen de sociotherapeuten de deelnemers in staat te reflecteren op het effectief
uitoefenen van zeggenschap.
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– Verwerken van emoties
Het verwerken van nare emoties speelt een rol vanaf het eerste moment van het klinisch
samenzijn. De emoties dringen zich tijdens iedere fase van ontwikkeling meer of minder
nadrukkelijk op. Sociotherapeuten treden de emoties tegemoet met hulp van de hier-
voor uiteengezette fasebegrippen. En zij plannen activiteiten in de dagprogramma’s die
tot doel hebben om de spanning van nare emoties beheersbaar te maken.
Wanneer participanten van sociotherapie-groepen duidelijkheid ervaren over de be-

trouwbaarheid van de omgeving en het multidisciplinaire team, ontstaat tijdens de zesde
fase een gunstige voorwaarde voor het nemen van een besluit wel of niet diepgaander
met specialisten verder te werken aan de verwerking van traumatische emoties. In deze
fase is het voor de betrokkenen van belang als de sociotherapeuten functioneren als
informatieverstrekker en klankbord ten behoeve van de te maken afweging.

1.2.4 Methodiek
De methodiek van sociotherapie wordt gekenmerkt door de structuur, het perspectief,
de methoden/handvatten, de tactiek en de stijl.

– De structuur
De begeleidende procedures om tot resultaat en effectiviteit te komen bestaan uit regels
en technieken die binnen de vaste en flexibele onderdelen van de dagprogramma’s kun-
nen worden toegepast. Bij het hanteren van de regels worden de principes toegepast en
de fasen in acht genomen. De technieken bestaan uit het kennen van de methoden en
die op het juiste moment kunnen toepassen.

– Het perspectief
Het perspectief of de benaderingswijzen verwijst naar de manier waarop naar de proble-
matiek wordt gekeken. Betrokkenen bij oorlogsconflict, die gesocialiseerd zijn door erva-
ringen met (postkoloniaal) geweld en de nasleep ervan en door de denkbeelden van
traditie, ontwikkelden hun eigen logica met betrekking tot sociale omgangsvormen. De
sociotherapeuten met een West-Europese culturele socialisatie en (veelal) zonder erva-
ring met geweld, keken naar die omgangsvormen en bepaalden zo een benaderingswijze.
De beide perspectieven werden gevoed en beïnvloed door nieuwe inzichten die gaande-
weg ontstonden.

– De methoden/handvatten
Het gaat bij sociotherapie om de keuze van de methoden (de aanpak). De definitie van
sociotherapie impliceert dat de georganiseerde contactmogelijkheid (binnen de groep)
methodisch gehanteerd wordt, zodat er van ervaringen geleerd kan worden en de socio-
therapeut de mogelijkheid heeft het nodige materiaal voor de sessie te vinden of te
bedenken. Met het oog op verschillende manieren van leren, wordt een variatie van naar
elkaar verwijzende methoden ingezet zodat een diversiteit van motiverende of belemme-
rende aanleidingen naar de oppervlakte kan komen.
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De variatie verlaagt de drempel tot deelname, bevordert oefenen met open communica-
tie en biedt gelegenheid om van en met elkaar te leren. Het learning by doing principe
vindt plaats in het deelnemen aan een leerzaam gesprek, of in een dialoog en bij het
opnieuw aangaan van onderling contact tijdens het gezamenlijk bereiden van maaltijden
en het afwassen. Voor de ontwikkeling van sociale vaardigheden staan spelvormen ter
beschikking.

– De tactiek
Bij de methodiek in sociotherapie-groepen wordt een passende tactiek gekozen zodat de
betrokkenen, die verschillende posities en denkbeelden hebben, erkenning kunnen er-
varen. Bij een passende tactiek worden bijvoorbeeld spelletjes aangereikt voor ontspan-
ning (die vervolgens tot groepsvorming leiden) maar die kunnen, afhankelijk van de situ-
atie, ook bescherming bieden of uitdagen of helpen bij het reguleren van spanning.

– De stijl
Tot slot gaat het in de methodiek om de stijl of de manier van doen van de sociothera-
peut en om de vorm en stijl van de presentatie. Tenzij een situatie om directief optreden
vraagt, gaat de voorkeur uit naar een informele stijl.

1.3 Community-based sociotherapie
Sociotherapie is, zoals hierboven beschreven, in Nederland in een klinische setting ont-
wikkeld en toegepast. Wanneer het gaat om toepassing in de gemeenschap en in cultu-
reel andere omstandigheden, zijn deels vergelijkbare, maar deels ook andere uitgangs-
punten en werkwijzen nodig. Hier worden de definitie van community-based
sociotherapie, de opzet en de organisatie van de training in het leren begeleiden van
sociotherapie-groepen geïntroduceerd.

1.3.1 De definitie van community-based sociotherapie
Participatie aan community-based sociotherapie-groepen in een post-conflict context is
erop gericht de participanten te doen ervaren dat de samenkomsten gaan lijken op de
(voorheen) onbevangen samenkomsten op het erf, en als de door geweldervaringen ‘ge-
woon’ geworden patronen weer beschouwd gaan worden als ‘ongewoon’.
In 2005 bestond er geen voorbeeld van community-based sociotherapie in een Afri-

kaanse post-conflict context. Westerse psychiaters en psychologen, die werkten of ge-
werkt hadden in dezelfde of vergelijkbare post-conflict gebieden stelden vanaf het begin
van de jaren negentig van de vorige eeuw steeds vaker vragen bij de geschiktheid van
geïndividualiseerd klinisch psychiatrische interventies in politiek instabiele omgevingen
waar specialisten in de geestelijke gezondheidszorg schaars waren en bleven (Miller &
Rasmussen, 2009). Zij stelden voor de aandacht voor de ontstane problematiek te ver-
schuiven van psychische naar sociale aspecten. In 2005 adopteerde de Wereld Gezond-
heid Organisatie (WHO) de adviezen (Van Ommeren, Saxena & Saraceno (2005). Zo ont-
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stond het initiatief om sociotherapie toe te passen in de uitzonderlijke Afrikaanse situ-
atie.
De in dit boek beschreven benadering van community-based sociotherapie is geba-

seerd op de gedachte dat de te trainen deelnemers over ervaringen en levenskracht be-
schikken waarmee zij, indien zij tot participatie bereid en in staat zijn, zelf verandering
kunnen bewerkstelligen in het sociale weefsel van hun eigen leefomgeving. Het begrip
‘behandeldoelen van de individuele client’ uit de klinische definitie van sociotherapie is
niet passend bij een community-based setting. Het uitgangspunt is hier niet behandelen,
maar leren met elkaar in een sfeer van alledaagse uitwisselingen. Bovenstaande overwe-
gingen leiden tot de volgende definitie van community-based sociotherapie,

Kader II

Definitie van community-based sociotherapie
Community-based sociotherapie is het methodisch hanteren van motiverende en belemmerende
gedragingen in het samenzijn. Het methodisch hanteren wordt opgevat als middel om van te leren.
Leren van en met elkaar is gericht op het kunnen ervaren door participanten van eigen verantwoor-
delijkheid voor het stellen en bereiken van doelen.

– De opzet van de training
De eerste doelstelling bestond kortweg uit het gaandeweg uitvinden wat met een trai-
ning in community-based sociotherapie (in eerste instantie in de omstandigheden in
Byumba) mogelijk werd. Het kunnen toepassen van sociotherapie wordt eenvoudig uit-
voerbaar als de deelnemers door te participeren, ontdekken dat er een ‘thuisgevoel’ ont-
staat met als gevolg sociale verandering in de eigen leefomgeving.
Zo werd het formuleren van een gezamenlijke doelstelling voor de trainingen be-

schouwd als een taak (leerdoel) die in samenspraak tot stand moest komen. In het ver-
lengde hiervan positioneerde ik mijzelf in het ontwerp als een vragen stellende trainer,
die vervolgens met een variatie van trainingsvormen inspeelt op hetgeen ter sprake
komt. Zo werden de deelnemers in staat gesteld een doelstelling te formuleren en kon
de positie van de trainer geleidelijk veranderen van vragen stellen en trainingsvormen
aanreiken tot aanmoedigen vanaf de zijlijn, waarmee de betekenis van de vragen en trai-
ningsvormen duidelijk werd. Tegelijkertijd werd zo ingespeeld op het aanwezige kennis-
niveau (dat kon bestaan uit een nog niet afgeronde middelbare school tot het hoger
beroepsonderwijs) en op al dan niet aanwezige sociale vaardigheden van de deelnemers.
De training werd zonder een tekstboek begonnen met als gevolg dat het gesprek over

het inhoudelijk materiaal voor de training steeds voorrang kreeg. Dit creëerde de condi-
ties voor terugvinden van waardigheid, namelijk dat de betekenis van de werkvorm in-
hield dat de inbreng van een ieder van groot belang was voor het gezamenlijk leren.
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In de opzet werd rekening gehouden met verwerkingstijd die de deelnemers nodig had-
den om te leren vertrouwen te stellen in de onbekende methodiek, juist omdat de trai-
ning in de post-conflict omstandigheden was gesitueerd. Uitgangspunt was dat ruime
verwerkingstijd bijdraagt aan de ontwikkeling van een betrouwbaar fundament onder
samenwerking.
In de opzet van de training in community-based sociotherapie werd gekozen voor

aantrekkelijke werkvormen, onder andere door in de begroting de aanschaf van enkele
spelletjes op te nemen.

De methodiek van de klinisch toegepaste sociotherapie vormde het kader van de com-
munity-based benadering. Er werd gebruik gemaakt van de structuur (inclusief de eerder
beschreven fasen en principes) het contextuele perspectief, de methoden/handvatten
waarmee geleerd wordt en waarmee materiaal voor de opbouw van een inhoud gevon-
den wordt, de tactiek waarmee verschillende posities en denkbeelden gehoord kunnen
worden, en een stijl die past bij het creëren van een ‘thuisgevoel’.
Er werd ruimte gelaten om de inhoud van de training op te bouwen langs onderwer-

pen van interesse die na verloop van tijd gestructureerd konden worden door de Socra-
tische gespreksvoering over de leerzame betekenis daarvan. Zo werd ook de betekenis
van de fasebegrippen veiligheid, vertrouwen, zorg, respect, zeggenschap en aandacht
voor emoties onderwerp van gesprek.
Om een proces van verandering veilig te laten verlopen, werden onderwerpen die ge-

voelig lagen gesitueerd in het midden van een tijdblok van een dag, een week of van de
complete training. Op die wijze kon behoedzaam en op educatieve wijze naar een ge-
voelig onderwerp worden toegewerkt en konden de participanten (verbaal of non-ver-
baal), aangeven of doorgaan verantwoord was. Het plannen van gevoelige thema’s in het
midden van een tijdblok laat tevens tijd om in gezamenlijkheid tot rust te komen.
De agenda’s voor de trainingsdagen werden flexibel geprogrammeerd om goed aan te

sluiten bij kennis, kunde en mogelijkheden van de groep en van de trainer. Om die reden
bestonden de onderdelen in de dagprogramma’s (zie kader III) uit onderdelen die steeds
terugkeerden en onderdelen die per dag werden ingevuld.
In de presentatie van dagprogramma’s werd, zeker in de eerste weken, ruimte gelaten

voor uitloop of voor onvoorziene gebeurtenissen. Zo kon tijdens de training bij herhaling
uitgelegd worden dat het de voorkeur verdiende om minder onderwerpen goed door te
nemen dan om in de valkuil van eigen enthousiasme te stappen en in haast alle geplande
onderwerpen te willen afronden.
De onderwerpen van training werden tijdens de dagopening geïnventariseerd. De

eerste dagen was het de trainer die een onderwerp voor een dag centraal stelde. Het was
de bedoeling dat dit na verloop van tijd een gedeelde beslissing werd. Zo werden the-
ma’s, die tijdens de verschillende fasen van groepsontwikkeling naar de oppervlakte kwa-
men, door de deelnemers ontdekt en geïntegreerd.
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Het methodisch leren over ervaringen werd in de dagprogramma’s van de ochtenden
gepland, het oefenen in vaardigheden en het uitvoeren van creatieve taken in de war-
mere middagen.

Kader III

Een dagprogramma
Tijd Activiteit Betekenis

10 min Binnenkomst, inrichten trainingsruimte,
presentatie van programma, notities ma-
ken

Een geordende trainingsruimte structu-
reert
Een dagprogramma structureert zeker-
heid
Informele begroeting verlaagt de drempel
tot deelname

15 min Informele begroeting en ruimte voor ge-
bed (wat lokaal gebruikelijk was)

45 min Dagopening (dagelijks terugkerend)
Eerste drie bijeenkomsten onder leiding
van de trainer (learning by example) daar-
na van een van de deelnemers (learning
by doing)

Aandacht voor welbevinden
Verbinden van trainingsdagen
Invoegend vragen is aansluiten
Bron voor te trainen materiaal

60 min Educatief onderwerp voortkomend uit
een dagopening of anderszins

Leren over veelzijdigheid van onderwer-
pen
De eigen leefwereld doet ertoe

20 min Pauze Observeren van de uitwerking van de in-
terventies

60 min Oefening/opdracht/dialoog naar aanlei-
ding van een (gekozen) onderwerp uit de
dagopening, de fasen of principes

Veelzijdigheid van onderwerpen ervaren
Leren van en met elkaar over ervaringen

10 min Een lichamelijke oefening (dagelijks terug-
kerend)

Ontspannen en aandacht opfrissen

50 min Oefening/opdracht/dialoog vanwege, de
fasen of principes of een geactualiseerd
onderwerp

Veelzijdigheid van onderwerpen ervaren
Leren van en met elkaar over ervaringen

10 min Ruimte voor uitloop, ongeplande onder-
werpen of spelen van een spel

Inspelen en aansluiten op wat er gaande
is.

60 min Middagpauze Observeren van de uitwerking van de in-
terventies

60 min Oefenen in vaardigheid Van en met elkaar leren om nieuwe in-
zichten toe te passen.

30 min Ruimte voor uitloop, ongeplande onder-
werpen of spelen van een spel.

Informeel aansluiten op wat wel/niet ge-
actualiseerd wordt.
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30 min Dagsluiting (dagelijks terugkerend)
Eerste drie bijeenkomsten onder leiding
van de trainer (learning by example) daar-
na van een van de deelnemers (learning
by doing)

Evaluerend terugkijken
Aandacht voor welbevinden.
Navragen of ieder ontspannen naar huis
keert.

10 min Samen opruimen (geen uitloop vanwege
het vóór zonsondergang veilig terugrei-
zen). Goede terugreis wensen

Bevorderen van zorg en zorgzaamheid
voor de omgeving en elkaar.
Observeren wie wat ‘ziet’ bij het oprui-
men.

45 min Indien mogelijk na- en voorbespreking
door trainer en leden van de staf.

Delen van de verantwoordelijkheid tussen
trainer en staf voor de borging van het re-
sultaat van de training.

1.4. Organisatie
De organisatie van de training beoogde ondersteunend te zijn aan het leerproces. Het
concept van ‘de therapeutische gemeenschap’ van Maxwell Jones diende hierbij als uit-
gangspunt. De hieronder genoemde punten zijn gebaseerd op het werk van Jones, en
naar de Nederlandse praktijk vertaald door Bierenbroodspot (1969, p.11 en p. 107-111).
1. Om de juiste besluiten te kunnen nemen, moet iedere deelnemer goed geïnformeerd
zijn. Voorwaarde hierbij is dat de communicatie in twee richtingen en op alle niveaus
van de organisatie plaatsvindt.

2. Besluitvorming op alle niveaus stimuleert de teamspirit en onderlinge betrokkenheid
van de deelnemers op elkaar.

3. De besluitvorming veronderstelt gedeeld democratisch leiderschap: het delen van
macht en verantwoordelijkheid.

4. Deze werkwijze beoogt het vergroten van het probleemoplossend vermogen van par-
ticipanten. Dit vraagt om consensus over besluiten die niet geforceerd worden afge-
dwongen als leden van de organisatie niet tot overeenstemming komen. De discussie
wordt voortgezet tot consensus wordt bereikt.

5. De gehele organisatie werkt vanuit het principe van sociaal leren. Deze wijze van leren
biedt de participanten van sociotherapie-groepen een voorbeeld bij hun oriëntatie
op de leefomgeving.

– Trainingsgroepen
Het aantal deelnemers per trainingsgroep werd gesteld op maximaal vijftien vanuit de
aanname dat enkelen hun deelname voortijdig zouden kunnen beëindigen en gebaseerd
op de wetenschap dat communicatie overzichtelijk blijft bij twaalf deelnemers per groep.
Overzichtelijkheid draagt bij aan veiligheid. Iedere locatie telde twee trainingsgroepen
waarvan de precieze omvang afhankelijk was van de beschikbaar gestelde donatie. De
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groepen werden elk om de week getraind om verwerkingstijd te creëren. Voor het aantal
trainingsdeelnemers zie tabel I.

Tabel I
Trainingsdeelnemers en stafleden in cijfers

Uit verslagen Dekker: 2007-2013 Byumba: Nya-Ngezi: Nyamata: Liberia: Totaal

Aantal deelnemers en stafleden 34 (incl. Staf) 29 (incl. Staf) 24 (Incl. Staf) 21 (excl. ZOA staf) 107

Aantal groepen 2 2 2 2 8

– Trainingsfasen
In Byumba duurde de eerste periode van training minimaal drie maanden. In deze pe-
riode kon vertrouwen groeien en de betrouwbaarheid getest worden. Voor de trainer
waren vertrouwen en betrouwbaarheid essentiële pijlers voor het tot ontwikkeling bren-
gen van een prestatie met sociotherapie. Doel van de eerste trainingsfasen (die beston-
den uit zestien trainingsdagen per groep, gespreid over twee maanden) was het leren van
de basisbegrippen van community-based sociotherapie.
De overdracht van het geleerde vond, in de vorm van een door de deelnemers te

verzorgen training, plaats tijdens de derde fase van de training. Hierna werden koppels
gevormd, die gezamenlijk sociotherapie-groepen community-based faciliteerden.
Het doel van de vierde en volgende fasen van training was de praktijkervaringen van

de basistrainingen te evalueren en, op basis daarvan aanvullende groepsdynamische be-
grippen te leren en nodige vaardigheden te oefenen. De volgende trainingsdagen waren
ook bedoeld om de (oefen)praktijk moreel te ondersteunen.
Resumerend bestond een complete training per groep uit deelname aan zestig dagen

training (verdeeld in drie blokken van verschillende duur in de eerste drie maanden en
drie van deze blokken na deze periode). en honderdtwintig sociotherapie bijeenkomsten
die de deelnemers zelf faciliteerden en waarbij zij de praktijkfasen doorliepen. De hon-
derdtwintig bijeenkomsten van elk drie uur waren verdeeld over acht cycli van vijftien
bijeenkomsten en gespreid over vijftien weken per cyclus.

– Praktijkfasen
De praktijkperiode van de training werd ingedeeld in acht perioden van vijftien weken
waardoor er per jaar meer cycli plaatsvonden en er meer participanten, en dus meer
volume, bereikt kon worden. In vijftien bijeenkomsten per cyclus kon op verantwoorde
wijze praktijkervaring worden opgedaan. Het ritme van vijftien weken was enigszins arbi-
trair vastgesteld waarbij rekening werd gehouden dat er bij meer dan vijftien bijeenkom-
sten processen naar de oppervlakte komen die om verdiepte vaardigheden en ervaring
vragen.
In de planning van cycli is opgenomen dat alle sociotherapie-groepen in dezelfde pe-

riode beginnen en eindigen zodat de ervaringen in de verschillende groepen gelijk lopen
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en het ritme in de groepen niet wordt verstoord. Dit is van belang voor het programma
tijdens de vervolg trainingen. Aan de sociotherapeuten die als eerste getraind waren
werd gevraagd of zij, met een kleine financiële stimulans en vergoeding van reiskosten,
zes uur per week beschikbaar konden zijn. Drie uur voor de bijeenkomsten zelf en drie
uur voor het gezamenlijk na bespreken van de training, het verder trainen van collega’s
‘on the job’ en het (samen) schrijven van het rapport.

– Praktijkbegeleiding
Met de inzet van de getrainde sociotherapeuten (inclusief die uit de 3e fase van training)
konden wekelijks in Byumba meer dan vijftig sociotherapie-groepen bijeenkomen, in
Nya-Ngezi bijna veertig, in Nyamata dertig en in Kakata tien. Iedere groep werd geleid
door twee sociotherapeuten in training (i.t.). Gedurende de praktijkperioden werden
sociotherapeuten i.t. door de coördinator en/of de andere leden van de staf begeleid.
De ideale omvang van sociotherapie-groepen in de praktijk, was gesteld op tien parti-

cipanten per groep. Er werd aangeraden het aantal participanten te verminderen (tot
acht of zes) als een koppel van sociotherapeuten i.t. zich onzeker zou voelen.
Het organisatie ontwerp voor Buymba werd in de volgende plaatsen van training her-

haald.
In tabel II hieronder worden de trainingsfasen, de trainingsduur, en in minimaal be-

stek, de activiteiten en de beoogde uitkomst van de trainingsfasen weergegeven.

Tabel II
Het trainingsplan

1e Fase van de training in de basis-
begrippen van sociotherapie.
2e Fase: Voorbereiding op de training
van nieuwe collega’s.

3e fase van de training.
Trainen van nieuwe collega’s in de
basisbegrippen van sociotherapie

4e tot en met 7e fase van de training
Er worden 8 keer 15 sociotherapiebijeen-
komsten van 3 uur ieder begeleid.
Deze praktijkcycli worden onderbroken
door een 4e, 5e, 6e en 7e vervolg training
fase aan de eerst getrainde begeleiders
van sociotherapie-groepen.

Weken gespreid over 2 maanden

wk 1
1e Fase
4 dagen
per
groep

wk 2
1e Fase
4 d.
per
groep

wk 3
1e Fase
4 d.
per
groep

wk 4
2e Fase
4 d.
per
groep

Weken gespreid over 1 maand

wk 5
A gr.
traint
2 dagen

wk 6
A gr.
traint
2 d.

wk 7
A gr.
traint
2 d.

wk 8
A gr.
traint
2 d.

B gr.
2 d.

B gr.
2 d.

B gr.
2 d.

B gr.
2 d.

A/B
1 d. refl

A/B
1 d. refl

A/B
1 d.refl

A/B
1 d. refl

1 2 3 4 5 6 7 8

4e Fase
8 dagen
Add.tr.
voor

A en B gr.

5e Fase
8 d. Add.
tr.
voor

A en B gr.

6e Fase
8 d. Add.
tr.
voor

A en B gr.

7e Fase
8 d.
Add.tr.
voor

A en B gr.
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Trainingsfasen Duur Activiteit in het programma Beoogde uitkomst

Trainingsfase 1 Twaalf dagen
per groep

Deelname aan de training in basis-
begrippen van sociotherapie.
Leren over wat sociotherapie is.

Trainingsdeelnemers hebben ken-
nis over de basisbegrippen van so-
ciotherapie

Trainingsfase 2 Vier dagen
per groep

Deelname aan de training in basis-
begrippen van sociotherapie.
Voorbereiding van werving en trai-
ning van nieuwe collega’s.

Trainingsdeelnemers zijn tot uit-
voerend en leidinggevend sociothe-
rapeut i.t. in staat gesteld.

Trainingsfase 3 Twaalf dagen
per groep

Deelname aan de training in basis-
begrippen van sociotherapie.
Trainen van nieuw collega’s (8 da-
gen)
Reflecteren op de training van de
nieuwe collega’s
(4 dagen)

Trainingsdeelnemers zijn in staat
gesteld om het geleerde over te
dragen aan volgende collega’s.
Trainingsdeelnemers verwerven
deskundigheid in de uitvoering van
sociotherapie en in het geven van
leiding aan kleine teams.

Praktijkfase 1,2 Twee keer
vijftien sessies
van drie uur

Deelname aan de training in prak-
tijk
Sociotherapeuten i.t.leren in kop-
pels een sociotherapiegroep te be-
geleiden.

Sociotherapeuten i.t.verwierven
vaardigheid in de toepassing van
het geleerde.
Trainingsdeelnemers verwierven
vaardigheid in het on the job trai-
nen van collega’s.

Trainingsfase 4 Acht dagen
per groep

Deelname aan vervolg training
Leren van ervaringen in de praktijk

Sociotherapeuten i.t.weten zich ge-
steund.
Er is geleerd van de ervaringen uit
de praktijk.

Praktijkfase 3,4 Twee keer
vijftien sessies
van drie uur

zie praktijkfasen 1,2 Zie praktijkfasen 1,2

Trainingsfase 5 Acht dagen
per groep

zie trainingsfase 4
Als onderdeel van certificering krij-
gen sociotherapeuten i.t.opdracht
schriftelijk te reflecteren op de
voorbije trainingsmaanden

Trainingsdeelnemers voegden ken-
nis toe aan de vaardigheid in de
toepassing van het geleerde.
Trainingsdeelnemers voegden ken-
nis toe aan de vaardigheid in het on
the job trainen van collega’s.

Praktijkfase 5,6 Twee keer
vijftien sessies
van drie uur

zie praktijkfasen 1,2 Verdieping van vaardigheid in de
toepassing van het geleerde.
Verdieping van vaardigheid in het
on the job trainen van collega’s.

Trainingsfase 6 Acht dagen
per groep

Deelname aan vervolg training
Leren van ervaringen in de praktijk
De ontwikkelde deskundigheid
wordt schriftelijk getest.

De sociotherapeuten i.t. functione-
ren op het niveau van het een ho-
gere beroepsopleiding.
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Praktijkfase 7,8 Twee keer
vijftien sessies
van drie uur

zie praktijkfasen 1,2 Verdieping van vaardigheid in de
toepassing van het geleerde.
Verdieping van vaardigheid in het
on the job trainen van collega’s.

Trainingsfase 7 Acht dagen
per groep

De ontwikkelde deskundigheid
wordt mondeling getest.

Certificering

1.5 Theoretisch kader
Hieronder wordt het theoretisch kader van het onderzoek beschreven. Het betreft theo-
rieën die hebben gediend als inspiratie voor de training en die ook in het onderzoek als
referentiepunt hebben gefungeerd.
Bij het ontwerp van de training werd allereerst gebruik gemaakt van begrippen uit de

groepsdynamica die de dynamiek in groepen kunnen verklaren. Daarnaast werd gebruik
gemaakt van theorieën over sociale organisatie, gebaseerd op familieverwantschap en
sociale organisatie gebaseerd op staatsburgerschap. Voorts werd gebruik gemaakt van
de theorie over horizontale sociale mobiliteit. Ten slotte werd gebruik gemaakt van the-
orieën over transitie. Hieronder volgt een uiteenzetting van de genoemde theorieën.

1.5.1 Groepsdynamica
De theorie over groepsdynamica gaat over de structuur, de rollen, de normen en de fasen
in groepsontwikkeling. In de theorie wordt onderscheid gemaakt tussen de begin-, de
conflict-, de normerende-, de presterende- en de eindfase. De fasen kenmerken zich
door taken, emotionele uitingen, afhankelijkheid, sub-groepvorming, vecht- en/of vluch-
treacties en door de ontwikkeling en dynamiek van affectie, inclusie en controle. De fasen
herhalen zich. Uit de onderzoeken naar vele groepen concluderen Johnson & Johnson
dat positieve afhankelijkheid, individuele verantwoordelijkheid, positieve interactie, soci-
ale vaardigheden en groepsreflectie de leerzame basiselementen zijn. Johnson & Johnson
(2008) voerden onderzoek uit naar groepsdynamica, dat wil zeggen naar het belang, het
karakter en naar typen van groepen. Het belang van groepen bestaat er volgens hen uit
dat daarin geleerd kan worden over bepaalde wijzen van gedrag en van denken. In pri-
maire groepen zoals families worden visies ontwikkeld op het zelf en op de omringende
wereld (Johnson & Johnson (2008, p.3).
Er bestaan twee tegenovergestelde standpunten ten aanzien van het karakter van een

groep: die van de groep oriëntatie en die van de individuele oriëntatie. Aanhangers van
het groep georiënteerde standpunt richten zich op de groep als een geheel dat losstaat
van de individuele groepsleden. Om het doen en laten van de groepsleden te kunnen
verklaren, concentreren sociale wetenschappers zich op de invloeden die de groep en
het grotere sociale systeem waarvan de groep deel uitmaakt uitoefenen. Zij zijn van me-
ning dat mensen die zich als groep verenigen een nieuwe sociale eenheid in het leven
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roepen met eigen regels, attitudes, opvattingen en gebruiken. Lewin stelde dat we geen
goed beeld kunnen krijgen van een groep als alleen gekeken wordt naar de kwaliteiten en
kenmerken van de leden. Bij de individualistische oriëntatie gaat de aandacht van onder-
zoekers naar het individu in de groep. Het functioneren van een groep wordt door hen
verklaard vanuit de attitudes, de cognities en de persoonlijkheden van de groepsleden
(Johnson & Johnson 2008, p.8-9).
Bij type groepen onderscheiden Johnson & Johnson (2008, p.18-19) pseudo-, traditio-

nele-, effectieve en zeer succesvolle groepen. In de definitie van pseudogroepen, waarin
leden samenwerken zijn zij tegelijk elkaars concurrenten. Traditionele groepen worden
beschreven als hiërarchisch georganiseerd, de leden weten dat ze een opdracht moeten
accepteren en met elkaar moeten werken. De leden van traditionele groepen gaan er van
uit dat ze als individu beoordeeld en beloond worden. Het werk in traditionele groepen
wordt volgens de theorie van Johnson & Johnson zo gestructureerd dat samenwerken tot
een minimum beperkt blijft. Een effectieve groep is meer dan de som der delen. De leden
zetten zich in om het eigen succes en dat van anderen zo groot mogelijk te maken. De
deelnemers krijgen de opdracht om samen te werken. Effectieve groepen kenmerken
zich door een duidelijk doel, waarbij de onderlinge communicatie accuraat en zonder
terughoudendheid plaats vindt en de relatie tussen het leiderschap en de leden, ade-
quaat geregeld wordt. Een effectieve groep beschikt over een transparante procedure
voor besluitvorming met voor elke deelnemer een gelijke mogelijkheid van zeggenschap.
In effectieve groepen worden onderlinge conflicten constructief opgelost. Een zeer suc-
cesvolle groep wordt omschreven als een effectieve groep die boven verwachting pres-
teert.
Johnson & Johnson (p. 38) spreken over experimenteel leren en methodisch leren.

Experimenteel leren bestaat uit reflecteren op ervaringen met als doel een actietheorie
te genereren en te actualiseren die aan het handelen een effectief karakter geeft (bij
voorbeeld door de handeling nog eens te herhalen). Methodisch leren is een vorm van
experimenteel leren waarbij op cognitief niveau geleerd wordt wat een ervaring inhoudt
en wanneer die gebruikt moet worden. Vervolgens wordt de vaardigheid geoefend. Er
kan gesproken worden van methodisch leren als de groepsdynamica bestudeerd wordt
om:
– Het theoretisch kader van een vaardigheid te begrijpen.
– De vaardigheid te gebruiken.
– Feedback te vragen over de verrichtingen.
– De vaardigheid in praktijk te brengen.
– Fouten te elimineren.
– Het oefenen te continueren totdat de vaardigheid iemand makkelijk afgaat.

Het methodisch leren in sociale groepen is volgens Lewin & Grabbe (in: Johnson & John-
son, 2008) gebaseerd op twaalf principes (zie kader IV).

1 INLEIDING

33



Kader IV

Twaalf principes van methodisch leren in sociale groepen
(Lewin & Grabbe in: Johnson & Johnson 2008, p. 40-41)

1. Methodisch participeren heeft uitwerking op cognitieve structuren, attitudes en waarden,
percepties en gedragspatronen.

2. Eigen ontdekkingen worden geloofd.
3. Actief leren is effectiever dan passief leren.
4. Stapsgewijze veranderingen worden minder begrepen dan een complete verandering om-

dat het vertrouwen in een verandering moet voldoen aan eisen van samenhang, consisten-
tie, ordening en eenvoud.

5. Het is niet voldoende alleen informatie over de noodzaak tot veranderen te hebben.
6. Het opdoen van kennis vereist meer dan het opdoen van een ervaring.5

7. Gedragsveranderingen zijn van tijdelijke aard als de complete attitude niet veranderd.
8. Verandering in gedrag wordt beïnvloed door een veranderde perceptie van onszelf en onze

omgeving.
9. Experimenteren met ander gedrag wordt door steun, acceptatie en zorg uit de omgeving

bevorderd.
10. Verandering in gedragspatronen is blijvend als daarmee ook de roldefinities, verwachtingen

en waarden van anderen veranderen.
11. Het is eenvoudiger gedragspatronen van individuen te veranderen in een groepscontext

dan in een individuele context.
12. Individuen die bij groepen behoren accepteren eerder nieuwe gedragspatronen dan wan-

neer zij niet tot een groep behoren.

Johnson & Johnson baseren zich met hun theoretische model van uitgangspunten op de
theorieën van Lewin, Piaget, Vygotsky, Skinner en Bandura. In combinatie hebben deze
complementaire betekenis. Dit model wordt gehanteerd als centraal theoretisch kader
voor het onderzoek (zie kader V, blz. 35).
Lewin’s uitgangspunt is dat democratie gekenmerkt wordt door participatie en inte-

gratie, waarbij alle betrokkenen meebeslissen over zinvolle veranderingen in hun leefwe-
reld (in: Johnson & Johnson 2008, p. 32). In zijn theorie gaat Lewin ervan uit dat positieve
interactie het gevolg is van wederkerige afhankelijkheid in samenwerking die voortkomt
uit gedeelde doelen. Gezamenlijk geformuleerde groepsdoelen vormen een instrument
in de samenwerking omdat deze het gedrag van groepsleden sturen, motiveren, coördi-
neren en activeren. Deze vrijwillig gekozen wederkerige afhankelijkheid kan uitgroeien
tot een dynamisch geheel waar een verandering in de situatie van een persoon, of van
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een subgroep, verandering teweeg brengt in de situatie van alle groepsleden. Cruciaal in
processen (als die van sociotherapie) is dat de leden van de groepen een ontwikkelings-
proces doormaken om eigen inzichten te kunnen formuleren en om daarmee tot geza-
menlijke besluitvorming over de nodige veranderingen te komen, aldus sociaalpsycho-
loog Remmerswaal (2006, p. 23), die de theorieën uit het kader van Johnson & Johnson
toepast op procesmatige begeleiding van groepen in de praktijk.
Johnson & Johnson (2008, p. 82) bieden een sociaal model van participatie. Zij stellen

dat ‘individuen die hun pogingen om een gemeenschappelijk doel te bereiken op elkaar
willen afstemmen, elkaar moeten leren kennen en vertrouwen, accuraat en duidelijk le-
ren communiceren, leren hoe ze elkaar kunnen accepteren en steunen, en leren conflic-
ten op een constructieve manier op te lossen’. In deze wijze van zoeken wordt interactief
leren bevorderd en wordt geanticipeerd op tegenspraak en weerstand.
Dit model komt overeen met een dialogische benadering van participatie, die zich

richt op het bevorderen van gezamenlijke leerprocessen waarin partijen naar wegen zoe-
ken om elkaar te versterken en leren verantwoordelijkheid te delen (Abma en Widders-
hoven, 2010, p. 13).
In organisaties gebaseerd op wederkerige samenwerking moet leiderschap (het nemen

van besluiten) volgens Johnson & Johnson (2008, p. 336) gedeeld worden door de groeps-
leden en alle groepsleden moeten actief deelnemen. Groepen moeten hun besluitvor-
mingsprocedures laten aansluiten bij de beschikbare tijd, middelen en mogelijkheden, de
reikwijdte en de ernst van het besluit die de implementatie van de beslissing vereist. Een
groep kan alleen hoogwaardige besluiten nemen als de groepsleden alle keuzemogelijk-
heden een eerlijke kans hebben gegeven en zorgvuldig hebben afgewogen. Het machtsge-
bruik in de groep moet zodanig geregeld zijn dat alle groepsleden er baat bij hebben.

Kader V

Theoretisch model van uitgangspunten
(Johnson & Johnson, 2008, p. 64)

Lewin
Sociaal wederkerige

Afhankelijkheidstheorie

Piaget en Vygotsky
Cognitieve

Ontwikkelingstheorie

Skinner en Bandura
Theorie

van Sociaal Gedrag

Wederkerig afhankelijk van
Doelen

Wederkerig afhankelijk van
Middelen, omgeving,

sociale rollen

Wederkerig afhankelijk van
Beloning en

imiteren van voorbeeldgedrag

Leidt tot positieve interactieve Leidt tot toename van motivatie

Positieve interactie en toegenomen motivatie
leiden tot verhoogde prestaties en productiviteit
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Volgens de theorie van Piaget stimuleren probleemsituaties de ontwikkeling van cogni-
tieve structuren. Elke cognitieve actie veronderstelt een integratie van iets uit de uitwen-
dige realiteit en dus een assimilatie in de georganiseerde cognitieve structuren van het
subject. Assimileren leidt niet alleen tot inpassing in de cognitieve structuren, maar ver-
andert deze ook. Piaget onderkent dat er in de cognitieve organen of structuren een
intrinsieke drang bestaat om een ontdekking te herhalen en zichzelf te bevestigen. Een
peuter zal proberen een klein voorwerp (lucifer) op te rapen tot het lukt, tot de grijp-
functie ontwikkeld is zodat hij als vervolg ook een speld kan oprapen. Zo komt een kind
door voortdurende assimilatie en accommodatie tot een rijk netwerk van onderling ver-
bonden schema’s waardoor de realiteit op een steeds objectiever manier wordt bena-
derd. Er ontstaat steeds meer evenwicht tussen willen en kunnen want door de ontwik-
kelde structuren kan steeds meer worden begrepen hoe dingen samenhangen en/of naar
elkaar verwijzen. Het vermogen om te reflecteren op eerder gevormde gedachten en op
de effectiviteit van het handelen ontwikkelt zich volgens Piaget met de leeftijd. Vanaf
ongeveer twaalf jaar gaan kinderen, door uitbreiding van de hersenverbindingen, het ver-
band waarnemen tussen opgeslagen voorstellingen die eerder wel begrepen waren maar
los van elkaar bestonden. De theorie van cognitieve spanning wijst op een actieve mens-
visie (in: Verhofstadt-Denève, 2003, p. 170, 136-143).

De theorie van Vygotsky stelt dat kennis een sociaal verschijnsel is en het resultaat van
gezamenlijke inspanning om over problemen en gevonden oplossingen in de naaste om-
geving te leren. Voor Vygotsky is ontwikkeling de fundamentele factor van leren van
waaruit alle psychische fenomenen worden begrepen. Ontwikkeling wordt onderschei-
den in de biologische tijd (evolutie van de menselijke soort), historische tijd (geschiede-
nis van de menselijke cultuur) en levenstijd (ontwikkeling van het individu oftewel onto-
genese). In het ontwikkelingsproces van leren in een sociale omgeving en in groepen
onderscheidt Vygotsky tijdfasen. Voor hun twaalfde levensjaar verwerven kinderen cog-
nitieve kennis als ze door naasten op herhaald vragende en duidende (mediërende) wijze
in de gelegenheid worden gesteld om ontdekkingen in de eigen omgeving te doen en om
die te structureren.
Vygotsky gaat evenals Piaget en Lewin uit van een actieve mensvisie. Hij stelt dat

mentale processen, zoals de omgang met taal, de communicatie van gedachten en het
ontwikkelen van nieuwe denkbeelden hun oorsprong hebben in sociale processen die via
symbolen en ontwikkelde werktuigen kunnen worden begrepen. De theorie van Vygots-
ky biedt aanknopingspunten voor de ontwikkeling van participatie (in: Verhofstadt-De-
nève, 2003, p. 265, 267-268, 272; Kozulin, 2003, p.100).

Skinner, de derde theoreticus die inzicht biedt in hoe mensen leren, onderscheidt in zijn
theorie over Sociaal-Leren (SL) naast respondent, ook operante conditionering; de posi-
tieve bekrachtiging van ‘toevallig’ gevonden gewenst gedrag. Skinner gaat in zijn theorie
niet uit van een actieve mensvisie. Hij stelt dat herhaald beloond gedrag vaker wordt
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uitgevoerd en dat hiervan wordt geleerd. Herhaald beloond gewenst gedrag speelt vol-
gens hem een rol in het proces van socialisatie (Verhofstadt-Denève, 2003, p.340-351).

Bandura is een vertegenwoordiger van de theorie van sociaal-leren (SLT). Hij benadrukt
dat deze theorie haaks staat op visies die stellen dat socialisatie een passief proces is.
Bandura vond dat processen van socialisatie onvoldoende verklaard konden worden
door de klassieke of instrumentele conditionering. Het is belangrijk om de mechanismen
die het socialisatieproces bepalen te begrijpen omdat het proces de basis vormt van de
emotionele, morele en sociale ontwikkeling. Om de mechanismen van het socialisatie-
proces in de ontwikkeling van kinderen te benoemen, onderzocht Bandura het sociale
hechtingsgedrag, het proces van identificatie met moraal en seksuele identiteit, de socia-
le competentie en het zelfvertrouwen. Hij concludeerde dat mensen sociaal leren door
observatie en imitatie. In omstandigheden van ongelijke machtsverhoudingen (vanwege
leeftijdsverschil of vanwege cultureel gestructureerde verhoudingen) worden moreel
goede en minder goede voorbeelden geïmiteerd. Volwassen mensen zijn in staat tot zelf-
sturing van hun gedrag via zelfobservatie, zelfbeoordeling en de persoonlijke toepassing
van beloning en straf op de eigen prestaties (Verhofstadt-Denève, 2003, p. 352-361 en
382).

Remmerswaal is sociaalpsycholoog en opleider, en trainer, en (zowel HBO als universi-
tair) docent en adviseur. Hij beschreef talloze voorbeelden van het begeleiden van groe-
pen en daarmee de groepsdynamica in de praktijk. Het begeleiden van groepen vraagt
om een integrale benadering waarin fenomenen in hun onderlinge samenhang gezien en
vormgegeven worden. De rol van de begeleider van groepen is die van diagnosticus en
ontwerper. De groepsbegeleider maakt een analyse van een groep, onderzoekt de vitale
problematieken en thema’s en maakt een beeld van de culturele aspecten en praktische
randvoorwaarden die van invloed zijn. Het beginstadium van groepsontwikkeling is een
voorbeeld van een integrale benadering in de diagnostische fase. In deze fase hebben
nieuwe leden van een groep een fundamentele menselijke behoefte aan zekerheid en
veiligheid in het contact. In een onwennige situatie oriënteren mensen zich op aankno-
pingspunten voor houvast en herkenning om duidelijkheid en veiligheid te krijgen (Rem-
merswaal 2006, p. 49-51 en 72-74).
Groepsprocessen bestaan uit fasen. In sociotherapeutische groepen worden groeps-

processen uitvergroot om ervan en erover te leren. Groepsdynamische interventies, ge-
richt op het leren omgaan met open communicatie, hebben veelal een positief effect
maar hebben ook het risico van mislukken, vooral in omstandigheden waar weinig erva-
ring is opgedaan met deze interventies (waar nog geen referentie instellingen bestaan).
Mislukken kan het gevolg zijn van onervarenheid, bijvoorbeeld als de interventies te
vroeg of te laat plaatsvinden, of als de voortgang van de ontwikkeling van een proces
(nog) niet goed ingeschat kan worden of als terugval naar vorige fasen van ontwikkeling
niet opgemerkt is. In een leerproces over open communicatie kunnen attitudes met
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sterke gevoelens van verantwoordelijkheid tot ontwikkeling komen. Deze kunnen geba-
seerd zijn op het eigen enthousiasme, op de ervaring zelf baat te hebben bij de training
waardoor een sterke behoefte wordt ervaren de ander even enthousiast te maken. Opge-
drongen enthousiasme veroorzaakt groepsdruk en dit kan leiden tot een blinde vlek voor
het essentiële van de benadering van sociotherapie: het kunnen beleven van het proces
van het ontdekken hoe verandering kan ontstaan. Een ander risico bij de beginnende
sociotherapeuten in de praktijk schuilt in het (nog) niet kunnen inschatten van wat het
betekent dat zij in de ogen van anderen een ‘deskundige’ (geworden) zijn. En het is een
risico geconfronteerd te worden met de normale maar teleurstellende beperkingen van
de sociotherapie: het is moeilijk om gevoelens van onvermogen te erkennen, om over het
ervaren onvermogen te communiceren, het onvermogen te accepteren en om ervan te
leren.
Complexiteit in deelname aan open communicatie wordt verder beïnvloed als de

deelnemers aan trainingen voortkomen uit een orale traditie waarin gebeurtenissen
naast religieus en rationeel ook wel personalistisch verklaard worden. Met betrekking tot
bovennatuurlijke verklaringen wijst Ellis (2007, p. 279-280) erop dat veel Liberianen, in-
clusief de leidende autoriteiten, (tijdens de burgeroorlog) geloofden dat geprivilegieerde
posities het gevolg waren van de wil van God en belangrijke spirits, en dat het verkrijgen
van toegang tot de spirits geprivatiseerd was door politici en zakenlui in goede doen.
Remmerswaal (2006, p. 335-338) noemt drie typen groepen met verschillende oriënta-

ties op leren. Samengevoegd vormen deze oriëntaties materiaal voor het profiel van een
trainingsdeelnemer die leert over het begeleiden van sociotherapie-groepen. Ik voegde
de beschrijving van de oriëntaties samen in het onderstaande kader VI.

Kader VI

Door de onderzoeker samengevoegde hoofd, hart en handen modellen van
Remmerswaal (2006, p. 336-338)

Oriëntatie op het ‘Hoofd’
Cognitief leren centraal

Oriëntatie op het ‘Hart’
Beleving en ervaring
centraal

Oriëntatie op de ‘Handen’
Gedrag en vaardigheden
centraal

Met het
hoofdaccent
op

Versterking van cognitie
Vermeerdering van kennis
Verwerving van inzicht

Uiten en delen van emoties
Delen van ervaringen
Verwerken van ervaringen
Toekennen van betekenis

Opvoedingsvaardigheden
Sociale vaardigheden
Gedragsmatige benadering

Beschermende factoren in de post-conflict omstandigheden bestaan uit de aanwezigheid
van rechtsbescherming, sociale steun en individuele coping mogelijkheden. Bedreigende
factoren kunnen bestaan uit ongeloof ten opzichte van het toegepaste geweld tijdens
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oorlog en genocide. Hierover kunnen, al dan niet opzettelijk, ontkennende beweringen
worden gedaan door slachtoffers, daders en omstanders. Machthebbende politici en in-
vloedrijke belanghebbenden oefenen een bepalende invloed uit als zij een ideologische
façade opwerpen om vrij te spreken en te denken over de voorbije gebeurtenissen. Deze
invloed belemmert het kunnen dragen van de ervaringen en krijgt een bedreigend karak-
ter als er sprake is van herinneringspolitiek. De combinatie van ongeloof en een ideologi-
sche façade kunnen zelfcensuur tot gevolg hebben (De Swaan 1999 en 2014; Cohen 2001;
Hayner 2001; Hatzfeld 2008; Brandstetter 2010; Hopman & Oomkens 2014). Problemen
in de structuur van een land en of gebied bedreigen het functioneren van individuen,
families, groepen en gemeenschappen. Leininger (1991) ontwierp een model waarmee
gekeken kan worden naar de stand van zaken van de technologische, religieuze en filoso-
fische factoren, verwantschap en sociale factoren, culturele waarden en manieren van
leven, politieke en wettelijke factoren, economische en educatieve factoren en de wissel
die problemen binnen de genoemde gebieden trekken op het leven van alledag. Proble-
men binnen de gebieden zijn in post-conflict gebieden niet zeldzaam.

1.5.2 Verwantschap en burgerschap
De noties van verwantschap verwijzen naar organisaties van familierelaties. Taken en
functies van families worden in verschillende samenlevingen en in verschillende tijdsge-
wrichten verschillend omschreven. Waar de Staat het organiserende principe wordt, is er
voor de inwoners sprake van staatsburgerschap. Wat een Staat als haar belangrijkste taak
beschouwt, bijvoorbeeld ten aanzien van de openbare orde, de veiligheid of besluitvor-
ming over infrastructuur, wordt beïnvloed door overtuigingen van bestuurders die aan
de macht zijn.
De antropoloog Van der Klei (1989), die de kenmerken van de verwantschapsorgani-

satie van de Diola in Zuid-Senegal onderzocht, concludeerde dat in zijn gebied van on-
derzoek verwantschap in sociale zin het belangrijkste structurerende principe was en dat
het fundament onder het ‘gezag van de oudste’ bestond uit de economische basis. Oud-
sten monopoliseerden en controleerden de agrarische productie en het gesloten huwe-
lijkscircuit. Zo was een jonge man pas zelfstandig nadat hij geïnitieerd was en werd hij
beoordeeld op zijn prestaties in de rijstbouw om recht op hulp bij de ontginning van
land en op een vrouw te krijgen. Volgens Van der Klei veranderden de vereisten om te
kunnen huwen door de trek naar de stedelijke arbeidsmarkt waar het hebben van diplo-
ma’s en een goede relatie met overheidsinstanties uitzicht gaven op een inkomen.
De antropoloog Raatgever onderzocht (1983) de positie van vrouwen in traditioneel

gesloten huwelijken binnen het kader van onderzoeken naar verwantschap en produc-
tiewijzen. In patrilineaire groepen worden vrouwen door middel van bruidsbetalingen
verworven waardoor de groepen over de arbeidskracht van die vrouwen en hun kinderen
beschikken. Huwelijken die zo tot stand komen lijken op het sluiten van een arbeidsover-
eenkomst. Raatgever noemde de huwelijken daarom ‘geëchte arbeid’. De familie van de
man leverde de vrouwen bescherming, land om te bewerken, een onderkomen, een keu-
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ken en een sociale positie in ruil voor een vaststaand pakket van werkzaamheden en
diensten. De vrouwen behielden in deze figuur een belangrijke onderhandelingspositie
als de wederdiensten te wensen overlieten.
De kinderen uit traditioneel gesloten huwelijken worden, binnen het traditionele hu-

welijksrecht, vaak beschouwd als het eigendom van de man.
Davidson (1992) benadrukt hoe na de verworven onafhankelijkheid van Afrikaanse

landen de adoptie van koloniale bestuursvormen (staatsburgerschap als structurerende
notie) bij de staatsvorming heeft geleid tot een oneindige reeks van nieuwe problemen
en tot wantrouwen. De bevrijders en de bevolking waren volgens Davidson niet ver-
trouwd met of gecharmeerd van de principes en de organisatorische consequenties van
het begrip staatsburgerschap. Dit betekende namelijk dat de principes van verwantschap
om de samenleving te organiseren, ondergeschikt worden aan de rechten en plichten
van burgerschap. In tegenstelling tot de veelal ongeschreven codes van verwantschap
staan de rechten en plichten van staatsburgers beschreven in grondwetten.
Binnen de verwantschapsorganisatie worden verwantschapsgroepen beschermd. Soci-

ale banden in deze groepen worden onderhouden in de vorm van giften en diensten.
Binnen het staatsburgerschap dient de Staat, ongeacht het lidmaatschap van verwant-
schapsgroepen, alle burgers te beschermen. Daarom dient de Staat het monopolie te
hebben op de toepassing van geweld. Staatsburgers worden geacht belasting af te dragen
zodat de beschermende taken uitgevoerd kunnen worden.
Om de nieuwe bestuurders na de verworven onafhankelijkheid op weg te helpen,

stroomden specialistische plannenmakers en adviseurs uit Europa en Amerika toe. Velen
van hen deelden, volgens Davidson de mening dat Afrika op kon bloeien op voorwaarde
dat het zichzelf (lees: het sociaaleconomisch organiserende principe van verwantschap)
afwees.
Prunier beschrijft, aan de hand van de casus van de voormalige Hutu president Habya-

rimana van Rwanda, hoe de principes en praktijken uit het aansturende model van ver-
wantschap verweven bleven in het denken en handelen van de nieuwe bestuurders van
de nieuwe Afrikaanse staten. De Hutu president raakte in de laatste jaren van zijn bewind
politiek verstrikt in de eisen van het model van verwantschap (hij had geen broers en
zussen en had zich afhankelijk gemaakt van de familieleden van zijn vrouw die hij voor-
zien had van leidinggevende posities) en de nationale en internationale eisen, die aan het
staatsburgerschappelijk besturen van zijn land gesteld werden.

1.5.3 Sociale verandering
Een sociaal project heeft volgens Bunge (1999, p.444) de intentie om verandering aan te
brengen in de sociale structuur, de leefstijl en in het systeem van waarden. De oriëntatie
van een project voor verandering kan zich richten op een of op meer thema’s tegelijk en
top-down of bottum-up georganiseerd worden. De kans op verandering neemt toe als
een sociaal project beantwoordt aan behoeften en verlangens van de bevolking en als de
verandering gesteund kan worden door autoriteiten die een huidige sociale orde vorm-
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geven en handhaven. Als een sociaal project van verandering slaagt, worden de waarden
die aan dat project verbonden zijn versterkt.
De oriëntatie van het (bottum-up) project met sociotherapie is gericht op sociale

thema’s en betreft veranderingen in het sociale weefsel in de leefomgevingen. Beschrij-
vingen van een sociaal weefsel beginnen nogal eens bij het gedrag van lokale elites. In een
rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in Nederland
(2010, p 84) wordt echter gewezen op het belang van beschrijvingen vanuit het gezichts-
punt van sociale relaties. Dit omdat in onderzoeken naar de gevolgen van postkoloniale
conflicten het pijnlijke relationele tekort erkend wordt – denk aan de etnische conflicten
en wijdverspreide corruptiepraktijken in de wereld – en omdat mensen juist overleven
dankzij hun netwerken. Om de problemen en potenties van menselijke relaties te duiden
is ten aanzien van het sociale weefsel het concept ‘sociaal kapitaal’ ontstaan. Coletta en
Cullen (2000), onderzoekers van de Wereldbank bestudeerden de transformatie van so-
ciaal kapitaal in relatie tot gewelddadig conflict in vier landen in verschillende continen-
ten. Met betrekking tot Rwanda attenderen zij op de internationale steun die NGO’s
boden bij de totstandkoming van een maatschappelijk middenveld in de periode vanaf
1980 tot de vroege jaren negentig. De aanwezigheid van veel NGO’s met sociale program-
ma’s heeft volgens hen niet automatisch ingehouden dat democratie en pluralisme ge-
promoot werden of dat de sociale cohesie bevorderd was. Het leggen van verbindingen
tussen verschillende groeperingen was niet aangemoedigd. De meeste NGO’s die toen in
Rwanda functioneerden waren, volgens de genoemde onderzoekers apolitiek en service
georiënteerd en nauw verbonden met de Staat. Er bestond onvoldoende sociale en poli-
tieke ruimte voor het middenveld om echt te kunnen floreren omdat de verticale relaties
in Rwanda traditioneel altijd een grote invloed uitoefenden op de bevolking. Dit leidde
ertoe dat er sociaal kapitaal ging ontstaan dat zich toen kenmerkte door hechte coöpe-
ratieve groeperingen die anderen buitensloten. Het sociale kapitaal waar de WRR op
doelt, kenmerkt zich door gegeneraliseerd vertrouwen en inclusie en het vermogen tot
binding en het leggen van verbinding tussen groeperingen.
Om de kenmerken van sociale veranderingen ten gevolge van de trainingen met de

community-based toepassing van sociotherapie in kaart te brengen en te onderzoeken,
wordt gebruik gemaakt van het model van horizontale sociale mobiliteit van (Bunge,
1999, p.157). In dit model van zijn theorie noemt hij drie indicatoren voor sociale progres-
sie. De eerste is de mate van emancipatie ten opzichte van ideologie. De tweede is de
doorbreking van strakke normeringen in het sociale verkeer ten opzichte van posities van
status en aanzien en de derde indicator bestaat uit veranderingen in het taalgebruik.
Horizontale sociale mobiliteit wordt volgens Bunge waarneembaar als er verandering op-
treedt in het systeem van waarden en als er ruimte voor pluriformiteit ontstaat die mo-
gelijkheden biedt voor de oplossing van sociale frustraties op het basisniveau. Als er ver-
andering optreedt in de sociale structuur en leefstijl, is dat volgens Bunge merkbaar aan
de veranderingen in sociale relaties. Waar die egaliseren ontstaan er meer mogelijkheden
om een inclusieve sociale gemeenschap te worden. Het nemen van sociaaleconomische
initiatieven komt daarmee binnen het bereik van meer mensen. De verandering in de
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woordenschat biedt mensen meer mogelijkheden voor (politieke) zeggenschap over de
vormgeving van de sociale orde.

1.5.4 Transitie
Davidson (1992. p. 190-191) betoogt dat ‘orthodoxe’ onderzoekers uit het Westen, die
ondeskundig bleven omdat zij weinig belangstelling aan de dag legden om goed inzicht
in de feiten van de koloniale erfenis te verkrijgen, er in het algemeen vanuit gingen dat
‘ontwikkeling’ mogelijk geworden was nadat de macht van de koloniale overheersers
werd overgenomen. De koloniale erfenis hoefde, volgens hen, slechts gedemocratiseerd
te worden en daarmee zou alles goed komen. Davidson schrijft verder dat ‘men’ het er-
over eens was dat Afrika slechts kon opbloeien op voorwaarde dat het zichzelf afwees’.
Ontwikkelingseconoom Collier (2008, p. 99 en 176) stelt jaren later dat hulp sterk ge-
politiseerd is en daarom vaak disfunctioneel. Hij onderbouwt zijn stelling met politiek
oppositionele slogans over ontwikkelingssamenwerking. Het sombere toekomstbeeld
over Afrika verwijst naar de bron van een onderstroom van ongenoegen, die Clarke in
2012 (p.156) omschrijft als ‘het krachtenveld van aanhoudende tegenstellingen tussen de
traditioneel sociale structuren en het gelijktijdige bestaan van moderne geïndustriali-
seerde economische natiestaten met een vrije markt, waarvan de wet- en regelgeving
volkomen vreemd bleef aan de meerderheid van de bevolking’.
Miljoenen mensen in Afrika gaan al eeuwen naar de markt die tegelijk een plaats van

sociale ontmoeting is en een plaats waar lokaal nieuws wordt verspreid. De onderlinge
wedijver van ‘de vrije markt’, ook in de landen waar de trainingen plaatsvonden, is uit-
gelopen op processen van in- en uitsluiting, aldus Geschiere (2012), die bovendien ge-
paard gaan met perioden van moorddadig geweld.
De verschillende perioden waarin de onderstromen van ongenoegen tot ontwikkeling

kwamen, kunnen gezien worden als onbesliste transitieoperaties van traditie naar mo-
derniteit. Na de koloniale periode werden de sociale gevolgen van adoptie van de inge-
voerde wet- en regelgeving van burgerschap nagenoeg geen onderwerp in de opleidingen
en trainingen. Tot aan het moment dat de bevolking vanwege verkiezingen en/of ‘over-
tredingen’ van wet- en regelgeving te maken kreeg met de organen van de staat, bleef de
formeel nieuwe orde van staatsburgerschap aan velen vreemd.
Het zijn de ingrijpende ervaringen met massaal geweld die processen van denken over

verandering in gang zetten. Herhaling moet voorkomen worden. Remmerswaal (2006,
p.405) citeert Van den Broek (2005) die formuleert wat een transitieproces is. ‘Een proces
wat mensen innerlijk doormaken als zij in hun leven worden geconfronteerd met ingrij-
pende veranderingen’. Volgens Lewin (in Johnson & Johnson, 2008, p. 403) gaat het bij
transitie ‘om de sociale verandering van het huidige niveau van evenwicht in een krach-
tenveld naar een nieuw evenwicht. ‘Iedere verandering roept tegenkrachten op die pro-
beren de effecten van verandering ongedaan te maken’.
De transitie in de trainingen speelt op twee niveaus. Ten eerste op het niveau van het

sociale proces dat de trainingsdeelnemers meemaken omdat sociotherapie tot participa-
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tie uitnodigt. Processen van transitie kunnen zich hier afspelen op individueel en micro
niveau. In het kader van de trainingen over sociotherapie is te verwachten dat ervaringen
met levensbedreigend massaal geweld, en de ontwrichtende nasleep hiervan op het so-
ciale leven ter sprake komen. Het gaat daarbij om de onomkeerbaarheid van gepleegd
geweld en verloren dierbaren. Deze ervaringen ontnamen de menselijke waardigheid en
zetten de levensplannen van miljoenen mensen op zijn kop. Ook op politiek en sociaal
niveau zijn aspecten van transitie te verwachten wat betreft beïnvloedende factoren.
Hierbij kan de inhoud van de gesprekken gaan over maatschappelijke factoren zoals om-
schreven door onder andere Leininger (1991).
Ten tweede is te voorzien dat het concept van sociotherapie zelf transitie behoeft.

Terwijl bij klinische sociotherapie de behandeling gericht is op herstel van de persoon, is
bij community-based sociotherapie de bejegening gericht op het terugvinden van waar-
digheid en op de opheffing van ontwrichting in de sociale weefsels. Dus op ‘herstel’ van
de community.

1.6 Eerder onderzoek
In de afgelopen elf jaar vonden diverse onderzoeken plaats naar de impact van de inter-
ventie met community-based sociotherapie in de betreffende postkoloniale gebieden,
vanuit de invalshoek van de medische antropologie, de psychiatrie, de psychologie en de
sociologie.
Tijdens de zesendertig maanden durende trainingsperiode in Byumba waren er vier

onderzoekers met tussenpozen aanwezig. Arts en medisch antropoloog Richters voerde
een kwalitatief onderzoek uit. De psychiaters Scholte en Verduin voerden een kwantita-
tief onderzoek uit. Scholte, Verduin en Richters werden geassisteerd door de Rwandees
Rutayisire, die dit met zijn masterstudie medische antropologie combineerde. Na de af-
ronding van zijn masterstudie begon Rutayisire een kwalitatief promotieonderzoek.
Grohmann, masterstudent in de Afrikaanse cultuur en samenleving, deed ook een kwali-
tatief onderzoek.
Scholte en Verduin voltooiden hun datacollectie een jaar nadat de sociotherapeuten

van Byumba in 2008 gecertificeerd waren. Richters en Rutayisire zetten het kwalitatieve
onderzoek tot heden voort in Byumba en in Nyamata. In dezelfde periode werd de com-
munity-based sociotherapie kwalitatief onderzocht door Braad, psychologe en master-
studente medische antropologie, Sarabwe, voorheen staflid en sociotherapeut in Byum-
ba, econoom en masterstudent sociologie en Sewimfura, coördinator van het
sociotherapie programma van Nyamata en masterstudent sociologie.
Douma, sociologe, evalueerde het eerste deel van het trainingsprogramma van Nya-

Ngezi kwalitatief. En later voerden onderzoekers van de Universiteit van Florence (van
het Machiavelli Centre for Cold War Studies) een kwalitatief onderzoek uit naar het pro-
gramma van Nya-Ngezi. Corbijn, sociologe, evalueerde de tweejarige pilot in Liberia kwa-
litatief.
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– Aan de onderzoeken gestelde vragen
Hieronder wordt ingegaan op de genoemde onderzoeken aan de hand van de volgende
vragen:
1. Wat is het onderwerp van onderzoek?
2. Op welke wijze wordt de impact van sociotherapie beschreven en verklaard?
3. Op welke wijze wordt verschil en overeenkomst tussen de methodiek en de impact
van sociotherapie en andere postconflict programma’s verklaard?

Ook wordt ingegaan op de betekenis van de resultaten voor het in dit boek beschreven
onderzoek.

– Methode en onderwerp van onderzoek
De onderzoekers onderzochten verschillende onderwerpen.
Scholte en Verduin, geassisteerd door Rutayisire, onderzochten op kwantitatieve wijze

de uitwerking van community-based sociotherapie op het geestelijke welzijn van de par-
ticipanten en op aspecten van wat ‘sociaal kapitaal’ genoemd wordt. Het concept ‘sociaal
kapitaal’ wordt vanaf het midden van de 80er jaren van de vorige eeuw voor verschil-
lende doeleinden gebruikt, bij voorbeeld om problemen en potenties van menselijke
relaties te duiden.
Richters onderzocht in 2005, samen met wisselende co-auteurs in welke mate de in-

ternationale concepten en de cultuurspecifieke benaderingen van verzoening met elkaar
conflicteerden of juist de potentie hadden om elkaar te versterken. Grohmann onder-
zocht in Rwanda een aantal verzoeningsinitiatieven en hun invalshoeken. Samen met
twee teams van andere Europese Universiteiten onderzocht en vergeleek het onder-
zoeksteam uit Florence programma’s samenwerkende organisaties in conflict gebieden
die het werken aan verzoening, het bouwen aan vertrouwen en het bevorderen van ver-
binding tussen gemeenschappen in hun doelstelling opgenomen hadden.6 Sociotherapie
in Nya-Ngezi was een van deze programma’s.
In 2008 beschreven Richters en co-auteurs de herkomst van sociotherapie en de wijze

waarop de methodiek toepasbaar is gemaakt voor een postgenocide context.
En in 2010 onderzochten Richters en co-auteurs het moment waarop de participanten

van de sociotherapie-groepen een omslagpunt aangaven met betrekking tot de moraal in
het sociale verkeer in de sociotherapie-groepen. Rutayisire (2008) benutte de methodiek
van sociotherapie om de betekenis van vertrouwen te onderzoeken.
Richters en co-auteurs en later Douma en Corbijn onderzochten en/of evalueerden

het welzijn van de participanten van sociotherapie-groepen en de indirect betrokkenen
in dezelfde leefomgeving en zij bestudeerden of het welzijn door participatie in commu-
nity-based sociotherapie verbeterd was. Sarabwe onderzocht de betekenis van commu-

TERUGVINDEN VAN WAARDIGHEID

44

6. Donoren verwachten meerwaarde als NGO’s hun kennis en kunde in meervoudig partner-
schap bijeen brachten. Meervoudig partnerschap was kort voor het onderzoek een conditie
geworden om voor donaties in aanmerking te komen.



nity-based sociotherapie bij het oplossen van familieproblemen. Sewimfura’s onderzoek-
sonderwerp was de betekenis van sociotherapie bij de transformatie van conflicten die
op identiteit gebaseerd zijn.
Verschillende onderzoekers onderzochten het effect van sociotherapie op de zeggen-

schap in de publieke ruimte (Douma, 2008; Verduin, Scholte, Rutayisire & Richters, 2010;
en het onderzoeksteam uit Florence). Douma evalueerde de in het programma van Nya-
Ngezi opgenomen voornemens over het terugdringen van landconflicten. Het onder-
zoeksteam uit Florence onderzocht in Oost-Congo ook de mate van participatie en zeg-
genschap in de programma’s waaraan meerdere partners deelnamen.
Richters, (2009); Verduin, Scholte, Rutayisire & Richters, (2010); Richters, (2011);

Scholte (2013) en Corbijn (2015) onderzochten en/of evalueerden de impact van socio-
therapie op het sociale weefsel. Scholte (2013) onderzocht de theoretische relatie tussen
het psychische welbevinden van participanten en het sociale weefsel. De onderzoekers
uit Florence besteedden voorts aandacht aan de investering van service verlenende orga-
nisaties in de aanwezige bronnen (human resources) en in participatie bij de besluitvor-
ming binnen de organisaties zelf.
Braad onderzocht de impact die het faciliteren van sociotherapie-groepen heeft op de

sociotherapeuten.

– Beschrijving en verklaring van de impact van sociotherapie
De onderzoeken lieten zien dat sociotherapie impact had op de getrainde sociotherapeu-
ten, op de participanten van de sociotherapie-groepen, op de naasten van participanten,
op het sociale weefsel in de omgeving en op de faciliterende organisaties.

– De getrainde sociotherapeuten
Braad stelde in 2010 vast dat de training voor de getrainde sociotherapeuten een helende
werking had. In haar conclusie benadrukt ze de ontwikkeling van problemen met de
motivatie. En ondanks dat de emotionele belasting en de vrijwilligheid zwaarder gingen
wegen, wilde geen van de sociotherapeuten het programma verlaten omdat deelname
nog steeds een positieve impact op hun levens had.

– De directe participanten en de indirect betrokkenen
Richters (2010) concludeerde dat de informatie die door de participanten in de sociothe-
rapie-groepen werd ingebracht, de basis vormde voor het verbale en non-verbale werken.
De participanten adviseerden elkaar over wat hen te doen stond ten aanzien van inge-
bracht punten. In de adviezen aan elkaar verwerkten zij noties over wat moreel goed was
en wat niet.
Rutayisire’s onderzoek naar de ontwikkeling van vertrouwen vond plaats in de Neder-

landse klinieken de Vonk (van Centrum ’45) en Equator (tijdens zijn onderzoek gevestigd
in het Academisch Medisch Centrum van Amsterdam). Hij concludeert dat er geen een-
sluidende definitie gegeven kan worden over vertrouwen want vertrouwen reflecteert
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iemands geschiedenis en hangt samen met interpretaties die gemaakt worden van ge-
dragingen in een gezelschap.
Sarabwe stelde dat de fasebegrippen van sociotherapie die handelen over vertrouwen,

zorg en respect de participanten in staat stelden om de kwaliteit van de onderlinge rela-
ties te benoemen. Hij vond dat de principes over verantwoordelijkheid, gelijkheid en ge-
deelde zeggenschap behulpzaam waren bij het oplossen van conflicten binnen huwelijks-
relaties. In zijn onderzoek vertelden echtparen dat de verandering van gedragingen
binnen families werden ondersteund door het opstellen van nieuwe regels die opnieuw
warmte en empathie in de families introduceerden met als gevolg dat de wereld om hen
heen werd ervaren als betrouwbaarder, ordelijker, en als meer voorspelbaar en compe-
tent.
Sewimfura analyseerde de transformatie van op identiteit gebaseerde conflicten in een

cyclus van vijftien sociotherapie-sessies met participanten uit de groep van daders en
slachtoffers. Hij concludeerde dat de relaties, die gekenmerkt waren door vrees, wantrou-
wen, woede, haat, vooroordeel, trauma en verdeeldheid, ten goede veranderden. Het
ritme van de wekelijkse ontmoetingen had een humaniserend effect op de houding van
eenieder. Na een drietal bijeenkomsten verdween de verwachting over materiële hulp
naar de achtergrond en later werd vastgesteld dat ook de naasten van de participanten
voordeel ondervonden van wat er met de participanten in de sociotherapie gebeurde.
Scholte concludeert dat het verwerven van ervaring met geestelijke gezondheidszorg

interventies in post-conflict context zeldzaam is. Dat dit bij de sociotherapie wel ge-
beurde had te maken met het gegeven dat de focus niet op trauma lag. Scholte stelde
vast dat er bij sociotherapie geen sprake was geweest van deelname via een intakeproce-
dure, omdat selectie in de omstandigheden van Rwanda een beladen onderwerp was en
daarom onuitvoerbaar. Volgens Scholte is klinisch significant aangetoond dat sociothera-
pie een gunstige uitwerking heeft op het psychisch welzijn van de participanten; de men-
tale gezondheid van alle onderzochte overlevenden van massaal geweld was verbeterd
evenals die van alle participanten van de sociotherapie-groepen. Deze verbetering zette
zich na afloop van de interventie voort, het verschil met de controlegroep bleek bij de
vervolgonderzoeken zelfs groter. Voor Scholte is dit een aanwijzing dat er een relatie be-
staat tussen sociaal kapitaal en mentaal welzijn. En dat het relevant is bij het pogen om
het herstel van een samenleving na grootschalig geweld te bevorderen om beide thema’s
tegelijkertijd door één interventie met sociotherapie te beïnvloeden. Scholte wijst in 2013
ook op het zeer grote bereik (11.000 participanten in Byumba) met het effect van een
groeiende sociale binding.
Douma evalueerde in 2008 de sociotherapie in Nya-Ngezi waarbij bleek dat de socio-

therapeuten en de participanten van de sociotherapie-groepen zich toegerust voelden
om oplossingen te vinden voor bestaande conflicten. De betrokkenen vonden vertrou-
wen en respect terug en toonden zich verheugd dat deze deugden nageleefd werden. De
naasten van de participanten van sociotherapie-groepen hadden eveneens positieve ver-
anderingen opgemerkt. Douma stelde ook vast dat de deelname van vrouwen en jonge-
ren aan de samenkomsten van sociotherapie gewaarborgd waren.
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Richters (2009) concludeerde dat door de sociotherapie de intersubjectieve ruimte werd
hersteld waardoor de participanten leerden dat ze weer met anderen konden spreken,
elkaar een verhaal konden vertellen en ook weer naar de ander konden luisteren. De
participanten wisten dat ze in de sociotherapie-groepen door elkaar gerespecteerd wer-
den, zij beleefden de medeparticipanten als familie en ervaarden dat het participeren hen
de menselijkheid teruggaf. Richters en wisselende co-auteurs (2010) stelden verder vast
dat sociotherapie de participanten geholpen heeft bij het terugvinden van hun zelfres-
pect en bij het achter zich laten van onterechte zelfbeschuldiging. Door deel te nemen
aan de sociotherapie-groepen vonden de participanten een moreel evenwicht terug en
kregen zij hoop. Een aantal vrouwen nam, na de sociotherapie, deel aan een zelfhulp-
groep. Zij gaven, volgens Richters (2011) aan dat de relatie met hun kinderen was verbe-
terd en ook die met hun kinderen die uit verkrachtingen waren voortgekomen. Ditzelfde
deed zich ook voor in de relaties tussen daders en slachtoffers. Richters nam na de trai-
ningen in Rwanda een initiatief een groep studenten van de Universiteit in het Oost-
Congolese Goma te trainen. Zij observeerde in 2013 dat deze acht studenten, tijdens een
zesde bijeenkomst van een sociotherapiegroep, betrokken en open waren en dat er zor-
gen, droefheid en machteloosheid gedeeld werd in de groep. De studenten vertelden
haar over de ‘ongelooflijke veranderingen’ die ze hadden gezien.
Corbijn concludeerde dat participanten, hun gezinsleden, de community leiders van

de gemeenschap en de beginnende sociotherapeuten zelf veranderingen opmerkten in
individuele gedragingen. Zij noemden een sterke afname van conflicten omdat ze hu-
meurigheid en woede beter controleerden. Voorheen verlegen mensen namen vaker
deel aan gesprek en echtparen luisterden rustiger naar elkaar. Zij benaderden hun me-
ningsverschillen vreedzamer dan voorheen, maakten het beheer van de huishoudelijke
middelen vaker onderwerp van gesprek en de kinderen werden rustiger benaderd als die
gecorrigeerd moesten worden.

– Het sociale weefsel
Grohmann verklaarde het effect van sociotherapie met de constatering dat de bevolking
van Rwanda, om weer onderling in gesprek te komen na de ervaring met het massale
geweld, zowel een betrouwbare omgeving als een methodiek van begeleiding had gemist.
Sociotherapie voorzag in beide behoeften.
Douma schreef hoe opvallend het was dat het aantal gerechtelijke zaken in Nya-Ngezi

ten tijde van het toepassen van sociotherapie was verminderd.
De onderzoekers uit Florence onderzochten in Nya-Ngezi de zogenoemde groepen

van reflectie7 (GRF). Zij namen waar dat de lokale bevolking het resultaat van de socio-
therapiepraktijk (en van de aanpalende GRF’s) beschouwde als tegenwicht tegen initia-
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leden die allen eerst aan een sociotherapie cyclus deelgenomen hadden. De bedoeling van de
groepen van reflectie was om de kwaliteit van het traditionele bestuur te verbeteren. De groe-



tieven voor top-down interventies. De bevolking vertelde aan de onderzoekers dat bij
top-down initiatieven de kennis ontbrak om een lokaal conflict te beoordelen en er ook
geen gevoel ontstond van eigendom en zorg: de eenmaal aldus begonnen programma’s
werden vaak niet opgevolgd en daarom ontbeerden ze een duurzaam effect.
In haar rede ter gelegenheid van haar afscheid als hoogleraar sprak Richters (2011) over

genezing in relatie tot het toegevoegde principe inter-est en doelde hierbij op de veran-
deringen die ontstaan waren in de gebieden waar een sociotherapie interventie was uit-
gevoerd. Ze stelde dat het een genezende betekenis heeft als participanten in de socio-
therapie-groepen hun verhalen vertellen. Ze wees op de biologische functie van de
spiegelneuronen in het brein die maken dat de participanten bij elkaar het verlangen
naar vreedzaam samenleven kunnen herkennen. Ze bracht de activiteit in de synaps-
ruimte tussen de zenuwcellen in het brein in verband met wat de sociotherapeuten zeg-
gen over het toegevoegde begrip inter-est. Richters verbond haar bevindingen aan de
filosofie van Arendt over het vernietigende effect van geweld: het treft niet alleen de
individuen, maar veel meer nog de netwerken van menselijke relaties. Doordat de socio-
therapie aandacht creëerde voor het onderling herkennen van elkaars situatie kon het
herstel van sociale betrekkingen plaatsvinden en dat had gevolgen voor het leven van
alledag.
Corbijn concludeerde dat bij de deelnemers van (ZOA) groepen die gericht zijn op de

eigen economische verbetering, de motivatie om te investeren toeneemt, nadat geleerd
was in groepen samen te werken. Bij bijeenkomsten op het community niveau was spra-
ke van meer participatie dan voorheen.

– De organisatie
Een organisatie die service verleent bewerkstelligt dat de impact van sociotherapie op
den duur blijft of verdwijnt. De onderzoekers uit Florence besteedden daar in Nya-Ngezi
bijzondere aandacht aan. Zij concludeerden dat door de combinatie van sociotherapie
en de GRF gezelschappen er een opvallende bijdrage werd geleverd aan de opbouw van
vrede en empowerment in het zuidelijke deel van de Kivu provincie van Oost-Congo.8

– Vergelijking tussen community-based sociotherapie en andere postconflict in-
terventies

In de publicaties van de onderzoekers werd veelvuldig benadrukt dat sociotherapie an-
ders is dan andere post-conflict interventies. Volgens Grohmann maakte het appèl op de
deelnemers om te participeren het verschil. Richters en co-auteurs citeerden de toenma-
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pen werkten met een takenpakket dat in samenwerking met de staf van het sociotherapiepro-
gramma was ontwikkeld en dat gebaseerd was op de principes van sociotherapie.

8. De resultaten tot en met 2012, als gevolg van de combinatie van de introductie van sociothe-
rapie, de gepassioneerde inzet van de betrokkenen en de organisatiekracht binnen IFDP, zijn
te vinden onder de titel Who We Are|IFDP-africa-org.) geraadpleegd 29 januari 2014.



lige coördinator Ngendahayo (2008) die sociotherapie vergeleek met de traditionele
vorm van rechtspraak met dien verstande dat er verbreding van besluitvorming aan toe-
gevoegd was. Deze toevoeging maakte verschil.
Douma stelde dat het team in Nya-Ngezi haar voornemens, die ze in 2007 voorlegde

aan de donor, niet had kunnen waarmaken zonder de methodiek van sociotherapie. Dit
werd tijdens de vervolgtraining van 2009 toegelicht door de coördinator van IFDP, die
verklaarde dat sinds de toepassing van sociotherapie in 2008 er in plaats van de afge-
sproken dertig, maar liefst zeshonderd landconflicten tot een oplossing waren gebracht.
De onderzoekers uit Florence wezen erop dat de meeste landconflicten waren opge-

lost, dat de bevolking leerde om te participeren, dat er verzoening tussen de dorpen was
ontstaan en dat de sociotherapeutische methodiek was verspreid. Het team van Nya-
Ngezi was volgens hen in staat geweest om hen een lijst van achthonderd opgeloste
problemen voor te leggen. De GRF’s faciliteerden en versterkten het sociale weefsel om-
dat de methodiek gebaseerd was op het vertrouwen, dat binnen de sociotherapie groe-
pen was ontstaan. De onderzoekers uit Florence noemden de methodiek van sociothera-
pie in de GRF een oefening in inclusie. Zij concluderen dat dit in Nya-Ngezi een cruciale
stap vertegenwoordigde in het proces om tot verzoening, politieke stabiliteit en duur-
zame sociale cohesie te komen.
Sociotherapie onderscheidt zich van de grote bijeenkomsten in kerken. Die blijven

onpersoonlijk en sluiten daarom vertrouwelijkheid uit. De methodiek onderscheidt zich
ook van de face to face gesprekken met pastores, die op leed reageerden met teksten uit
de bijbel (Richters en co-auteurs 2010). Sociotherapie onderscheidt zich verder van de
wettelijk aangepaste vorm van volksrechtspraak omdat die met een vooropgezet doel
werkte: het bijdragen aan de beëindiging van straffeloosheid, vaststellen en uitgeven van
de strafmaat.
Het verschil tussen sociotherapie en de meeste andere post-conflict programma’s die

materiële goederen brachten is dat bij sociotherapie de focus ligt op het methodisch
leren over de motiverende en belemmerende voorvallen in de sociotherapie-groepen
(Richters en co-auteurs 2010). Richters zegt in 2011 dat eenzelfde proces van herstel niet
bereikt kon worden met op het individu gerichte psychotrauma programma’s die, jaren-
lang, vanuit het Westen naar post-conflict gebieden waren geëxporteerd. Deze program-
ma’s brachten volgens haar meer schade dan dat ze goed deden.
De sociotherapie interventie is op alle hulpzoekende cliënten gericht en dat maakt,

volgens Scholte, het verschil met de programma’s die alleen gericht zijn op klinisch geïn-
diceerde patiënten, of op psychiatrische problematiek. Of met programma’s die zich
richten op het niveau van een schoolorganisatie (en dus op kinderen). Volgens Scholte
(2013) is het programma van sociotherapie in Byumba het eerste in zijn soort en wordt
de duurzaamheid ervan bewezen door het feit dat er ten tijde van zijn onderzoek (dat
liep tot 4,5 jaar na de eerste implementatie) al zevenduizend participanten waren be-
reikt.
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Richters bevestigde in 2014 nog eens dat het proces van sociotherapie meer effect heeft
dan hulp op individuele basis. Corbijn meldt dat de community-based sociotherapie een
positief effect heeft op de andere project interventies van ZOA.

Conclusie en vragen voor verder onderzoek
Het verschil tussen sociotherapie en andere post-conflict interventies bestond volgens de
meeste onderzoekers uit het appèl dat sociotherapie doet op participatie en deelname
aan besluitvorming. Anders dan in andere interventies werd de sociale ruimte tussen
mensen methodisch gebruikt om weer samen te komen waardoor de sociotherapie-
groepen functioneerden als lokale zelforganisaties waarbinnen ordenende structuren in
de chaos ontstonden die behulpzaam waren bij de vermindering van sociale problemen.
Deze vermindering was volgens de onderzoekers uit Florence het geval omdat de partici-
panten van de sociotherapie-groepen zowel inclusie als stabiliteit ervaarden.
De positieve ervaringen met community-based sociotherapie komen samen in de aan-

beveling van Corbijn die voorstelt het gesprek te openen over community-based socio-
therapie als een fundamentele activiteit, die voorafgaat aan interventies gericht op her-
stel van levensonderhoud.
De eerdere onderzoeken laten elk op eigen wijze zien dat community-based sociothe-

rapie veranderpotentieel heeft in postkoloniale conflictgebieden. Deze bevindingen roe-
pen de vraag op hoe het proces van de trainingen in community-based sociotherapie in
concreto verliep. Wat waren de veranderingen bij de deelnemers, wat waren de werk-
zame bestanddelen en in hoeverre waren de deelnemers in staat het geleerde toe te
passen? De voorliggende studie richt zich op het beantwoorden van deze vragen.

1.7 Onderzoeksvragen

1.7.1 Vraagstelling en onderzoeksvragen
Het onderzoek richt zich op de volgende vraagstelling:

Hoe verliep het proces van trainen in community-based sociotherapie in vier geo-
grafisch en politiek verschillende post-conflict contexten, waaruit bestond het pro-
ces van sociale verandering, wat waren de werkzame bestanddelen van de training
en wat waren bevorderende en belemmerende factoren voor de toepassing van het
geleerde door de deelnemers in de praktijk?

Deze vraagstelling wordt nader uitgewerkt in de volgende deelvragen:
a. Wat was de politieke en de sociale problematiek van Rwanda, Congo en Liberia?
b. Op welke wijze brachten gesprekspartners tijdens de verkennende bezoeken de poli-
tieke en sociale problematiek in hun omgeving voor het voetlicht?

c. Op basis van welke afwegingen werden deelnemers voor de trainingen gerekruteerd?
d. Waaruit bestond het proces van sociale verandering?
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e. Waaruit bestond de rol van de deelnemers in het proces van sociale verandering?
f. Waaruit bestonden de fasen, stappen en aandachtpunten van de sociotherapie trai-
ning?

g. Wat waren in de fasen, stappen en aandachtpunten de werkzame bestanddelen?
h. Wat waren bevorderende en belemmerende factoren om het geleerde uit de trainin-
gen in de praktijk toe te passen?

1.8 Onderzoeksopzet
Hieronder worden de volgende aspecten van de onderzoeksopzet beschreven:
– Locaties van onderzoek
– Onderzoeksmateriaal
– De trainingsinterventie
– Onderzoekseenheid
– Onderzoeksmethode
– Analyse van de lokale context per deelstudie
– Literatuurstudie
– Verkennende gesprekken
– Gegevens over de trainingen
– Bezoeken aan functionerende groepen in voorbereiding op vervolgtrainingen
– Verwerking van data
– Elementen van de analyse
– Geïnformeerde toestemming
– Onderzoeksteam
– De rol van de trainer/onderzoeker
– Validiteit

1.8.1 Locaties van onderzoek
De locaties van onderzoek zijn Byumba, tegenwoordig Gicumbi, gelegen in het oostelijke
deel de Noordelijke provincie van Rwanda. Nya-Ngezi, gelegen in het noordelijke deel van
de provincie Zuid Kivu in de Democratische Republiek Congo (DRC), Nyamata, tegen-
woordig gelegen in het zuid westen van de Oostelijke provincie van Rwanda en Kakata,
gelegen in de westelijke Margibi provincie van Liberia.

1.8.2 Onderzoeksmateriaal
Het onderzoeksmateriaal bestaat uit:
– Een verslag van de studiereis naar Rwanda (2004)
– Verslagen van verkennende gesprekken,
Byumba (augustus 2005).
Nya-Ngezi (mei, 2007).
Nyamata (juli, 2007).
Kakata (2013).

1 INLEIDING

51



– De programmabeschrijvingen voor de trainingen:
Byumba: E.E.R, (2005).
Nya-Ngezi: I.F.D.P. (2007).
Nyamata: F.V.A. (2008).
Kakata: ZOA, (2013).

– 31 handgeschreven aantekeningenboekjes met memo’s van de onderzoeker (2004-
2014).

– Verslagen van de trainingsfasen:
Byumba, verslagen van zes trainingsfasen (2005 tot en met 2007).
Nya-Ngezi, verslagen van vier trainingsfasen (2007 tot en met 2009).
Nyamata, verslagen van vier trainingsfasen (2008 tot en met 2010).
Kakata, verslag van de eerste trainingsfase (2013).

– Verslagen van stafbesprekingen:
Byumba (2005 tot en met 2007).
Nya-Ngezi (2009).
Nyamata (2008).

– Verslagen van de organisatie van een nationale conferentie over sociotherapie in Kiga-
li. Januari 2007.

– Gepubliceerde reflecties van trainingsdeelnemers uit Byumba. ( ‘Here We Are’ gebun-
deld door Richters, Van Brakel & Dekker, 2008).

– Verslagen van interviews met trainingsdeelnemers in Nya-Ngezi (2009).
– Door deelnemers goedgekeurdemaar niet gepubliceerde reflecties uit Nyamata9 (2013).
– Video’s en fotomateriaal van de trainingen (2005-2014).
– De trainingshandleiding in Kakata, Liberia (2013).
– Brochures over community-based sociotherapy in acht districten in Rwanda (2013-
2016).

– 7 schriften met aantekeningen van de onderzoeker ten tijde van het onderzoek (2010-
2015)

1.8.3 De trainingsinterventie
In de vier plaatsen van onderzoek functioneerden acht initiële trainingsgroepen. Op de
groepen van Kakata na, participeerden deze groepen 28 dagen, gespreid over een periode
van 3 maanden in de eerste drie fasen van training.
In de derde fase van de training (zie tabel III) trainden de deelnemers van deze groe-

pen (behalve die van Kakata) tientallen nieuwe collega’s. Voor dat deel van de training
waren 8 van 28 dagen beschikbaar die gespreid waren over vier weken. Een dag per week
werd door de trainers besteed aan het gezamenlijk reflecteren op hun ervaringen met de
aangeboden training en zij bespraken en bereidden zich voor op het organiseren van de
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toepassing in de praktijk. De getrainde deelnemers kregen de taak om in de praktijk van
het samenwerken kleine teams/koppels te vormen met de nieuw getrainde collega’s en
hen ‘on the job’ verder in te werken. Het derde deel van de training is geen onderwerp
van dit onderzoek.
De 4e tot 7e fasen bestonden uit het vervolgtraject dat op onderdelen is betrokken bij

het onderzoek. De onderdelen zijn:
– Ervaringen met de tweede praktijkcyclus.
– Geschreven reflecties van de deelnemers aan de initiële fase van training.
– De uitkomst van interviews met een tiental deelnemers van Nya-Ngezi.

Er is gekozen de ervaringen met de tweede praktijkcyclus te onderzoeken omdat de
trainer daar eenmalig, ter observatie verschillende van de functionerende groepen be-
zocht. Ook schreven de deelnemers aan de training eenmalig hun reflectie op over bijna
twee jaar ervaring met de praktijk. Het schrijven was een onderdeel voor het verwerven
van een certificaat. De definitieve versies van geschreven reflecties van de Nya-Ngezi
deelnemers zijn door IFDP niet meer aan de trainer teruggestuurd, nadat de coördinator
en de trainer niet nader tot elkaar kwamen over een verschil van inzicht inzake de aan-
sturing van het programma. In 2009 werden een tiental sociotherapeuten van Nya-Ngezi
geïnterviewd. De analyse van deze interviews worden in het onderzoek opgenomen.

1.8.4 Onderzoekseenheid
Het onderzoek beperkt zich tot de eerste fasen van de trainingen waar de deelnemers
zich de basisbegrippen eigen maken en hun ervaringen opgedaan in de eerste praktijk-
fasen die tussen 2004 en 2013 plaatsvonden in Byumba, Nya-Ngezi, Nyamata en Kakata
(zie tabel III).

Tabel III
Onderzoekseenheid

1e Fase
4 d.
per
groep

1e Fase
4 d.
per
groep

1e Fase
4 d.
per
groep

2e Fase
4 d.
per
groep

A gr.
traint
2 dagen

A gr.
traint
2 d.

A gr.
traint
2 d.

A gr.
traint
2 d.

4e Fase
8 da-
gen
Add.tr.
voor
A en B
gr.

5e Fase
8 d.
Add.tr.
voor
A en B
gr.

6e Fase
8 d.
Add.tr.
voor
A en B
gr.

7e Fase
8 d.
Add.tr.
voor

A en B gr.
Certifi-
cering

activiteiten

B gr.
2 d.

B gr.
2 d.

B gr.
2 d.

B gr.
2 d.

A/B
1 d.

A/B
1 d.

A/B
1 d.

A/B
1 d.

1 2 3 4 5 6 7 8

8 praktijk perioden

16 onderzochte dagen 12 niet onderzochte dagen Bezoek aan praktijkperiode 2
Reflecties van sociotherapeuten i.t.
over 24 maanden in periode 6
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1.8.5 Onderzoeksmethode
In de studie naar de praktijk van trainingen in het leren begeleiden van sociotherapie-
groepen was sprake van vier casussen (locaties) in drie landen waar door de trainer/
onderzoeker geparticipeerd werd in acties gericht op verandering. Deze praktijk is tussen
2005 en 2013 vastgelegd in dagelijkse notities en verslagen.
De centrale onderzoeksmethode is Participatief Actie-Onderzoek (P.A.R, zie afbeelding

hieronder). In het overlappende vlak tussen participatie en actie plaatst Hughes (in:
Reason & Bradbury. 2008, p. 385) participatieve actie (PA). In het lege vlak tussen partici-
patie en onderzoek (research) plaatst zij participatief onderzoek (PR). En in het vlak tus-
sen actie en onderzoek plaatst zij actie-onderzoek (AR). Er wordt PAR uitgevoerd in vier
casestudies. Casestudies zijn participatieve evaluaties die ex-durante plaatsvinden (terwijl
een actie in de natuurlijke omgeving uitgevoerd wordt).

Afbeelding: Wikipedia, 2016.

Reason & Bradbury (2008, p. 1-8) omschrijven actie-onderzoek als een praktijk van parti-
cipatie waarin deelnemers betrokkenen zijn, die in andere gevallen gesitueerd worden als
subject van onderzoek of als ontvanger van een interventie of, in meer of mindere mate
als co-onderzoeker. Actie-onderzoek is niet zozeer een methodologie als wel een oriënta-
tie op vragen gericht op het creëren van participatieve gemeenschappen van onderzoek.
Actie-onderzoek begint niet vanuit de wens ‘anderen’ elders te veranderen. Het onder-
zoek begint vanuit de oriëntatie van verandering met anderen. Actie-onderzoek heeft
daar betekenis, waar mensen proberen samen te werken om essentiële problemen in
hun gemeenschappen of organisaties te adresseren.
Het fundament van actie-onderzoek is aan het einde van WOII gelegd door Kurt Le-

win en andere sociale wetenschappers. In 1970 voegde Paolo Freire een belangwekkend
hoofdstuk toe. Lewin (1943) introduceerde actie-onderzoek als wetenschappelijke me-
thode die gebruikt kan worden voor het beantwoorden van onderzoeksvragen met signi-
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ficante sociale betekenis. Hij zag in het ontwikkelen van een groepsdynamische theorie
het middel om sociale kloven te overbruggen. Voor Lewin is democratie meer dan een
politiek stelsel. Het is een manier van leven die gekenmerkt wordt door participatie en
interactie gericht op meebeslissen over zinvolle veranderingen (In: Johnson & Johnson,
2008, 9e editie). Pedagoog Freire (1970) werd bekend door zijn onderzoeken naar de
onderdrukte positie van arme analfabeten in zijn land en door de introductie van het
bevrijdingsperspectief.
Actie-onderzoek is filosofisch verwant met de fenomenologische school, de kritische

theorie, systemisch denken en sociaal constructivisme. Onderzoek met betrokkenen be-
tekent dat exploratie gebaseerd is op het begrip dat betrokkenen, zonder externe filte-
ring, hebben van de eigen acties en ervaringen.
Participatie is politiek in de betekenis dat betrokkenen rechten hebben en een stem

bij het nemen van besluiten die hen aangaan en raken. Participatief geproduceerde ken-
nis en actie, die direct nuttig is voor een groep, stelt de participanten van de groep in
staat tot de constructie en het gebruik van eigen kennis (Freire, 1970; Reason, 2005).
Swantz (in: Reason & Bradbury, 2008, p.45) stelt de vraag hoe op PAR-gerelateerde

trainingen, gecombineerd met academisch onderzoek de dominantie kan doorbreken
van de bureaucratische en technocratische westerse samenlevingen die gewone burgers
op afstand houden.
Actie-onderzoek is gericht op ontwikkeling en leren in actie en daarmee komt ze over-

een met het eerder gepresenteerde ontwerp van community-based sociotherapie. Actie-
onderzoek, met focus op ontwikkeling via learning by doing, sluit de weerbarstige natuur
van de natuurlijke omgeving (in ons geval een ontwrichte post-conflict omgeving) in als
onderwerp van onderzoek.

De vaardigheden waarover onderzoekers dienen te beschikken om aan PAR deel te ne-
men worden door Reason & Bradbury (p. 585) in kaart gebracht. Zij wijzen op Swantz die
benadrukt hoe belangrijk het is dat onderzoekers werkelijk samen zijn met de betrokke-
nen. Ze noemen Rahman die stelt dat het vereist is dat een onderzoeker beschikt over
een kritisch bevrijd bewustzijn zodat hij/zij dat bij anderen kan helpen ontwikkelen. Zij
verwijzen naar Chambers die vaardigheden met betrekking tot het gedrag en de attitude
en de mentaliteit van de onderzoeker benoemt als onderliggende techniek van participa-
tief actie-onderzoek. En zij besteden aandacht aan Torbert and Taylor, die onderstrepen
dat de onderzoeker over de vaardigheid beschikt om van moment tot moment aandacht
te hebben. Grant, Nelson & Mitchell (in: Reason & Bradbury, p. 592-599) benoemen de
wenselijkheid dat onderzoekers de vaardigheden hebben om:
– Een relatie met betrokken participanten op te kunnen opbouwen.
– Macht te kunnen erkennen en delen.
– Participatie te kunnen aanmoedigen.
– Verschil te kunnen maken.
– Geloofwaardigheid te kunnen opbouwen met de betrokken organisaties.
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1.8.6 Analyse van de locale context per deelstudie:
De context analyse is gebaseerd op een literatuurstudie over de gebieden van interventie.
Na de beschrijving van ieder gebied volgen per gebied een beschrijving, analyse en conclu-
sie van verkennende gesprekken met de vertegenwoordigers van de lokale sociale institu-
ties.

1.8.7 Literatuurstudie
In de literatuur over Rwanda, Congo en Liberia is gezocht naar factoren die betrekking
hebben op de oorzaak en het gevolg van het massaal uitgebroken geweld. En er is ge-
zocht naar termen die licht werpen op de sociale problemen in de nasleep van ervarin-
gen hiermee.
De zoektermen bestonden uit: Rwanda, koloniale inmenging, cohesie en onderdruk-

king, traditie en moderniteit, gewelddadig conflict, oorlog en genocide, etniciteit en
opengebroken ongenoegen, slachtoffers en daders, vluchtelingen, diaspora, verloren ver-
bondenheid, motieven voor hulp, herinneren en vermijden, rechtspraak en overgangs-
rechtspraak (gacaca), bestaansmiddelen en zeggenschap.
En de termen bestonden uit: Congo, koloniale inmenging, opengebroken ongenoegen,

postkoloniale periode, vluchtelingen in de regio, binnenlandse oorlog, seksueel geweld als
oorlogswapen, kindsoldaten, milities, vredesakkoord, verloren verbondenheid, armoede
en de vloek van grondstoffenrijkdom.
Liberia, bevolking en teruggekeerde slaven, opengebroken ongenoegen, staatsgrepen,

etniciteit, burgeroorlog, kindsoldaten, vredesakkoord.

1.8.8 Verkennende gesprekken
Verkennende gesprekken voor de trainingen vonden plaats in Byuma (2005), Nya-Ngezi
(2007), Nyamata (2007-2008) en Kakata (2013). Van deze gesprekken werden verslagen
gemaakt.
In de verkennende gesprekken werd gesproken over de beëindiging van periodes van

noodhulp, de beoordeling van reeds ontvangen hulp, de verwachtingen over de assisten-
tie met sociotherapie, de afwezigheid van salarissen en van financiële beloning voor deel-
name aan de sociotherapie-groepen, de inhoudelijke aanknopingspunten die ‘nog’ een
interventie konden rechtvaardigen en naar aanknopingspunten die het mogelijk konden
maken sociotherapie op termijn in te bedden in de reguliere instituties.

Tabel IV
Aantal gesprekspartners in verkennende gesprekken

Studiereis Verkennende
gesprekken
in Byumba

Verkennende
gesprekken
in Nya-Ngezi

Verkennende
gesprekken
in Nyamata

Verkenning
gesprekken
in Kakata

100 30 100 57 32
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1.8.9 Gegevens over de trainingen
Tijdens de trainingen werd gerapporteerd om te reflecteren op een voorbije dag en om
het programma van een volgende dag te laten aansluiten op de onderwerpen van belang
en/of interesse. Tijdens het verzamelen van de data was tevoren niet bekend welke as-
pecten van belang zouden worden, de data zijn daarom het resultaat van een experiment
waarin de methode van de training gaandeweg ontwikkeld en geëvalueerd werd. Er is
geen gebruik gemaakt van geluidsopnames bij de verzameling van data.
Het PAR-onderzoek naar de trainingen in community-based sociotherapie is groeps-

gericht georiënteerd.
Beschreven wordt de ontwikkeling van het programma: hoe de fasen ontstonden, de

stappen die werden genomen en welke punten van aandacht naar voren traden in de
exploratie op de vier locaties. Het onderzoek richt zich op de beschrijvingen van de cy-
clus van aanleidingen, actievormen, acties, evaluatie c.q. reflecties en geleerde lessen.
Deze cyclus toont hoe besluitvorming tot stand komt in on-going processen. Het on-

derzoek beslaat vier casussen.

Casus Byumba: De data van de training om sociotherapie-groepen te leren begeleiden
zijn opgeslagen in de verslagen van zes trainingsfasen (Byumba verslagen 2005-2007). In
Byumba beperkt het PAR-onderzoek zich tot:
– De verslagen van de eerste twee fasen.
– De observatieverslagen van de bezoeken aan functionerende sociotherapie-groepen
tijdens de tweede praktijkperiode.

– De geschreven reflecties van de initieel getrainde sociotherapeuten na anderhalf jaar
praktijkervaring.

Gebiedsbeschrijving: De toenmalige provincie Byumba, tegenwoordig Gicumbi,10 heeft
een oppervlakte van ongeveer 867 km2. In 2005 telde de bevolking 707.786 inwoners.
Byumba is landlocked, heuvelachtig en regenrijk. Het rurale en semi-rurale gebied ligt op
1500 meter hoogte. In 2005 lagen de doorgaande wegen, waarover veel vrachtverkeer
passeerde, er verwaarloosd bij. Verschillende plaatsen van interventie waren alleen via
paden bereikbaar. De overwegend agrarische bevolking was christelijk georiënteerd.
Naast een Anglicaans bisdom is er een Katholiek bisdom gevestigd en houdt een zestal
kerken van geringer omvang, waaronder de Protestantse, domicilie. Velen van de bevol-
king trokken tijdens de burgeroorlog (die in 1990 begon) weg uit het gebied en na terug-
keer kampten zij met grote armoede. Na de genocide stroomde internationale hulp toe.
De provincie Byumba kreeg bij het verdelen van de hulp geen hoge prioriteit.
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De betrokken organisatie: Het Anglicaanse bisdom (Eglise Episcopale au Rwanda (EER)11)
dat de verantwoordelijkheid draagt voor het (laten) uitvoeren van de sociotherapie heeft
als missie: ‘De verkondiging van de blijde boodschap van Christus en een evenwichtige
ontwikkeling van het psycho-spiritueel en sociaaleconomisch leven.’

Trainingsinformatie: De trainingen vonden plaats in het trainingscentrum op het erf
van het Anglicaanse bisdom in het stedelijke Byumba. Het centrum beschikte over een-
voudige maar adequate trainingsruimten, een restaurant en slaapaccomodatie voor deel-
nemers uit veraf gelegen plaatsen.
Twee groepen van ieder zestien deelnemers en twee stafleden begonnen in september

2005 aan de training van de eerste zestien dagen. Zij zijn getraind door de trainer/onder-
zoeker (Byumba verslagen september-oktober 2005).
Tijdens de trainingen zijn op methodische wijze de basisbegrippen van sociotherapie

geleerd en hoe deze toegepast kunnen worden in de aanstaande sociotherapie-groepen.
De inhoud van training werd bepaald door positieve en problematische voorbeelden uit
de eigen leefomgeving waar via de aanpak ‘leren van en met elkaar’ mee werd omgegaan.
De methodiek ontstond als het ware tijdens het samenzijn. De dagprogramma’s, met als
regel vijf tot zes verschillende activiteiten, zijn dagelijks afgesloten met een evaluatie
waarmee een begin gemaakt werd om te leren reflecteren. De trainer stelde vragen aan
de deelnemers zoals waar een activiteit (het spel) over ging? Waren er bij het spelen van
het spel leerzame elementen ontdekt? Werden de principes van sociotherapie toegepast
in het spel? Herkenden de deelnemers de principes? Droeg het spelen van het spel bij aan
de ontwikkeling van veiligheid? Konden de deelnemers tijdens het spelen vertrouwen op
de andere spelers? Hoe beschrijven de deelnemers vertrouwen in deze omgeving?

Casus Nya-Ngezi: De data staan in de verslagen van vier trainingsfasen (Nya-Ngezi ver-
slagen 2007-2009).
Het PAR-onderzoek in Nya-Ngezi beperkt zich tot:

– De verslagen van de eerste twee fasen.
– De observatieverslagen van de bezoeken aan functionerende sociotherapie-groepen
tijdens de tweede praktijkperiode.

– De uitgeschreven gesprekken met tien sociotherapeuten ter voorbereiding van onder-
zoek.

Gebiedsbeschrijving: Nya-Ngezi is een gebied in het noordelijke deel van de provincie Zuid
Kivu van de Democratische Republiek Congo (DRC) en bestaat uit 42 dorpen. Het gebied
is verdeeld in drie sub-jurisdicties: Ishamba, Kahinga and Mushenyi. De interventie vond
plaats in het rurale gebied dat een oppervlakte heeft van ongeveer 350 km2. In 2007 telde
de bevolking tussen 40.000 en 50.000 inwoners. Het gebied is landlocked, heuvelachtig
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en regenrijk. In de regentijd veranderen de verharde routes in glibberige paden. De agra-
rische bevolking is overwegend traditioneel en christelijk georiënteerd. Nya-Ngezi kent
grote armoede. Sinds de terugkeer van de vluchtelingen naar Rwanda en de beëindiging
van de twee Congolese oorlogen stationeerde de Verenigde Naties (VN) 16.700 ‘blauw-
helmen’ in Congo. Grote en minder grote (internationale) hulporganisaties boden hun
diensten aan.

De betrokken organisatie: De missie van de niet gouvernementele organisatie (NGO)
Innovation et Formation pour le Développement et la Paix (IFDP) bestaat uit: ‘Versterking
van de mechanismen van conflictpreventie en vredesopbouw, alsmede van strategieën
voor economische ontwikkeling en armoedebestrijding in Congo’.

Trainingsinformatie: De trainingen vonden plaats in lokalen die honderd jaar oud wa-
ren en stonden op het terrein van een middelbare school van een Katholieke missiepost
in een ruraal gebied. De matig onderhouden trainingsruimte van 14 bij 4 meter met
beschikking over een grote tuin, pasten bij de community-based oriëntatie van de trai-
ningen. Deelnemers die te voet van ver kwamen (sommigen 30 kilometer) organiseerden
slaapgelegenheid in een nabij gelegen dorp. In de nabijheid van de trainingsruimte waren
geen voorzieningen, boodschappen voor de bereiding van lunches kwamen uit Bukavu.
Twee groepen van ieder elf deelnemers en vijf stafleden begonnen aan de training van

de eerste zestien dagen. Zij zijn getraind door de trainer/onderzoeker (Nya-Ngezi versla-
gen september-oktober 2007).
Tijdens de trainingen is op methodische wijze geleerd over de basisbegrippen van

sociotherapie en hoe deze toegepast konden worden in aanstaande sociotherapie-groe-
pen. De inhoud van training richtte zich, via leren van en met elkaar, op positieve en
belemmerende voorbeelden uit de eigen leefomgeving.
Activiteiten die zich leenden om de volgende fase van het ontwikkelingsproces op

gang te brengen werden na afloop geëvalueerd. Een voorbeeld van het opgang brengen
is de opdracht een script te maken en een rollenspel te spelen op basis van een oefening
waarvan de bedoeling niet voor iedereen duidelijk was.
De dagprogramma’s, met als regel vijf tot zes verschillende activiteiten, zijn dagelijks

afgesloten met een evaluatie. Om een vergelijking met de groepen van Byumba mogelijk
te maken, is in Nya-Ngezi een begin gemaakt met het dagelijks bijhouden van individuele
vorderingen van de deelnemers.

Casus Nyamata: De data staan in de verslagen van vier trainingsfasen (Nyamata versla-
gen 2008-2010).
Het PAR-onderzoek in Nyamata beperkt zich tot

– De verslagen van de eerste twee fasen.
– De observatieverslagen van bezoeken aan functionerende sociotherapie-groepen tij-
dens de tweede praktijkperiode.

– De geschreven reflecties van de initieel getrainde sociotherapeuten na anderhalf jaar
praktijkervaring.
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Gebiedsbeschrijving: Het district Bugesera (1303 km2)12 in Rwanda bestaat uit 15 admini-
stratieve sectoren. Nyamata, met een oppervlakte van ongeveer 40 km2 en een bevolking
van 18.966 inwoners is een van die sectoren. Het semi-rurale en rurale gebied is land-
locked, heuvelachtig, droog en warm. Het ligt in de omgeving van een uitgebreid moeras.
Ten tijde van de training werd een asfaltweg aangelegd van de hoofdstad Kigali naar
buurland Burundi. Verschillende plaatsen van interventie waren via paden bereikbaar.
De bevolking is christelijk georiënteerd. Ten tijde van de trainingen waren er tenminste
33 (nationale en internationale) NGO’s actief in Bugesera.

De betrokken organisatie: De missie van Faith Victory Association (FVA) wordt gefor-
muleerd als: ‘Processen op gang brengen waarmee de cyclus van armoede doorbroken
wordt, waarmee HIV infecties verminderen, waarmee huiselijk geweld tegen wordt ge-
gaan en waarmee gemeenschappen worden geholpen door de programma’s die verschil-
lende bronnen beschikbaar stellen. De op gang te brengen processen zijn gericht op het
bouwen aan welvaart, vrede, verzoening, zorg en het welzijn van alle mensen’.

Trainingsinformatie: De trainingen vonden plaats in een huis van F.V.A. in het centrum
van Nyamata. Er kon worden beschikt over een kleine trainingsruimte en een kleine
binnentuin en dit voldeed.
Twee groepen van elf deelnemers en twee stafleden begonnen in mei 2008 aan de

training van de eerste zestien dagen. Zij zijn getraind door de onderzoeker/trainer (Nya-
mata verslagen mei-juni 2008).
Tijdens de trainingen is op methodische wijze geleerd over de basisbegrippen van

sociotherapie en hoe deze toegepast konden worden in aanstaande sociotherapie-groe-
pen. De inhoud van training richtte zich, via leren van en met elkaar, op positieve en
problematische voorbeelden uit de eigen leefomgeving.
Activiteiten die zich leenden om de volgende fasen van het proces van ontwikkeling

op gang te brengen werden na afloop geëvalueerd. Bijvoorbeeld de opdracht om een
trainingsplan te maken waarmee de deelnemers zelf hun aanstaande nieuwe collega’s
konden inwerken.
De door de trainer/onderzoeker geleerde lessen uit de eerdere trainingen in de andere

interventieplaatsen werden in de nieuwe trainingen gebruikt. Hier werden ook weer les-
sen geleerd die soms werden ingevoerd in de vervolg-trainingen van eerder begonnen
groepen.

Casus Kakata: De data bestaan uit het verslag van drie trainingsfasen (Kakata verslag
2013).
Het PAR-onderzoek beperkt zich tot:

– Het verslag van de eerste twee fasen.
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– Het verslag van de vierde trainingsfase (in Kakata vond de vierde fase pas na de eerste
praktijkperiode plaats).

Gebiedsbeschrijving: De provincie heeft een oppervlakte van 2616 km2. De Margibi pro-
vincie van Liberia bestaat uit vier districten waarvan Kakata er een is en telt 209.923
inwoners volgens de volkstelling van 2008. Liberia is een kustland waar regen en tropi-
sche temperaturen een klamme hitte veroorzaken. De wegen waren matig onderhouden,
de rurale en semi-rurale plaatsen van interventie werden voornamelijk via paden bereikt.
De bevolking is religieus georiënteerd. De modellen van sociale aansturing die op het
verleden en op de toekomst gericht zijn, kwamen in Liberia samen in het decor waar de
trainingen plaatsvonden. Rondom een groot scholencomplex lagen dorpen waar de dak-
bedekking van de kleine onderkomens bestond uit een lappendeken van golfplaat op
golfplaat die met brokken steen op hun plaats werden gehouden. Op tafeltjes werden
kleine stapels tomaten en andere etenswaren door jong en oud te koop aangeboden.
De vredesmacht van de VN en noodhulporganisaties bouwden in 2013 hun assistentie

geleidelijk af. Grote en minder grote (internationale) hulporganisaties deden dat ook. In
2014 werd de Liberiaanse bevolking getroffen door een uitbraak van ebola. De geplande
vervolg training werd uitgesteld tot mei 2015.

De betrokken organisatie: De missie van ZOA13 is: voorzien in Noodhulp, Hoop en Her-
stel.

Trainingsinformatie: De trainingen vonden plaats in een klaslokaal van het centrum
voor vakopleidingen in Kakata (het Booker Washington Instituut). De trainingsruimte
voldeed en het centrum beschikte over een restaurant. Deelnemers van ver zochten zelf
naar slaapgelegenheid.
Twee groepen van tien en elf deelnemers begonnen in september 2013 aan de training

van de eerste zestien dagen. Zij zijn getraind door een co-trainer De rapportages werden
enkele weken in coproductie gemaakt door de superviserende trainer en de co-trainer
(Kakata verslagen september-november 2013). De groepen werden tijdens de vierde trai-
ningsfase getraind door de co-trainer (Verslag mei 2014).
Tijdens de trainingen is op methodische wijze geleerd over de basisbegrippen van

sociotherapie en hoe deze toegepast konden worden in aanstaande sociotherapie-groe-
pen. De inhoud van training richtte zich, via leren van en met elkaar, op positieve en
problematische voorbeelden uit de eigen leefomgeving.
De dagprogramma’s, met als regel vijf tot zes verschillende activiteiten en de activitei-

ten die zich leenden om volgende fasen van het proces van ontwikkeling op gang te
brengen, werden na afloop geëvalueerd.
Bij het maken van het programmaontwerp voor de groepen in Kakata is gebruik ge-

maakt van de geleerde lessen uit de trainingen in alle andere plaatsen. Het rapportage
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format dat sinds 2005 werd gebruikt is in 2013 in Kakata opnieuw tegen het licht ge-
houden. Van iedere activiteit zijn het trainingsdoel, de werkvorm en de methode op-
nieuw doorgesproken en in de Engelse taal scherper beschreven.

1.8.10 Bezoeken aan functionerende groepen in voorbereiding op
vervolgtrainingen

– Bezoeken aan functionerende sociotherapie-groepen
Voorafgaand aan de vervolgtrainingen was het ontwikkelen van de agenda, volgens de
principes van sociotherapie, een gezamenlijke activiteit van trainingsdeelnemers, de staf
en de trainer/onderzoeker. De organisatie hiervan wordt inzichtelijk gemaakt in tabel V.
De coördinatoren die de trainer informeerden voor zij terugkwam om de vervolgtrainin-
gen te doen, baseerden hun informatie op de (eerste) ervaringen met de praktijk. Het
ging over eventuele inhoudelijke en of organisatorische knelpunten in de uitvoering. Ter
oriëntatie en observatie bracht de trainer, voorafgaand aan de eerste vervolgtrainingen
(trainingsfase 4) aan verschillende van de functionerende sociotherapie-groepen een on-
aangekondigd bezoek. De vervolgtrainingen zelf vallen niet onder het promotieonder-
zoek.

– De reflecterende trainingsdeelnemers
Anderhalf jaar na aanvang met de praktijk begonnen de deelnemers in hun reflecties te
beschrijven welke betekenis community-based sociotherapie huns inziens had voor de
verschillende thematieken in de leefomgeving.
De gebundelde reflecties van Byumba verschenen in boekvorm onder de titel: ‘Here

We Are’ (samengesteld door: Richters, Van Brakel & Dekker. 2008). Twee jaar na aanvang
van de trainingen zijn semigestructureerde gesprekken gevoerd met tien sociotherapeu-
ten van Nya-Ngezi (verslagen september 2009). De goedgekeurde maar nog niet gepubli-
ceerde reflecties van de deelnemers van Nyamata, die eveneens na anderhalf jaar ervaring
in de praktijk begonnen met schrijven, wachten op een Rwandees voorwoord. De gebun-
delde reflecties ‘Here We Are II’ (januari, 2013) zijn in het bezit van het sociotherapieteam
van Nyamata. De deelnemers van Kakata schreven nog geen reflecties. De pilot daar
duurde 24 maanden en het trainen van de deelnemers in het leren schrijven van een
werkstuk was (nog) niet gesuperviseerd.
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1.8.11 Verwerking van data
1. De terugkerende thema’s in de rapportage van de activiteiten in vier trainingen zijn
via codering in kaart gebracht. Ter objectivering codeerde een collega promovenda14

een tiental pagina’s mee.
2. Bij het coderen is het handelen in de vier trainingen verduidelijkt en verantwoord en
gebaseerd op historische en actuele informatie uit de literatuur. Er zijn verbanden
gezocht, tussen het handelen in de training en de processen in de context.

3. Na codering zijn memo’s gemaakt over zesentwintig thema’s en activiteiten (zie tabel
VI). Daarin zijn de keuzen voor het handelen van de trainer verder geëxpliciteerd en is
uitgezocht of de keuzen en de handelingen antwoorden waren op aanleidingen en/of
ook aanbod gestuurd. De data zijn onderzocht op aanleidingen die een activiteit tot
gevolg hadden. Er zijn vragen gesteld over de samenstelling en de inhoud van een
activiteit en waarom de activiteit plaatsvond en in welke fase van het proces. Andere
vragen betroffen de lessen die door het doen van de activiteit geleerd waren en waar
deze lessen voor dienden. Er waren vragen over hoe te reflecteren op deelname aan
activiteiten en hoe uit de geleerde lessen volgende aanleidingen konden worden ge-
haald. De vragen die aan de data zijn gesteld komen overeen met de theorie van Ac-
tion Research (Reason & Bradbury, 2008).

4. De memo’s leidden ertoe om het onderzoek te beperken tot de eerste zestien dagen
van de trainingen in basisbegrippen en tot de tweede en zesde praktijkperiode.

5. Vervolgens is in de gecodeerde teksten gezocht naar werkwoorden die informeerden
over werkwijze van de trainer waarbij de structuur werd begeleid.

6. Door een selectie van ervaringen over het proces van trainen te beschrijven, per
hoofdstuk aanvullende onderzoeksvragen te formuleren, ervaringen te analyseren en
conclusies te trekken is de kwaliteit van de ontwikkeling van het samenwerken tij-
dens de trainingen, de wijze waarop trainingsdeelnemers leerden, de ontwikkeling
van de interactie, het tot stand komen van motivatie of weerstand en het uiteinde-
lijke resultaat geanalyseerd.
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Tabel VI
Activiteiten en memo thema’s

050920
Byumba A
5e dag

050927
Byumba B
5e dag

071008
Nya-Ngezi A
5e dag

071015
Nyangezi B
5e dag

080602
Nyamata A
5e dag

080609
Nyamata B
5e dag

MEMO 262
Organisatie:
Beheer van het
budget vraagt
aandacht

MEMO 274
Care:
Het gebruik van
‘ik’

MEMO 284
Learning by doing:
Dagopening leren
leiden

MEMO 290
Organisatie:
Logistieke service

MEMO 301
Care:
Het gebruik van
‘ik’

MEMO 318
Learning by doing:
Dagopening leren
leiden

MEMO 263
Invoegen:
Aankomst
observatie

MEMO 275
Erkenning:
Gebruik leren
maken van een
gouden moment

MEMO 285
Anders
hulpverlenen:
Het belang van
een rugzak met
methoden

MEMO 291
Leren over anders
verlenen van hulp:
Betekenis van een
dagopening

MEMO 302
Huiswerkop-
dracht:
en leren

MEMO 319
Huiswerkop-
dracht:
deel I.
Over veiligheid in
de eigen leefwe-
reld.

MEMO 264
Thema’s:
Wat betekent
religie voor de
deelnemers?

MEMO 276
Care:
Toenemend
vertrouwen

MEMO 286
Huiswerkop-
dracht: Brengt de
eigen leefwereld
binnen

MEMO 292
Huiswerkop-
dracht: Brengt de
eigen leefwereld
binnen

MEMO 303
Care:
Oefening over
veiligheid

MEMO 320
Huiswerkop-
dracht:
Deel II. Brengt de
eigen leefwereld
binnen

MEMO 265
Care:
Als fase van
ontwikkeling

MEMO 277
Care:
Terugrapportage
over draaglast,
draagkracht en
aandacht voor de
risico’s van verle-
nen van hulp

MEMO 287
Families:
Type familie-
organisaties en de
vindplaatsen van
de ontwikkeling
van vertrouwen

MEMO 293
Sociotherapie:
De helende
betekenis van
alledaagse
handelingen.

MEMO 304
Visualiseren:
Verhelderen van
begrippen.

MEMO 321
Emoties:
Wat de deelne-
mers zelf weten
over emoties

MEMO 266
Care:
Oefening over
veiligheid

MEMO 278
Beter af in eigen
omgeving?

MEMO 288
Leren over anders
verlenen van hulp:
Betekenis van li-
chamelijke oefe-
ningen

MEMO 294
Families:
Hoe zit uw fami-
lieorganisatie in el-
kaar?

MEMO 305
Families:
Vertrouwen en
type familieorga-
nisaties

MEMO 322
Erkenning:
Het ijzer van aan-
dacht smeden als
het heet is

1.8.12 Elementen van de analyse
De ontwikkeling in de trainingsgroepen ontstond in een proces waarin fasen te onder-
scheiden zijn (zie kader VII).
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De analyse richt zich op:
– De context en de contextbeleving van de deelnemers.
– De wijze waarop de trainingsdeelnemers zichzelf presenteerden.
– De wijze waarop en de mate waarin de deelnemers participeerden.
– Welke sociale veranderingen de deelnemers zochten.
– Of en in hoeverre de deelnemers de verwachting hadden actor in een proces van
sociale verandering te worden.

– De mate waarin de deelnemers zich de praktische relevantie van de vormgeving en
inhoud van de trainingsfasen eigen maakten en waardeerden.

– De wijze waarop de deelnemers oordeelden over de aangereikte interventies.
– De wijze waarop de deelnemers zichzelf in staat achtten de gezamenlijk gecompo-
neerde plannen in de ontwrichte sociale weefsels van hun leefomgeving toe te kunnen
passen.

– Hoe de inhoud en de vormgeving van de trainingen aansloten bij de lokale omstan-
digheden.

– Waarom de fasen, principes en methoden minder of meer pasten bij de lokale om-
standigheden.

– De mate waarin de deelnemers het verband kunnen benoemen tussen het geleerde in
de basis- en de praktijkfasen van de trainingen en waarneembare tekenen van sociale
veranderingen.

Kader VII

Onderzoek naar procesontwikkeling,
oriëntatie van onderzoek en dataverzameling

Hoofdstuk Proces-
ontwikkeling

Oriëntatie van onderzoek Dataverzameling

4 1e Procesfase
Focus op
veiligheid

Eerste
communicatie.

Met focus op:
Byumba casus centraal, andere casussen
aanvullend.
Context en beleving door
deelnemers
Rol van deelnemers in veranderproces
Leren over presentatie en participatie
Leren over wijze van bejegening.
Creëren van condities voor zekerheid en
veiligheid.

In verslagen verwerkte
notities gebaseerd op
participatieve observa-
tie van actie en reactie
tijdens de trainingen
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5 1e Procesfase
Focus op veiligheid

Inventarisatie van
verwachtingen,
groepsdoelen en
programmadoelen

Met focus op:
4 Casussen
Context en beleving door deelnemers
Rol van deelnemers in veranderproces
Leren van de activiteiten.
Leren over de nabije omgeving.
In een activiteit kennismaken
met de impact van socialisatie.
Kennismaking met principe-
gestuurde training.

In verslagen verwerkte
notities gebaseerd op
participatieve observa-
tie van actie en reactie
tijdens de trainingen

6 1e Procesfase
Focus op
veiligheid
en vertrouwen

Draaglast en de
mogelijkheden
van de trainings-
deelnemers

Focus op:
4 Casussen
Context en beleving door deelnemers
Rol van deelnemers in veranderproces
Gevolg van vroegtijdig stellen van pran-
gende vragen door trainer.
Betekenis van antwoorden op de
mogelijkheid behoedzaam te anticiperen
op sociale problematiek.

In verslagen verwerkte
notities gebaseerd op
participatieve observa-
tie van actie en reactie
tijdens de trainingen

7 2e Procesfase
Focus op
vertrouwen

Participatie-
bevorderende
methoden

Met focus op:
4 Casussen
Context en beleving door deelnemers
Rol van deelnemers in veranderproces
Bevorderende en belemmerende factoren
Invloed van participatie-bevorderende me-
thoden op in gang zetten van een leerpro-
ces.
Leren over essentiële factoren in samenwer-
king.
Leren van en over het zelf maken van regels
voor de groep.
Leren van en over zelf definiëren van veilig-
heid.
Leren van en over verschil tussen macht- en
principe-gestuurde wijze van samenleven.

In verslagen verwerkte
notities gebaseerd op
participatieve observa-
tie van actie en reactie
tijdens de trainingen

Verbreding en verdie-
ping van observeerbare
acties en reacties bevor-
derd door een variatie
van creatieve werkvor-
men.
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8 3e Procesfase
Focus op vertrou-
wen en Zorg

Werk maken van
waarden

Met focus op:
4 Casussen
Context en beleving door deelnemers
Rol van deelnemers in veranderproces
Bevorderende en belemmerende factoren
In actie leren over het ontdekken van de
betekenis van waarden bij veranderen.
In actie en op cognitieve wijze leren over
verschillende waarden in verschillende
groeperingen.
In actie en op affectieve wijze leren van en
over wel/niet samenvallen van woord en
daad met betrekking tot de eigen waarden.
Leren over besluitvorming in actie.

In verslagen verwerkte
notities gebaseerd op
participatieve observa-
tie van actie en reactie
tijdens de trainingen.

Verbreding en verdie-
ping van observeerbare
acties en reacties bevor-
derd door een variatie
van creatieve werkvor-
men.

9 4e Procesfase
Focus op respect

Werken aan ver-
antwoordelijkheid
voor de verdere in-
vulling van de trai-
ning.

Met focus op:
Casus Nya-Ngezi centraal, andere casussen
aanvullend.
Context en beleving door deelnemers
Rol van deelnemers in veranderproces
Bevorderende en belemmerende factoren
In actieve oefenvormen leren van en over
de taak zelf verantwoordelijkheid te gaan
dragen voor de begeleiding van
aanstaande sociotherapie-groepen.
Leren over ontwikkeling van attitude
Ontwikkeling van vaardigheid in
samenwerken.
Ontwikkeling van durf besluiten te nemen.

In verslagen verwerkte
notities gebaseerd op
participatieve observa-
tie van actie en reactie
tijdens de trainingen.

Verbreding en verdie-
ping van observeerbare
acties en reacties bevor-
derd door een variatie
van creatieve werkvor-
men.

10 5e Procesfase
Focus op zeggen-
schap

Zich eigen maken
van de sociothera-
pie methodiek met
kwartetspel.

Met focus op:
4 Casussen
Context en beleving door deelnemers
Rol van deelnemers in veranderproces
Bevorderende en belemmerende factoren
In actie leren van en hoe het geleerde
geïntegreerd wordt in samenwerken aan
een complexe opdracht.
De wijze waarop deelnemers sociotherapie
percipiëren.
De wijze waarop deelnemers betekenis
geven aan sociotherapie.
Inschatten of sociotherapeuten voldoende
geëquipeerd zijn tot deelname aan de orga-
nisatie en training van nieuwe collega’s.

In verslagen verwerkte
notities gebaseerd op
participatieve observa-
tie van actie en reactie
tijdens de trainingen.

Verbreding en verdie-
ping van observeerbare
acties en reacties bevor-
derd door een variatie
van creatieve werkvor-
men.
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11 6e Procesfase
Focus op zeggen-
schap en controle
van emoties

Leren op eigen
kracht besluiten te
nemen

Met focus op:
4 Casussen
Context en beleving door deelnemers
Rol van deelnemers in veranderproces
Bevorderende en belemmerende factoren
Leren van en over verdragen van spanning
in het ontwerpen van een trainingsplan
waarmee nieuwe collega’s getraind kunnen
worden.
Ontwikkelde vaardigheid in principe-
gedreven gezamenlijke besluitvorming.

In verslagen verwerkte
notities gebaseerd op
participatieve observa-
tie van actie en reactie
tijdens de trainingen.

Verbreding en verdie-
ping van observeerbare
acties en reacties bevor-
derd door een variatie
van creatieve werkvor-
men.

12 Toepassing cen-
traal
Uitvoerende fase
Focus op zeggen-
schap en controle
van emoties

Bevindingen tij-
dens de praktijkpe-
riode en opzet ver-
volgtraining

Met focus op:
4 Casussen
Context en beleving door deelnemers
Rol van deelnemers in veranderproces
Bevorderende en belemmerende factoren
Wijze en mate waarin de deelnemers in
staat zijn participanten tot participatie
uit te nodigen.
Werd het begeleiden van sociotherapie-
groepen gesteund door methoden en
basisbegrippen uit de training.
Inventariseren wat lukt en waar
knelpunten zitten.

In verslagen verwerkte
notities gebaseerd op
observatie van actie en
reactie tijdens bezoe-
ken.

1.8.13 Geïnformeerde toestemming
Alle deelnemers zijn op de eerste dag van training door de trainer geïnformeerd over de
wenselijkheid om van en over elkaar te leren en over de noodzaak van het maken van
notities (ook voor het afleggen van verantwoording) waarbij is toegezegd dat de verslag-
legging plaatsvindt op basis van anonimiteit. Op basis van de notities konden verslagen
worden gemaakt en dagagenda’s voorbereid. Na deze informatie is toestemming ge-
vraagd de notities voor dat doel te mogen maken en gebruiken. Eenzelfde procedure is
gevolgd voor het maken van foto’s en video’s. Alle deelnemers van de trainingen in
Byumba, Nya-Ngezi en Nyamata verleenden mondeling (13 deelnemers in Nya-Ngezi ook
schriftelijk) toestemming voor het maken van notities voor verslagen en voor het maken
van foto’s en video. Na eenzelfde uitleg, waarin tevens vertelt is dat de trainer werkte aan
het schrijven van een boek over sociotherapie, verleenden de deelnemers van Kakata in
2013 allen schriftelijke toestemming.
Bij de aanvang van het onderzoek is aan de staf van de vier verantwoordelijke organi-

saties opnieuw toestemming gevraagd om de gemaakte aantekeningen en rapportages te
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mogen gebruiken voor de ontwikkeling van een proefschrift. Zij verleenden die toestem-
ming per e-mail.15

1.8.14 Onderzoeksteam
Bij het onderzoek naar de uitvoering van de trainingsinterventie waren verschillende
actoren betrokken. In Byumba waren dit de getrainde deelnemers, de stafleden, de tol-
ken, een Nederlandse HBO stagiaire en een Nederlandse co-trainer, een Rwandese psy-
choloog/supervisor, een Nederlandse arts en medisch antropoloog, twee Nederlandse
psychiaters, een Rwandese masterstudent en enkele leden van de staf van het Angli-
caanse bisdom. In Nya-Ngezi bestond het onderzoeksteam uit de getrainde deelnemers,
de stafleden, de tolken en twee Nederlandse co-trainers. In Nyamata namen de getrainde
deelnemers, de stafleden, de tolken, een Nederlandse co-trainer, de Nederlandse arts en
medisch antropoloog, de Rwandese masterstudent en enkele leden van de staf van FVA
aan het onderzoeksteam deel. In Kakata waren de getrainde deelnemers, een Neder-
landse co-trainer en een staflid van ZOA betrokken.

1.8.15 De rol van de trainer/onderzoeker
De rol van de trainer/onderzoeker in het participatieve actie-onderzoek was die van een
uitdagende begeleider waar het kon en ondersteuner waar dat moest. Zo konden de
aanwezige inzichten en vaardigheden van de trainingsdeelnemers gekend en geëxplici-
teerd worden en de deelnemers, waar nodig, verder worden toegerust om de aanstaande
sociotherapie-groepen te leren begeleiden in het hervinden van waardigheid. In dit ver-
band bestond de rol van de trainer/onderzoeker uit het vinden van de te stellen vragen
en werkvormen zodat de deelnemers tools vonden waarmee zij in de aanstaande socio-
therapie-groepen konden werken aan het terugvinden van waardigheid. De trainer/on-
derzoeker moest in staat zijn om in het samenzijn illustratieve motiverende of belemme-
rende fenomenen te herkennen en om de deelnemers in het vinden hiervan ook zelf
vaardig te maken zodat zij, onafhankelijk van een trainer, verschil leerden maken. Om op
een methodische wijze te kunnen leren van treffende fenomenen en om te experimente-
ren met het leren dragen van verantwoordelijkheid moest de trainer/onderzoeker het
doceren achterwege laten. Ze moest de vraagstelling of de actievorm op Socratische
wijze kunnen formuleren. De rol van de trainer/onderzoeker bestond eruit zich te gedra-
gen als een consequent en betrouwbaar voorbeeld in het uitdragen van de principes van
sociotherapie. Met andere woorden dat de trainer in gedrag en handelen tijdens haar
aanwezigheid in de locaties van training woord en daad laat samen vallen.
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1.8.16 Validiteit
De combinatie van de rol van trainer en onderzoeker draagt het risico van subjectiviteit
en vooringenomenheid in zich. Dit werd op meerdere manieren gecorrigeerd.
Gedurende de training in Byumba werd subjectiviteit in rapportage tegen gegaan door

de drie maanden durende aanwezigheid van een stagiaire Sociaal Werk van de Hoge-
school Leiden. Tijdens een aantal vervolgtrainingen in Byumba, Nya-Ngezi en Nyamata
namen collega docenten (eveneens van de hogeschool Leiden) verscheidene keren twee
weken aan de trainingen deel. In Kakata werd subjectiviteit in rapportage tegengegaan in
de samenwerking met enkele Nederlandse collega’s. In Byumba en Nyamata verrichtte
antropoloog Richters onderzoek. De ten behoeve van het voorliggende onderzoek verza-
melde data zijn doorgesproken met deze personen.
Tolkbemiddeling leidt onvermijdelijk tot dataverlies en vervorming en daarmee tot

vermindering van validiteit. Langdurige ervaring (1995-2007) in het werken met tolken
leidde tot het inzicht dat tolken geen rol moeten hebben bij het verzachten van de
boodschap of bij het beschermen van gesprekspartners als het gaat om gevoelige uitspra-
ken. Omdat het ook niet tot hun taak behoort achtergrondinformatie toe te voegen
(Bot, 2005), is waar zich dit voordeed, de werkwijze van de tolken gecorrigeerd.
De lokaal gesproken talen waren Kinyarwanda in Rwanda en Mashi in Oost-Congo. In

beide landen is Frans de tweede taal. In Byumba en Nyamata werd soms ook Engels ge-
sproken. De trainer sprak geen Frans. In totaal waren er acht niet-professionele vertalers
betrokken (er was geen financiering voor professionele tolken) die de Engelse en de loka-
le taal machtig waren. Tijdens de trainingen in de eerste twee fasen werd van vier verta-
lers gebruik gemaakt. In Byumba sprak een van hen Engels op het niveau van de middel-
bare school. De tweede had kortgeleden een masterstudie in Zuid Afrika afgerond. In
Nya-Ngezi sprak de vertaler Engels op het niveau van een leraar van de middelbare
school. De tolk van Nyamata was tweetalig opgegroeid. In Liberia werd Engels gesproken.
Daar werd zonder tolken getraind waardoor er geen laag zat tussen het gesproken woord
en de verslaglegging.
Van de verkennende gesprekken bestaan geen uitgeschreven transcripten. Er zijn na

de gesprekken dagelijks verslagen gemaakt en deze zijn met de staf van de uitnodigende
organisaties doorgesproken.
De oorspronkelijke verslagen van de eerste zes keer zestien eerste trainingsdagen, die

gebaseerd waren op notities tijdens de trainingen, zijn in geprinte vorm ter beschikking
gesteld aan de coördinatoren van Byumba, Nya-Ngezi en Nyamata. Deze (soms nog
ruwe) verslagen vormden, samen met het verslag in de lokale taal, materiaal waarmee
handleidingen voor de praktijk gemaakt konden worden. In die vorm waren en bleven
de rapportages van de trainer onderwerp van gesprek tussen de deelnemers aan de trai-
ningen en de rapporteur. De rapportages van de zevende en achtste groepen werden in
Kakata gemaakt door de co-trainer. Deze zijn aangeboden aan de programmamanager
van ZOA.
De Engelstalige verslagen zijn, bij aanvang van deze studie, in het Nederlands vertaald.
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Dit PAR-onderzoek is geschreven in de Nederlandse taal. De lokale taal en de fysieke
afstand tezamen met de afwezigheid van een studiebeurs compliceerden de mogelijkheid
van vroegtijdige member checks door alle deelnemers en alle staf van de betrokken groe-
pen en door de sleutelpersonen in de betreffende gebieden. In 2015 lagen de tussenresul-
taten van het onderzoek echter wel aan de basis van een training in Rwanda. Aan die
training namen ongeveer twaalf deelnemers van het eerste uur deel. In augustus 2016
vond een verantwoording afleggend bezoek plaats aan tenminste zestien trainingsdeel-
nemers van het eerste uur in Nya-Ngezi in Oost-Congo en aan de trainingsdeelnemers en
staf van Byumba en Nyamata in Rwanda. Tegelijk was er een ontmoeting met de auto-
riteiten van de Panzi-foundation16 in Bukavu. De co-trainer en de programma manager
van Kakata in Liberia lazen en gebruikten tussenversies van het proefschrift in de uitvoe-
ring van hun praktijk.

1.9 De hoofdstukken
Dit actieonderzoek over de vormgeving en het proces van de trainingen in de communi-
ty-based sociotherapie in post-conflictgebieden bestaat uit vier delen.

Deel I, wordt gevormd door het inleidende hoofdstuk over de aanleiding voor de toe-
passing van community-based sociotherapie in Afrika, over de methode van training en
over de methode van onderzoek.

Deel II, bestaat uit de beschrijving van de contexten van Rwanda, Congo en Liberia.
Tevens worden de verkennende bezoeken, die aan de trainingsinterventies vooraf gingen,
beschreven en worden de doelstellingen uiteengezet die werden geformuleerd door de
uitnodigende organisaties ten aanzien van de interventie met de methodiek van socio-
therapie.

Deel III, over de vormgeving en het proces van de trainingen in het begeleiden van
sociotherapie-groepen bestaat uit de hoofdstukken 3-12. Aan de hand van de fasen van
het proces van groepsontwikkeling worden de eerste zestien dagen van acht trainings-
groepen geanalyseerd. In hoofdstuk 3 wordt beschreven en geanalyseerd hoe de deelne-
mers bij de trainingen betrokken werden en in hoeverre zij bleven deelnemen. Het
hoofdstuk beschrijft de afronding van het onderzoek naar de voorwaarden die het reali-
seren van een trainingsprestatie mogelijk maken en markeert het begin van de trainin-
gen.
In hoofdstuk 4 wordt geanalyseerd hoe en met welk gevolg eerste communicatie op

gang werd gebracht tussen de trainingsdeelnemers en de trainer. In hoofdstuk 5 wordt
uiteengezet hoe en met welk gevolg de verwachtingen van de trainingsdeelnemers wer-
den geïnventariseerd, wat deze verwachtingen waren en hoe ze zich verhielden tot de
doelstellingen van de initiërende organisaties. In hoofdstuk 6 worden de draaglast en de
mogelijkheden van de trainingsdeelnemers onderzocht. In hoofdstuk 7 worden, aan de
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hand van de structuur van dagprogramma’s, tien methoden die tot participatie uitnodi-
gen onderzocht en geanalyseerd in vogelvlucht. De methoden om regels te maken en om
veiligheid te creëren worden in dit hoofdstuk expliciet naar voren gehaald. In hoofdstuk
8 wordt de schijnwerper gezet op twee methoden. Deze gaan over de betekenis van de
waarden van de deelnemers en de waarden van de methodiek van sociotherapie en hoe
waarden op verschillende manieren kenbaar en merkbaar worden door het gezamenlijk
uitvoeren en nabespreken van de oefening en het spel. In hoofdstuk 9 worden methoden
onderzocht waarmee de deelnemers werden uitgenodigd om zelf verantwoordelijkheid
te nemen voor de invulling en inkleuring van de training. In hoofdstuk 10 wordt een
werkwijze geanalyseerd die is gericht op het zich eigen maken van de getrainde stof. In
hoofdstuk 11 voeren de trainingsdeelnemers een complexe opdracht uit die hen in staat
stelt verantwoordelijkheid te dragen voor de organisatie van de werving van tientallen
nieuwe collega’s en om deze collega’s zelf te gaan trainen. In hoofdstuk 12 worden de
eerste praktijkervaringen van de sociotherapeuten in opleiding onderzocht en wordt in-
gegaan op de vraag, of en in hoeverre deze ervaringen de inhoud en vormgeving van
vervolg trainingen bepaalden. In dit hoofdstuk wordt ook aandacht besteed aan reflecte-
rende werkstukken van sociotherapeuten die, na twee praktijkjaren terugblikken op het
proces en de betekenis van de community-based toepassing van sociotherapie.
De studie wordt in Deel IV, met hoofdstuk 13 afgerond met een discussie over de

sterke punten en de beperkingen van een training in het leren begeleiden van de toepas-
sing van community-based sociotherapie in post-conflict omstandigheden in vier Afri-
kaanse landen. Tevens wordt ingegaan op de theorieën die steun boden bij de aanpassing
van sociotherapie naar post-conflict omstandigheden. Tenslotte volgen aanbevelingen
voor de praktijk en voor verder onderzoek. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een
conclusie.
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DEEL II
Contexten:

literatuurstudie en verkennende
gesprekken in vier locaties





2 Bekneld en verlamd door de oorzaak en het
gevolg van geweld

Introductie
In dit hoofdstuk worden de historische, sociaal economische, culturele en politieke om-
standigheden beschreven die aanleiding werden tot gebruik van geweld en de beknel-
lende en verlammende gevolgen daarvan. De beschrijvingen zijn gebaseerd op literatuur-
studie en op gegevens uit de verkennende gesprekken die in de vier plaatsen van training
met driehonderdtweeëntwintig personen van meer dan tachtig instellingen werden ge-
voerd. Het hoofdstuk begint met een theorie over de betekenis die het heeft om kennis
van de context te hebben.

2.1 Theoretisch kader
Een training in sociotherapie in post-conflict omstandigheden begint bij de erkenning
dat verschillende perspectieven van een politieke, maatschappelijke en sociale context
het zoeken naar houvast niet eenvoudig maken. De Vries (2000, p.12) stelt ‘dat de hulp-
verlening aan gevluchte betrokkenen bij oorlogsconflict niet bepaald wordt door speciale
methoden of technieken. Wel vraagt het dat de hulpverlener kennis vergaart over de
politieke, maatschappelijke en sociale context en de bereidheid heeft zich open te stellen
voor de betrokkenen. Hij beschouwt dit als voorwaarden voor het verlenen van effec-
tieve hulp omdat de inhoud van klachten bepaald wordt door de context’. De Swaan
(1999, p. 42-50) schrijft in De maatschappelijke verwerking van oorlogsverleden: ‘Oorlogs-
slachtoffers zijn slachtoffers van een catastrofe, van een bijzondere ramp: één die hun
door mensen aangedaan is en met kwade opzet, maar zonder dat de boosdoeners het in
het bijzonder op elk van hen afzonderlijk gemunt hadden’. De Swaan zegt in hetzelfde
artikel over de klinische hulpverlening aan oorlogsgetroffenen die het faciliteren van be-
tekenisgeving tot haar specialiteit rekent: ‘In die afgeschermde institutionele ruimte
waarbinnen de behandeling zich voltrekt zou een opinie vacuüm moeten heersen. Maar
de maatschappelijke verwerking van het oorlogsverleden, hoe fragmentarisch en veel-
voudig en onvolledig ook, vormt tevens het denken van professionele hulpverleners’.
Met opinie vacuüm bedoelt de Swaan dat de hulpverlener vrij moet zijn van elk voor-
oordeel of ‘voorgevoel’. Maar in een klinische omgeving wordt de attitude van de hulp-
verlener gekaderd door begrippen als ‘behandeling’, ‘syndromen’ en ‘traumatisering’.
Door de toepassing van deze begrippen wordt de catastrofe ontdaan van het man-made
karakter en van de kwade opzet waardoor de klinische hulpverleners de oorlogsgetroffe-
ne gaan beschouwen als een individuele patiënt (De Swaan, 1999, p. 42-55). In lijn met
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deze uitgangspunten werden de gevluchte en vervolgens opgenomen mensen in de Ne-
derlandse klinieken en ook de deelnemers aan de training over sociotherapie in Afrika
niet als individuele patiënten beschouwd maar als betrokkenen bij oorlogsconflicten. In
tegenstelling tot de gangbaar geworden aanduiding ‘getraumatiseerde vluchteling’ laat
‘betrokkenen’ ruimte voor een eigen inbreng, voor het vertellen en overdenken van de
eigen positie in het conflict en voor het vertellen van het eigen verhaal. In het verlengde
hiervan positioneerde ik mijzelf als een vragen stellende betrokkene.
Het kan worden voorspeld dat er over alledaagse en beladen onderwerpen gesproken

zal worden, maar ook gezwegen in sociotherapie-trainingen die worden uitgevoerd in
post-conflict omstandigheden. Politiek gevoelige kwesties kunnen in gesprekken en in
gedragingen verweven zitten, daarom kunnen interventies zonder kennis van de context
en zonder voelsprieten voor politiek geladen onderwerpen, bedoeld of onbedoeld, partij-
dig uitpakken. Dit ondermijnt de uitwerking van sociotherapie op het gebied van veilig-
heid en vertrouwen en kan de deelnemers in gevaar brengen.

2.2 Onderzoeksvragen
a. Op welke wijze wordt de politieke en sociale problematiek van Rwanda, Congo en
Liberia in de literatuur beschreven?

b. Op welke wijze brachten lokale gesprekspartners de politieke en sociale problematiek
in hun omgeving onder woorden?

c. Boden de verkennende gesprekken voldoende kans op een community-based inbed-
ding van sociotherapie?

2.3 Literatuurstudie over drie landen en verkennende gesprekken in
vier gebieden

In de eerste jaren na de genocide was de werkelijkheid als buren verder te moeten leven
voor Rwandezen nauwelijks te bevatten. Het vinden van manieren van omgang met het
verleden en het heden trok wereldwijde belangstelling en daar is, volgens Ingelare (2012,
p.51) op veel manieren verslag van gedaan. Deze paragraaf beschrijft relevante literatuur
over de context van Rwanda, Oost Congo en Liberia.
Aansluitend volgen bespreking en uitkomst van verkennende gesprekken per casus.

Dit wordt gevolgd door een beschouwing op de contextbeschrijvingen en noties van
verwantschap en staatsburgerschap. Hierna worden thema’s gepresenteerd waar de ge-
sprekspartners aandacht voor vroegen, en aanknopingspunten aan de hand van fasebe-
grippen uit de sociotherapie en de kans op inbedding van sociotherapie. Dit hoofdstuk
wordt afgerond met doelstellingen die de uitnodigende organisaties voor de interventies
in hun plaatsen formuleerden.

2.3.1 Literatuurstudie: de context van Rwanda
Toen de Hutu presidenten van Rwanda en Burundi op 6 april 1994 terugkeerden van
vredesonderhandelingen in buurland Tanzania werd hun vliegtuig in het zicht van de
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luchthaven van Kigali neergehaald. De beide presidenten kwamen om het leven. De di-
rect daarop volgende moordpartijen op Tutsi’s werden met machetes, stokken en vuur
uitgevoerd. Het waren volgens Prunier (1995) Verlinden (1996) en Lindijer (2004) politiek
extremistische Hutu’s die opriepen tot moorden. De vredesonderhandelingen in Tanza-
nia hadden als onderwerp de politieke onrust tussen opstandige Hutu’s en de uit balling-
schap terugkerende Tutsi’s. De scherpte in de onderhandelingen hield verband met de
eisen van het Internationale Monetaire Fonds (IMF) en de Wereldbank, onder andere de
eis tot het invoeren van een meerpartijenstelsel als voorwaarde voor financiële hulp.1

In de honderd dagen die op de dood van de presidenten volgden veranderde Rwanda
in ‘Dantes hel’ aldus De Jonge tijdens het bezoek van Nederlandse parlementariërs aan
een van de gevangenissen in Rwanda (Broere, K. 1999). Tussen april en juli 1994 werden
achthonderdduizend Tutsi’s en gematigde Hutu’s vermoord. Families, buurtschappen,
vriendengroepen, samenwerkingsverbanden, kerk- en onderwijsgemeenschappen, zie-
kenhuizen, banken, bedrijven, lokale overheidsbesturen en rechtspraak decimeerden.
Honderdduizenden inwoners vertrokken naar andere gebieden zowel in het eigen land
als naar buurlanden. Meer dan honderdduizend kinderen werden wees. Het patroon van
de uitbarsting van geweld beantwoordde aan de in 1948 door de Verenigde Naties (VN)
opgestelde definitie van genocide.
Dat door Hutu’s gehoor werd gegeven aan de oproep tot moorden wordt door ken-

ners van het gebied toegeschreven aan de snelle bevolkingsgroei,2 aan de kritiekloze ge-
hoorzaamheid aan de autoriteit en aan de vrees voor hernieuwde overheersing door de,
uit langdurige ballingschap terugkerende Tutsi’s (Prunier, 1995; Reyntjens, 2009). De
vrees voor nieuwe overheersing voert terug naar het koloniale regiem in de periode 1860
tot 1962. Volgens Newbury (1988) verleenden de pastorale Tutsi’s, hand- en spandiensten
aan het koloniaal bestuur (wat ten nadele werkte van de agrarische Hutu’s) en werden ze
bevoordeeld met onderwijs en bestuurlijke posities. Toen na 1945 de koloniale politiek
op gezag van de VN beëindigd moest worden, werden de Hutu’s erkend in het verzet
tegen de vernederingen die ze hadden meegemaakt. Door toedoen van de VN kregen zij
ook geleidelijk meer toegang tot het onderwijs. Het Belgisch koloniale bestuur verstrekte
geen duidelijkheid over die verandering waardoor de verhouding tussen de bevolkings-
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1. De overige eisen bestonden uit: fiscale discipline, aanbrengen van andere prioriteiten in pu-
blieke uitgaven naar sectoren die economische potentie hebben tot verbeterde distributie van
inkomen zoals; primaire gezondheidszorg, onderwijs en infrastructuur, de hervorming van be-
lastingen, liberaliseren van rente, een competitieve wisselkoers, liberalisatie van handel, open
handelsgrenzen, privatiseren, dereguleren en het veilig stellen van eigendom. Het eisenpakket
staat te boek als de Washington Consensus (1989).

2. Rwanda telde volgens Newbury in 1934 1,6 miljoen inwoners en in 1989 7,1. In 2008 werden er
9,7 miljoen geteld.
Congo met een oppervlak van 2.345.410 km2 telde tussen 1998-2003 51,7 miljoen inwoners.
Voor 2025 wordt daar volgens Berwouts (2001, p. 68) een bevolkingsaantal van 104,8 miljoen
verwacht.



groepen ernstig verslechterde. Hierdoor kreeg de beëindiging van het koloniaal bestuur
in 1962 een turbulent en gewelddadig verloop toen bekend werd dat Hutu’s door verkie-
zingen de macht gingen krijgen. Volgens The World van 1995/1996 bestond de Rwandese
bevolking in die tijd voor 84% uit Hutu’s, voor 15% uit Tutsi’s en voor 1% uit Twa. Tijdens
de turbulentie vluchtten Tutsi’s naar buurlanden. Anderen werden in eigen land verban-
nen naar het moerassige gebied van Bugesera.
Het Hutu bestuur van de nieuwe Rwandese Republiek draaide de bestuurlijke veran-

deringen, die gedurende decennia discriminerende last hadden veroorzaakt, niet terug
omdat dit onmogelijk was geworden door de geldeconomie: vrachtwagens rijden niet
op burenhulp. Vanaf het moment van onafhankelijkheid in 1962 was de basis voor beleid:
een Hutu zijn, een moreel christelijk leven leiden en met hard werken de betekenisloze
politiek vervangen (Prunier, 1995, p.60; Bossema, 1999). Dit beleid had nog eens discrimi-
natie tot gevolg, er waren alleen andere machthebbers die de posities van de macht
bekleedden.
De Tutsi’s die naar de buurlanden waren gevlucht probeerden vanaf 1962 meermalen

terug te keren. Prunier (1995), Malkki (1995), Verlinden (1996) brengen de moordpartijen
tussen Hutu’s en Tutsi’s in Rwanda en Burundi tussen 1959 en 1994 in verband met bal-
lingschap en pogingen tot terugkeer.3 In 1963 ondernamen Tutsi vluchtelingen vanuit
Burundi een terugkeerpoging, als represaille werden tussen vijf- en achtduizend in Rwan-
da wonende Tutsi’s door Hutu boeren vermoord en sloegen honderdvijftigduizend men-
sen op de vlucht. In 1972 liepen in buurland Burundi de spanningen hoog op vanwege
geruchten over de terugkeer van de koning. De autoriteiten zetten het leger in tegen de
Hutu’s die met geweld reageerden. In de massamoord die volgde kwamen ongeveer
tweehonderdduizend prominente, ondertussen wel geschoolde, Hutu’s en ongeveer vijf-
entwintighonderd Tutsi’s om het leven. Honderdduizend Hutu’s vluchtten naar Rwanda.
Het geweld bleef ongestraft.
In de tweede helft van de zeventiger jaren van de vorige eeuw daalden de hoge prijzen

voor koffie en tin, vielen extraatjes voor de elite weg en ontstond er binnen de overheid
een strijd om posities. Het eigenbelang van de autoriteiten, bestaande uit de groep van
eigen afkomst, leden van een clan4 werd (onder anderen met het instrument van regio-
nalisme) steeds nadrukkelijker gesteld boven het belang van de gehele bevolking (Pru-
nier, p.79-85; Corduwener, 2004, p.22; Verlinden, 1996, p.28).
In 1990 besloot het Rwandees Patriottisch Front (RPF), dat uit Tutsi ballingen in Ugan-

da bestond, om gewapend terug te keren en luidde hiermee een periode in van hoog-
oplopende spanningen en opnieuw van gewelddadigheden.
De inschattingen, die het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken over de

situatie in Rwanda had gemaakt waren onvoldoende gebaseerd op wat zich daar in 1994
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werkelijk afspeelde. Daardoor werd de massale moordpartij tussen april en juli te laat
gekwalificeerd als genocide met als gevolg dat de wereldgemeenschap niet ingreep (Al-
bright 2004, p. 158-166; Annan 2012, p.69-84). Bij genocide is er de verantwoordelijkheid
om te beschermen.
Het RPF bracht de genocide na honderd dagen tot stilstand waarna het de staats-

macht overnam en een regering van nationale eenheid benoemde. Het RPF kondigde
aan dat er de eerste vijf jaar geen verkiezingen kwamen. Het gevoerde veiligheidsbeleid
steunde op een nieuw leger en een nieuw politiecorps en werd met strakke hand geleid,
aldus Prunier (1995, p.323-324). In die periode maakte de toegestroomde (internationale)
hulp een begin met de wederopbouw van de vernielde en verdwenen infrastructuur
mogelijk. Er werd een nieuw concept van burgerschap ingevoerd dat gebaseerd was op
het lidmaatschap van een centrale Staat. ‘Alsof ze niet meer bestonden, mochten Hutu’s
en Tutsi’s sinds de volkerenmoord niet meer bij naam worden genoemd’, schreef journa-
list Lindijer in 2010. En terwijl iedere inwoner zichzelf voortaan als Rwandees diende te
beschouwen, formuleerde de nieuwe regering een post-genocide indeling van vijf groe-
pen. Die indeling diende om vast te stellen wie voor materiële, sociale of mentale hulp in
aanmerking kwam. In het vervolg van deze studie (kader XIII) kom ik op dit thema terug.
In en om de vluchtelingenkampen in de Oost-Congolese steden Goma en Bukavu5,

kwam het overweldigende geweld dat in 1994 uitbrak, niet tot staan. Tussen de honderd-
duizenden vluchtelingen bevonden zich ongeveer twintigduizend Rwandese ex-soldaten
en naar schatting tienduizend geradicaliseerde interahamwe militieleden.6 Het voortdu-
rende geweld langs de grenzen werd door de nieuwe machthebbers in Rwanda be-
schouwd als een bedreiging omdat de kampen als uitvalsbases werden gebruikt voor
operaties in Rwanda (Lindijer 1996). Onderwijl braken de autoriteiten van de VN zich
het hoofd hoe te opereren in de kampen. Moesten de vluchtelingen niet of juist wel
worden beschouwd als schild voor de Rwandese soldaten en Interahamwe militieleden?
In 1996 werden de grote kampen aangevallen door rebellerende Congolese groeperin-

gen verenigd in Alliance des Forces pour la Libération du Congo-Zaïre (ADFL). De coalitie
werd aangevoerd door Laurent Kabila en gesteund door de regeringen van Uganda en
Rwanda. Na beschietingen werden de honderdduizenden vluchtelingen in januari 1997
weggejaagd zowel terug naar Rwanda als verder Congo in (Prunier, 1995; Poulingy, 2006;
Reyntjens, 2009).
Tijdens de eerste jaren na de geforceerde terugkeer vonden afrekeningen plaats en

werden honderdtwintigduizend mensen, verdacht van deelname aan de genocide, ge-
vangen genomen. De gevolgen voor de Tutsi’s die aangifte hadden gedaan bleven niet
uit, zij voelden zich onveilig door intimidaties. Ook ondervonden partners van gevange-
nen en een veelvoud aan kinderen in de schoolgaande leeftijd vergaande sociale gevol-
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5. In de Oost-Congolese stad Goma verbleven 850.000 vluchtelingen en in het zuidelijker ge-
legen Bukavu 650.000.

6. Interahamwe is de Kinyarwanda aanduiding voor de Hutu militie groepen.



gen. Bovendien ontstond er een volgend humanitair probleem. De gevangeniscapaciteit
was berekend op tienduizend personen in plaats van honderdtwintigduizend. En omdat,
volgens Borland (2004), slechts twintig van de zevenhonderdvijfentachtig praktiserende
rechters de genocide hadden overleefd, zou berechting naar de maatstaven van het In-
ternationaal Recht naar schatting meer dan honderd jaar gaan duren.

Foto: 1) Uit eigen collectie. Bouwplaats op het erf van het Anglicaanse bisdom.
Byumba, 2005.

In de negen jaar tussen de terugkeer uit de kampen en het begin van de eerste sociothe-
rapietraining in Byumba werden de mensen in beslag genomen door de wederopbouw
en door bange vragen. Wie leefde nog? Waar waren vermiste naasten en bekenden ge-
bleven? Wie werd bedreigd? Wie was gevangen genomen? Wat kon er in de bijeenkom-
sten van volksrechtspraak gebeuren?
Nadat duidelijk was geworden dat er slechts driehonderd vonnissen per jaar mogelijk

waren, werd een nationaal initiatief voor volksrechtspraak (community-based recht-
spraak) uitgewerkt naar het model van ‘gacaca’ (Zie kader VIII hieronder).
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Kader VIII

Overgangsrechtspraak na de genocide gebaseerd op
traditionele rechtspraak ‘gacaca’

Gacaca’s waren, volgens Ngendahayo, (20057 en 2008, p. 77) traditionele bijeenkomsten van de
Rwandese gemeenschappen. Zittend in het gras kwamen mensen bijeen om ruzies over eigendom-
men, diefstal en familieproblemen te bespreken. Die bijeenkomsten waren gebaseerd op waardig-
heid, integriteit en natuurlijke wijsheid. In deze wijze van volksrechtspraak hadden traditionele lei-
ders het rechtsprekende laatste woord. Gacaca was lang niet meer in gebruik.

In 1998 werd het traditionele model gebruikt om een overgangsrechtspraak uit te werken. Toen
bedoeld om een einde te maken aan de lange periode van straffeloos gebleven geweld, om de
massaal begane misdaden community-based te berechten, om de humanitaire problematiek in de
gevangenissen aan te pakken, om waarheid te vinden, straffen te bepalen en om verzoening en
eenheid tot stand te brengen.

De overgangsrechtspraak werd beperkt tot de genocide van 1994. De misdaden die voor de ver-
nieuwde gacaca rechtspraak in aanmerking kwamen, moesten van de derde en vierde categorie zijn.
De grote misdaden, van de zogenaamde eerste categorie, begaan door de mensen die de genocide
gepland hadden, gingen naar het Internationale Rwanda Tribunaal in Arusha, Tanzania. De misda-
den van de tweede categorie, begaan door de coördinerende uitvoerders, gingen naar de nationale
rechtbanken. Verkrachtingen werden tot de hoogste categorie gerekend.

Het concept voor de overgangsrechtspraak schreef acht zittingen voor. In de eerste vijf zittingen
moest het onderzoek volgens de wettelijke voorschriften gaan over materiele zaken. Over wie wat
hoe en waar kwijt was geraakt. Er moest vastgesteld worden of bezittingen gestolen of vernietigd
waren. Wat de omvang daarvan was en door wie gestolen of vernietigd was. De zesde en zevende
zitting waren het belangrijkst. Ze waren zeer gevoelig, omdat daarin aan moest worden geven wie
vermoord waren, wie gemoord had en waar de doden gelaten waren. In die bijeenkomsten moesten
getuigenissen en bekentenissen worden afgelegd. In de achtste bijeenkomst spraken lokale rechters
de strafmaat uit (Wittenberg 2004).

In 2001 werden meer dan tienduizend gacaca’s geïnstalleerd met evenveel gacaca comités. De co-
mités werden samengesteld uit burgers die werden opgeleid en geautoriseerd om het laatste woord
te hebben en recht te spreken over misdaden (Leegwater, 2005). Van het gemoderniseerde en wet-
telijk vastgelegde model werd verwacht dat het vertrouwen zou herstellen en verzoening zou bren-
gen. De pilot met gacaca ging in juni 2002 van start.

De formele fase met gacaca begon in 2005 en werd eerst in 2012 afgerond.
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7. Dekker, C. Eindrapport van de eerste fase en tweede fasen van training in Byumba. September-
December 2005.



De nieuwe overheid, gericht op de promotie van nationale verzoening, organiseerde jaar-
lijkse herdenkingen, richtte tal van herdenkingsmonumenten op en nam initiatieven om
trauma’s te counselen. De overheid communiceerde ‘Eenheid en Verzoening’ op recla-
meborden langs de wegen.

2.3.2 Verkennende gesprekken: uitslag van de studiereis naar Rwanda
(2004)

De onderwerpen die ter sprake kwamen waren in eerste instantie niet op een trainings-
interventie gericht maar wel van belang voor de interventie. De antwoorden van de ge-
sprekspartners hadden betrekking op ervaringen met de genocideherdenkingen en de
volksrechtspraak en ze gingen over te weinig hulp voor teveel leed en over de talloze
families die van samenstelling veranderd waren.

– Ervaringen met genocide herdenkingen
In 2004 werd gedurende honderd dagen herdacht dat de genocide tien jaar eerder
plaatsvond. De gesprekspartners spraken bezorgd over de herdenkingen; er werden te
veel gevoelens geactualiseerd en er was niet genoeg zorg. Een vrouwelijke arts die na de
genocide in Canada was opgeleid in kennis en kunde over psychotrauma noemde dat
riskant. Toen in het stadion waar herdenkingen plaatsvonden, een gevangene wordt op-
gevoerd die in de pilot van gacaca zijn daden had bekend, kregen ongeveer vijftig mensen
herbelevingen en moesten worden weggedragen, aldus een vrouw die in eigen land ge-
traind was in psychotrauma counseling. De mensen moesten naar het stadion komen,
dat was georganiseerd, vertelden leden van een vrouwencoöperatie op fluistertoon. Alle
leed van de genocide werd gedurende de drie herdenkingsmaanden iedere avond op
televisie uitgezonden. Iedere avond werden de hoofden er weer afgehakt en was er het
stadion en waren er de beelden van de herbegrafenissen. Dat ging, volgens de Jonge van
het Penal Reform Institute (PRI), die onderzoek uitvoerde naar de pilotfase van gacaca,
om een boodschap. De Jonge doelde op het eenzijdige karakter van de uitzendingen
waarin alle Hutu’s als daders en alle Tutsi’s als slachtoffers werden afgebeeld.

– Ervaringen met gacaca
De gesprekspartners vertelden over hun ervaringen met de pilot bijeenkomsten van ga-
caca.8 Ze hadden hun verhalen verteld en ze voelden zich vervolgens bedreigd, vertelde
een tiental vrouwen die tijdens de genocide weduwe geworden waren. Ze ontvingen
nauwelijks financiële steun en hielden in de nacht zelf de wacht. Een verpleegkundige uit
de hoofdstad, die getraind was in psychotrauma vertelde dat gacaca een einde maakt aan
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8. Tussen 2002-2004 werden pilots uitgevoerd. In die periode werden nog geen straffen uitge-
sproken. Dat zou gebeuren als gacaca overal tegelijk formeel van start ging. De formele aan-
vang stond voor 2005 gepland en zou naar verwachting tot 2008 duren. Gacaca is formeel in
2012 beëindigd.



straffeloosheid en dat was goed. De verpleegkundige zag de getraumatiseerde weduwen
eens per maand. Over de methode van hulpverlenen vertelde de hulpverlenende contac-
ten te beginnen met een serie individuele ontmoetingen waarin geluisterd werd naar de
hartverscheurende verhalen over verloren familieleden, vaak ook over verkrachtingen.
Als de vrouwen als getuigen optreden bij gacaca, nam de spanning toe. ‘Een enkele keer
konden we ze helpen met de voorbereiding daarvan of door ze na afloop op te vangen.
Die hulp was altijd te weinig’. Een leidinggevende van de Association Rwandaise Des Con-
seillers En Traumatisme (ARCT, een organisatie van verpleegkundigen) vertelde dat men-
sen leden aan nachtmerries, herbelevingen en flashbacks. Er was angst, woede en verdriet
en dat maakte de gang naar gacaca volgens haar erg moeilijk. Daarbovenop konden in de
gacaca’s opnieuw ingrijpende incidenten plaatsvinden zoals wanneer gevangenen een
bekentenis aflegden en naar mensen in het publiek wezen met wie ze hadden gemoord.
In een van de bijeenkomsten vertelde een verdachte dat hij niet, zoals werd beweerd, had
gemoord. Hij bekende betrokkenheid bij een verkrachting en wees naar een totaal on-
voorbereide vrouw. De hertrouwde vrouw, die nooit meer over de verkrachting had ge-
sproken raakte, volgens de leidinggevende, geheel van streek. Een andere vrouw vertelde
dat ze met al haar vijf kinderen en haar partner bij terugkomst uit het vluchtelingen-
kamp in Congo, uiteindelijk haar huis weer terug kreeg. In de buurt ontmoette ze vrou-
wen die alles kwijt waren geraakt. Ze begreep de boosheid van Hutu’s, ze vertelde Hutu
te zijn. De genocide was volgens haar niet goed. Ze vertelde dat er aan beide zijden nog
steeds extremisten zijn. Een pastor in Byumba vertelde dat de pilot bijeenkomsten van
gacaca veel emoties opriepen, vooral vanwege de onverwachte vrijlating van veel gevan-
genen in 2003. De pastor: ‘Wij breken ons dagelijks het hoofd over de gacaca ‘s en over de
impact van de vrijlating’. Kerken speelden volgens hem een belangrijke rol bij het goed
laten verlopen van gacaca. Autoriteiten verzochten hen dat te doen. De pastor: ‘Wij
bezoeken gevangenissen. We moedigen gevangenen aan te bekennen als er gemoord is.
We bezoeken overlevenden van de genocide, veelal weduwen, en we bezoeken families,
meestal vrouwen van mannen of zonen die gevangen zijn genomen’. En onderzoeker De
Jonge van PRI9 sprak over de overvolle gevangenissen waar de gevangenen dikke benen
kregen en waar vergroeiingen ontstonden door gebrek aan bewegingsruimte.10 Zolang er,
volgens hem met matrassen en slaapschema’s verbeteringen werden aangebracht in de
gevangenis vond de regering alles goed. De volgende stap was een proces van berechting,
zodat gevangenen zicht kregen op de aanklacht, op de straf of op vrijlating. Tijdens de
pilot van dat proces werden problemen gesignaleerd, waaronder met de onafhankelijk-
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9. Het PRI probeert een eerlijke rechtsgang te bevorderen bij de berechting van oorlogsmisdadi-
gers door de gacaca.

10. Tertsakian (2009), die de situatie in de Rwandese gevangenissen bijna tien jaar onderzocht
had, berekende dat er per gevangene gemiddeld 40 cm2 leefruimte beschikbaar was. Die
ruimte werd door gevangenen spottend ‘Le Château’ genoemd.



heid en de kundigheid van de beperkt getrainde leken van de duizenden gacaca comités.
Deze informatie ontving van officiële zijde weinig gehoor.

– Ervaringen met te weinig hulp voor teveel leed
De leidinggevende van ARCT verzuchtte in 2004 dat het nu al zolang duurde met de
ernstig getraumatiseerde mensen die ondertussen genegeerd werden omdat de omstan-
ders zich er geen raad meer mee wisten en er geen woorden voor hadden. En als ze die
wel hadden wisten ze de weg niet naar hulp. ‘Wij zijn met zo weinig hulpverleners ten
opzichte van zoveel pijn van zoveel mensen’. Een Europese onderwijzeres in het Westen
van Rwanda vertelde over een schoolklas van vijftig kinderen die tijdens de periode van
herdenking ‘out of control’ raakte. De kinderen werden door het onderwijzend personeel
in een vrachtwagen naar een ziekenhuis gebracht waar ze tranquillizers kregen toege-
diend. De onderwijzeres vroeg wat één traumahulpverlener in dat streekziekenhuis kon
met de grote omvang van dergelijke problemen. Een vrouwelijke arts legde uit dat veel
mensen denken dat een traumaprobleem net zoiets is als malaria. ‘De mensen komen
een paar keer terug en daarna niet meer’.

– De ervaring met geweld dat alle families veranderde
Drie vrouwen uit Byumba vertelden dat ze enkele jaren in vluchtelingenkampen in eigen
land hadden doorgebracht. Ze waren daar naar toe gevlucht vóór het RPF vanuit Uganda
hun stad binnentrok. Hun families waren nog compleet en, zoals bijna iedere familie, ook
veranderd. Ze legden uit dat ze respectievelijk vijf, twee en drie kinderen hadden geadop-
teerd. In het ene geval waren de geadopteerde kinderen familie, in het andere kinderen
van vrienden en in het volgende van onbekende ouders. Desgevraagd vertelden de vrou-
wen dat de kinderen van Hutu én Tutsi etniciteit zijn.

– Ervaringen met de nieuwe overheid
‘Wij waren het probleem niet’, vertelde een jonge Hutu die niet van plan was dat te
verbergen. ‘We leefden samen. Mijn broers trouwden Tutsi vrouwen, we waren vrienden,
we zaten op dezelfde school. Nu zien we wat er van iedereen geworden is. Sommige van
mijn klasgenoten kwamen ver, ze werden generaal. Anderen klommen tijdens de burger-
oorlog omhoog en werden daarvoor betaald, later werden ze gedumpt. Dat was groot
gezichtsverlies. Van hen zijn er velen gevlucht’.
Gesprekspartners die voorheen werkzaam waren bij een agrarische coöperatie vertel-

den dat parlementsleden een onderzoek begonnen waren naar het voortduren van de
genocide ideologie en dat ze daarmee de aanvaarding van gacaca verstoorden.

2.3.3 Verkennende gesprekken in Byumba, Rwanda (2005)
Gesprekspartners van het Anglicaans Diocese in Byumba vertelden dat mensen zich be-
kneld en verlamd voelden door zowel de oorzaak als het gevolg van wat ze hebben mee-
gemaakt. ‘Velen verloren hun waardigheid en werden onverschillig tegenover een toe-
komst, velen zochten hulp bij bestuurders en pastores, anderen liepen doelloos rond
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zonder plan om te overleven of ze toonden ongericht agressief gedrag. Wij worden ge-
confronteerd met onze eigen gevoelens van hopeloosheid omdat we al zoveel jaren luis-
teren naar klachten over onveiligheid, isolement, naasten in gevangenschap en armoede
zonder dat er veel verandert’. De pastor vertelde dat hij de deur van zijn kantoor soms
afsloot voor vrouwen die hij meerdere keren met eenzelfde Bijbelcitaat getroost had en
die opnieuw hulp zochten. In 2003 moest een grote groep vrijgelaten gevangenen geïn-
tegreerd worden in de woonomgeving van weeskinderen, genocide weduwen en terug-
gekeerde ballingen. In diezelfde omgeving stond een overvolle gevangenis die met prik-
keldraad omgeven was.

Foto 2): Uit eigen collectie. Verkennend gesprek in Byumba. 2005.

Hier en daar werd fluisterend gesproken over vele honderden mannen van Byumba die
ergens tussen 1990 en 1994 naar het voetbalstadion waren ontboden en die nooit meer
teruggekeerd waren. Het tijdstip werd niet genoemd. Naar aanleiding van die verdwij-
ning hoorde de verkenner verschillende keren over het begrip ‘dubbele genocide’. Ge-
bruik van dit politiek gevoelige begrip alarmeerde de verkenner. Ze hield rekening met
een veiligheidsprobleem als de term in de trainingen ter sprake zou komen. Formeel was
er namelijk sprake van een Tutsi-genocide. Met ‘dubbele genocide’ werd in feite gezegd
dat er ook sprake is geweest van genocide op Hutu’s. Tijdens een bezoek aan de Prefect
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(provinciaal bestuurder) stelde de verkenner hierover in drie etappes vragen. De eerste
etappe was het verzoek een vraag te mogen stellen, de tweede dat het een ongemakke-
lijke vraag betrof en de laatste etappe hield in dat de vraag over een politiek gevoelig
onderwerp ging. De glimlachende Prefect gebood: ‘Stel je vraag’. De definitie van geno-
cide was volgens hem gereserveerd voor de intentie om een complete groep uit te roeien.
Dat was in Byumba niet het geval. Het was wraak en het was crimineel. Om die reden
moet die gebeurtenis een dubbel bloedbad genoemd worden en niet een dubbele ge-
nocide. De Prefect voegde toe dat hij tussen 1990-1994 Byumba niet had verlaten en dus
getuige was geweest van wreedheden aan beide kanten. ‘Soldaten van beide kanten
vochten tegen elkaar en de inwoners waren het slachtoffer. De ene etnische groep werd
samengebracht en de andere groep schoot. Veel inwoners van Byumba verloren daarbij
het leven. De Prefect vertelde dat de postgenocide problemen van vandaag wortels heb-
ben in de eigen geschiedenis. Hij zag trauma als een uitdrukking hiervan. ‘Trauma houdt
ons in armoede’. Als voorbeeld noemde de provinciebestuurder dat de sociaaleconomi-
sche samenwerking, die nodig is om (weer) inkomen te halen uit rijstteelt langs de rivier-
oevers maar niet tot stand kwam vanwege emotionele weerstand tegen het samenwer-
ken.
De gesprekspartners van het Anglicaanse bisdom benadrukten dat de resultaten van

eerdere trainingen, waaronder die over conflictmanagement, goed bestuur, traumacoun-
seling, preventie tegen seksueel geweld, mensenrechten en volksrechtspraak, nagenoeg
geen uitstralend effect hadden gesorteerd op de problematisch situatie in wat over was
gebleven van het sociale weefsel. De pastor: ‘God heeft Byumba gezegend door jou hier
te brengen.’

2.3.4 Verkennende gesprekken in Nyamata, Rwanda (2007 en 2008)
Nyamata is een plaats vlakbij het moerassige gebied van Bugesera en was in april 1994,
nadat het vliegtuig met de beide presidenten was neergeschoten, een van de eerste doel-
witten van de moordende Hutu’s. Getuigen rapporteerden aan een mensenrechtenorga-
nisatie over de doden en gewonden en over de moordpartijen in scholen en kerken. Er
waren getuigenissen gedaan over opgejaagde slachtoffers die zich dagen en weken in de
modderige moerassen schuil hadden gehouden. ‘God heeft u gestuurd om ons te hel-
pen’, vertelde een pastor. Anderen legden uit dat verkrachte vrouwen niet in staat waren
om voor het gerecht te vertellen wat hen was overkomen. ‘Trauma is een diepe bron van
onze tegenwoordige problemen’. Door de gebeurtenissen uit de geschiedenis van dit ge-
bied leven de mensen geïsoleerd van elkaar en wonen overlevenden van de genocide
naast de daders. Een van de vrouwen uitte haar ongenoegen over de vorige overheid en
het toenmalige onderwijs: ‘Wij hadden nooit vrede en we hadden vanaf 1959 een slechte
regering. Ik kan u een voorbeeld geven. In mijn kinderjaren vroeg de schooldirecteur ons
om op te staan. Hij dirigeerde Hutu en Tutsi kinderen naar verschillende kanten van het
klaslokaal. Dat is altijd een pijnlijke herinnering gebleven. In 1959 werden wij, de Tutsi’s
van het noorden van Rwanda, naar dit gebied met malariamuggen en tseetseevliegen
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verjaagd. Er was hier niets. In 1994 hebben we nog eens buitengewoon geleden’. Een man
vertelde dat de huidige overheid in haar beleid wel aandacht heeft voor de trauma’s
maar dat het van de mensen zelf afhangt of dingen beter worden gemaakt. De burge-
meester vertelde dat er tijdens de honderd dagen van genocide in zijn gebied vijfenzes-
tigduizend van de honderdtwintigduizend inwoners zijn vermoord. Desgevraagd ant-
woordde de burgemeester dat de officiële aandacht voor de traumatische herinneringen
goed was maar lang niet genoeg: ‘We hebben hier tegenwoordig vijftien sectoren met
verzoeningsinitiatieven, die niet in het hart van het probleem treden.’ Hij vertelde dat
verpleegkundigen uit de hoofdstad tijdens de dagen van herdenking (tussen april en juli)
voor assistentie naar zijn stad kwamen. De ontmoeting met de verkenner werd afgeme-
ten afgerond: ‘Ga u gang, wanneer kunt u beginnen?’ Na het gesprek legde arts Mukatete
van FVA uit wat er speelde en maakte daarmee deze afgemeten afronding begrijpelijk. De
bestuurders van Nyamata waren sinds 1994 talloze keren door vertegenwoordigers van
internationale donoren, journalisten, filmploegen en onderzoekers bezocht. Zij om-
schreef de grote vernedering en het massale verlies die iedere hoop van de overlevenden
weg hadden genomen, als een verlammende ervaring dat een specifiek probleem was dat
ze aanduidde als tunnelvisie. De verlammende ervaring had een negatieve invloed op het
vertrouwen in het vermogen om zelf weer problemen op te lossen en had als gevolg dat
het kader met potentie wegtrok. Mukatete, die vanwege haar professie mensen kende
die de schuilplaats in het moeras hadden overleefd, bracht me naar de katholieke kerk
van Nyamata, waar de bebloede kleding als monument van herdenking was geconser-
veerd. In die kerk hadden ongeveer tweeduizend Tutsi’s vergeefs een toevlucht gezocht.
Ze werden er in 1994 ingesloten en door Hutu’s vermoord.

2.3.5 Literatuurstudie: de context van Congo
Het geweld in en om de grote vluchtelingenkampen in Oost-Congo vormde een bedrei-
ging voor de vluchtelingen, voor de bevolking van Oost Congo en in het bijzonder voor
de Rwandees-Congolese Tutsi’s: de Banyamulenge en de Banyarwanda.11 Tussen 1996 en
2003 ontvouwden zich in het grondstoffenrijke en politiek verloederde Congo twee oor-
logen. De eerste oorlog (1996-1998) was gericht op de omverwerping van het bewind van
president Mobutu die in 1965, na vijf tumultueuze jaren van onafhankelijkheid, met een
militaire coup aan de macht was gekomen. Mobutu had zichzelf sindsdien, en ten koste
van de ontwikkeling van zijn land, aanstootgevend verrijkt.
De onafhankelijkheid van Congo begon in 1960 op turbulente wijze. Nadat de koning

van België de overdracht omschreef als de voltooiing van het genereuze werk van koning
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11. Banyamulenge zijn Rwandese Congolezen van de heuvel Mulenge. Zij werden in en rond 1885
door koloniaal bestuur te werk gestuurd in de Kivu provincie. Sommigen gingen er uit eigen
beweging naartoe. Banyarwanda zijn Rwandese Congolezen die bij de gewelddadigheden rond
de onafhankelijkheid in 1960 naar de Kivu waren getrokken. Beide groepen kregen een Con-
golees Staatsburgerschap.



Leopold II, benadrukte de Congolees Lumumba de wonden van zijn volk: de afmattende
arbeid, de armoede, de spot, de vernederende beledigingen en de grond die, in naam van
zogenaamd legale teksten (die slechts het recht van de sterkste erkenden), was geroofd.
(Van Reybrouck, 2010, p. 289-291; www.intal.be/nl). Kort na de dertigste juli van 1960
brak er in Congo op veel plaatsen tegelijk onrust uit en kwam premier Lumumba in
politieke problemen. Hij werd in 1961 in het bijzijn en in opdracht van Belgische auto-
riteiten vermoord door landgenoten (De Witte 1999, p. 269-272).
Het bewind van Mobutu dat in vijfendertig jaar geërodeerd was en al die jaren door

Amerika gesteund, werd omver geworpen door de coalitie (ADFL) die eerder de kampen
in het Oosten had aangevallen en de vluchtelingen verjaagd. Tijdens die opmars werden
journalisten geweerd. Na de machtsovername, waarbij aanvoerder Laurent Kabila zichzelf
tot president benoemde, viel de ADFL uiteen. Tussen Kabila en de Rwandees-Congolese
Tutsi’s brak onenigheid uit over de beloning voor geleverde diensten. Omdat de voorma-
lige coalitiepartners van plan waren hun beloning dan maar te nemen (het oog was ge-
vallen op de in Oost-Congo gelegen diamantmijnen), riep Kabila in 1998 militaire hulp in
van ‘bevriende’ Afrikaanse landen12 om een tweede oorlog te beginnen tegen zijn afval-
lige vrienden. ‘Bevriende Afrikaanse landen’ verwijst naar de periode vanaf de late vijf-
tiger jaren van de vorige eeuw waarin guerrillastrijders van de verschillende Afrikaanse
landen elkaar inspireerden in hun streven naar onafhankelijkheid. Zoals al eerder in deze
studie genoemd is, kwamen tijdens de beide Congolese oorlogen naar schatting ruim
drie miljoen mensen om het leven door geweld en ontberingen.13

In het immense Congo werd in 2003 een vredesakkoord gesloten en een vredesmacht
van de VN van bijna zeventienduizend man gestationeerd. De blauwhelmen moesten er
onder andere op toezien dat alle buitenlandse troepen het land zouden verlaten, dat de
wapens werden ingeleverd en dat verkiezingen werden voorbereid. In 2006 werden, voor
de tweede keer en met een tussentijd van 35 jaar, verkiezingen gehouden. Laurent Kabila,
die in 2001 door een van zijn lijfwachten was vermoord, was intussen opgevolgd door zijn
zoon Joseph. In de Kivu provincie van Oost-Congo (waar tussen 2007 en 2009 sociothe-
rapietrainingen werden uitgevoerd) stemden 90% van de stemgerechtigden op Joseph
Kabila, die ook in de rest van Congo de meerderheid van stemmen kreeg.
In de internationale pers werd, ondanks de aanwezigheid van duizenden blauwhel-

men, met regelmaat over voortdurende gevallen van wreedheden (ook) in de provincie
Kivu geschreven en werd de naam van de Rwandees Congolese Tutsi leider (Nkunda) die
een gewapende groep had gevormd met regelmaat genoemd. Naar verluid rechtvaar-

TERUGVINDEN VAN WAARDIGHEID

90

12. De ‘bevriende’ landen die Kabila militaire steun leverden waren onder andere Zimbabwe, An-
gola en Namibia.

13. Het International Rescue Committee (IRC) schatte in 2008 5,4 miljoen doden. Het Human
Security Report (2009) kwam, met een correctie van normale sterftecijfers uit op ruim 3 mil-
joen doden.



digde de gewapende groep van Nkunda haar bestaan en acties met de bewering dat de
achtergebleven interahamwe Hutu milities uit Rwanda de vrouwen van de Tutsi groep
bedreigden en verkrachtten. De groep werd gesteund door de overheid van Rwanda.

2.3.6 Verkennende gesprekken in Zuid-Kivu, Oost-Congo (2007)
De vijfentwintig traditionele leiders vertelden over veediefstal, verkrachtingen en land-
conflicten en over de Interahamwe milities uit Rwanda die zich schuilhielden in het
woud en de toegang tot hun bron van inkomsten (houtkap) belemmerden. Vroeger
werden gespannen verhoudingen volgens hen opgelost met ‘ngombe’, wat traditionele
bijeenkomsten waren waar gevoelige onderwerpen werden besproken, waar werd gepar-
donneerd en verzoend. De oude gewoonte van elkaar helpen was verdwenen, zelfs het
delen van traditioneel gebrouwen bier. De leiders luisterden aandachtig naar de uitleg
over sociotherapie. Ze bespraken dat sociotherapie misschien een manier was om een
uitweg te vinden voor hun problemen en conflicten. Verschillende gesprekspartners ble-
ken het niet eenvoudig te vinden om de omvang, de taken en de mogelijkheden van, wat
Polman (2008)14 ‘de hulpindustrie’ noemt, uit elkaar te houden. Zij vroegen de verkenner
of zij het vertrek van de ‘Interahamwe’ kon bespoedigen. De verkenner kon slechts uit-
leggen dat de grote internationale organisaties hiervoor nog steeds geen oplossing von-
den.15 De vertegenwoordigers van de overkoepelende organisatie van de protestante ker-
ken (CELPA) brachten het verlies van veel levens ter sprake en vertelden dat het weer
veilig was in de zondagse kerkdiensten. ‘Nu de wapens zwijgen is er ruimte voor een
volgende stap’. Andere gesprekspartners vertelden bij het onderwerp seksueel geweld,
de daaruit voortgekomen geboortes en de buitensluiting van onteerde vrouwen en ba-
by’s, dat de lokale gewoonten in tegenspraak zijn met de tegenwoordige strategieën om
problemen op te lossen. In het Panzi ziekenhuis in Bukavu waren tussen juli 2006 en april
2007 meer dan drieduizend vrouwen opgenomen. Meer dan zevenhonderd ondergingen
een gynaecologische operatie (Het gynaecologische programma kon worden uitgevoerd
met donaties van de Europese Unie (EU) en een protestants Zweedse donor). Samen met
de staf van IFDP bezocht de verkenner een loods achter het Panzi ziekenhuis waar dage-
lijks driehonderd uitgestoten vrouwen verbleven, sommigen een week, anderen een of
meer maanden. De medewerkers van een van de buitenlandse NGO’s vertelden dat de
mannen denken dat de duivel in de onteerde vrouwen is gevaren. Aan de duivel moet
een halt worden toegeroepen en daarom kunnen de vrouwen niet terugkeren. Een lokale
medewerkster vertelde te koken voor de driehonderd vrouwen. Ze beschouwde deze
taakuitvoering als hulp; ‘We koken om te voorkomen dat de vrouwen teveel denken’. De
beoogd trainer gaf bij de loods te kennen naar de vrouwen achter de naaimachines te
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14. De vele grote en kleine organisaties van hulp worden na jaren van ontwikkelings- en noodhulp
door critici ‘de hulp industrie ‘genoemd.

15. Omdat de Interahmwe diep in het woud getrokken zijn is het logistiek nog steeds niet moge-
lijk gebleken om de milities daaruit te verwijderen.



willen. Deze stonden achterin de loods. Terwijl ze oogcontact onderhield en de vrouwen
toonde dat zij die kunst met de naaimachine ook beheerste, ontstond een ontspannen
sfeer. En net als bij een ontmoeting op het erf draaide de verkenner de naairesultaten
met een knipoog binnenste buiten. Enerzijds om te ‘controleren’ of de naden wel mooi
afgewerkt waren maar toch vooral om wijze van het aangaan van contact af te tasten. De
vrouwen herkenden de actie en ze toonden zich trots.
Een psychotherapeut van een, door de Noorse Protestante kerk ondersteund, psycho-

sociaal centrum vertelde dat het personeel lokale mensen traint om mensen met ern-
stige problemen op te sporen om naar het centrum te verwijzen en om families met
oorlog gerelateerde problemen bij te staan. Ze vertelde dat ze via kapelaans in het leger
contact heeft met soldaten uit het eigen leger die ook van verkrachtingen werden ver-
dacht. De soldaten denken dat seks met een kind of met een oude vrouw hen sterker
maakt om te vechten. Een professor van the High School of Rural Development (ISRD) in
Bukavu vertelde dat de verkrachtingen worden opgevat als wapen in de oorlog. En hij
vertelde dat de hogeschool een lesmodule over het methodisch en technisch voorkomen
en/of transformeren van conflicten doceerde. Een hoofdonderwijzer van een middelbare
school sprak zichzelf tegen: ‘Voor 1996 leefden we vreedzaam en dat was in overeenstem-
ming met de Afrikaanse liefde voor harmonie.’ (Nadat hij eerst zei: ‘Sinds 1961 leven we
zonder harmonie en zijn we verdeeld in een rechter en een linker vleugel. Onze moeilijk-
heden namen toe door het conflict in de buurlanden’).
In gesprekken met vertegenwoordigers van verzamelde NGO’s die met elkaar ruim

honderd lokale associaties ondersteunden, werd aan de hand van folders uitgelegd dat
de organisatie was opgericht voor vredesonderwijs, organisatie- en human resource ont-
wikkeling. Op de vraag naar het effect van de steunende functie bleef een duidelijk ant-
woord uit.16

2.3.7 Literatuurstudie: de context van Liberia
Liberia was de enige Amerikaanse kolonie in Afrika. Maar destijds maakten de blanken er
niet de dienst uit. ‘De civilisatie missie’ van de American Colonization Society (ACS) was
uitgevoerd door vrijgelaten slaven die eerder vanuit Afrika naar de Verenigde Staten
waren verscheept. In 1822 arriveerde een groep van 22 vrijgelaten Afro-Amerikaanse sla-
ven in Liberia, later gevolgd door eveneens vrijgelaten slaven die naast landbouw en
handel ook een missie van christianiseren en koloniseren meebrachten. De missie heeft
decennia lang geleid tot ongenoegen en problematische verhoudingen (Doe & Posthu-
mus 2001; Ellis 2007, 3e editie).
Als gevolg van de missie ontstonden veel tegenstellingen die tot confrontaties leidden

tussen ‘de import-elite’ en autochtonen, tussen ‘import-religie’ en de lokale geloofsbele-
ving, en tussen voor- en tegenstanders van een gesloten politiek-economisch systeem
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waaraan mensen uit het binnenland alleen deel konden nemen onder de voorwaarden
van de kleine elite. Vanaf 1944 werd gedurende tientallen jaren een op Amerika afge-
stemde politiek gevoerd.
Tegen het einde van de jaren zestig van de vorige eeuw ontstonden studentenprotes-

ten tegen de zwakte van groei zonder ontwikkeling. Het protest mondde uit in straat-
rellen, aanslagen en een verbod van politieke partijen. In 1980 vond een militaire staats-
greep plaats. De toenmalige, als protester beschouwde president Tolbert werd vermoord
en de militair Doe, afkomstig uit het oosten van Liberia, nam de macht over. In de jaren
die volgden (1981-1985) bouwde Amerika haar steun af.
Tegen het einde van de Koude Oorlog kreeg ook Liberia te maken met een krimpende

economie en toename van corruptie. Hierdoor kon voormalig ambtenaar Charles Taylor
zich een weg naar de macht banen. Taylor zette etnische groepen tegen elkaar op wat
leidde tot de door opstandelingen gepleegde de moord op president Doe in 1990 (Doe &
Posthumus). Na die moord eiste Taylor de macht op. In de periode dat Taylor aan de
macht was volgde een burgeroorlog (1990-1996) waarin duizenden kinderen als soldaat
werden ingezet (Ellis 2007). Veel vluchtelingen zochten een veilig heenkomen.
Taylor werd in 1997 met grote meerderheid van stemmen tot president gekozen. In

1999 liet de achterban van de vermoorde president Doe opnieuw van zich horen. Dat
werd het begin van een tweede burgeroorlog (1999-2003) waarin de macht van Taylor
terug werd gedrongen. Naar het voorbeeld van de Argentijnse moeders van het Plaza de
Mayo verenigden en verzetten de Liberiaanse vrouwen van verschillende geloofsovertui-
gingen zich tegen het geweld. De vrouwen, die zich demonstratief presenteerden als
moeders, kleedden zich tijdens het herhaalde demonstratieve protest voor het Liberiaan-
se parlementsgebouw in het wit (www.nobelwomensinitiative). Gedurende de beide oor-
logsperioden sloeg bijna een miljoen Liberianen op de vlucht en verloren driehonderd
duizend inwoners het leven. Na de oorlogen telde het land elfduizend ex-kindsoldaten.
In 2003 werd Taylor aangeklaagd bij het Internationale Strafhof in Den Haag waar hij

in 2006 naartoe werd overgebracht. Bij de verkiezingen in 2005 werd mevrouw Johnson-
Shirleaf gekozen als President. Bij aanvang van de sociotherapietraining in 2013 was me-
vrouw Johnson-Shirleaf nog steeds president en troffen de veiligheidstroepen van de VN
voorbereidingen voor hun vertrek. Dat deden ook de verschillende NGO’s die noodhulp
hadden verleend.

2.3.8 Verkennende gesprekken in Kakata, Liberia (2013)
ZOA medewerkster Grootendorst stelde tijdens haar uitzending bij ZOA in Liberia vast
dat het onderling wantrouwen tussen de mensen niet verdween door de agrarische pro-
gramma’s die werden uitgevoerd. Ze stelde de organisatie voor een pilot met sociothera-
pie te proberen. Beoogd co-trainer Van den Broek werd gecontracteerd om de verken-
nende gesprekken te voeren. Geïnstrueerd over de wijze van aanpak in de voorgaande
plaatsen, rapporteerde zij dat gesproken was over armoede, problemen in gezondheids-
zorg, overvolle klassen, tienerzwangerschappen, familieproblematiek, sociaal economi-
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sche problemen en wijd verbreid onderling wantrouwen. De co-trainer vertelde over
haar waarnemingen tijdens eerste ontmoetingen in de publieke ruimte. Die waren ver-
schillend ten opzichte van haar ervaringen in andere Afrikaanse landen. In andere landen
ervaarde zij wederzijds plezier in oppervlakkige eerste ontmoetingen. Dan was er oog-
contact. Haar initiatief voor korte begroetingen of een kort praatje bleven onbeant-
woord, tijdens haar gang van de ene afspraak naar de andere in een semi-rurale omge-
ving. In rurale omgevingen was het aangaan van een kort gesprek onderweg wel
mogelijk.17

2.4 Aanknopingspunten voor de trainingsinterventie
Tijdens een trainingsinterventie worden de motiverende en belemmerende aspecten in
het samenzijn methodisch benut met als doel het probleemoplossend vermogen van de
aanstaande sociotherapeuten en van de aanstaande participanten van sociotherapie te
bevorderen. Het gaat erom dat er van het samenzijn wordt geleerd. In dit stadium van
voorbereiding was het, op het thema ‘de veiligheid in een gebied’ na, niet relevant om
diepgaand door te vragen over de thema’s. Vanuit dat perspectief en aan de hand van de
fasen van groepsprocessen in sociotherapie worden de aanknopingspunten hieronder
besproken die tot het besluit leidden om aan de trainingsinterventie te beginnen.

2.4.1 Aanknopingspunten voor de ontwikkeling van de interventie
De aanknopingspunten voor het op gang brengen van gesprek in een mogelijke training
worden in tentatieve vragen geformuleerd (zie kader IX, hieronder).

– Veiligheid en onveiligheid
De gesprekspartners gaven aan dat ontwrichting een grote last was die ze graag vermin-
derd wilden zien. Uit de antwoorden bleek dat ontwrichting bestaat uit de veranderde
samenstelling van zoveel families, de agressie tegen ongeacht wat goed of verkeerd was,
de moeilijkheden van mensen om hun emoties onder controle te houden, de paniekaan-
vallen onder schoolkinderen, de nauwelijks begeleide volksrechtspraak waardoor emoties
werden geactualiseerd, de herinneringen aan etnische discriminatie in het onderwijs, het
seksuele geweld als oorlogswapen en de moeizame integratie van ex-gevangenen en
(kind)soldaten. Dit speelde allemaal achter de tot zwijgen gebrachte wapens en achter
de gelenigde eerste noden met betrekking tot gevoelens van onveiligheid. Naar aanlei-
ding van deze vaststelling formuleerde de beoogde trainer enkele tentatieve trainings-
vragen (zie tabel VIII).
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– Vertrouwen en wantrouwen
De gesprekspartners waren zowel voorzichtig als open bij het geven van informatie over
hun eerste ervaringen met de volksrechtspraak. Ze spraken op zeer behoedzame wijze
over de verdwijning van honderden mannen in Byumba omdat het aandeel van huidige
machthebbende (het RPF) aan de moorddadige gebeurtenissen buiten de volksrecht-
spraak bleef. In verschillende gesprekken was het begrip ‘dubbele genocide’ genoemd en
de beoogd trainer ontdekte dat een Rwandese krant (The New Times, juli 2004) over
hetzelfde begrip schreef. Zonder de informatie uit de verkennende gesprekken leek de
pers vrij in haar berichtgeving, want de etnische identiteiten werden in het artikel ge-
noemd. Na enkele dagen drong zich echter de regeringsgezindheid van de berichtgeving
op. De behoedzame toon van de gesprekspartners waarschuwde en daarom is het door-
vragen over politiek gevoelige begrippen opgeschort om mezelf en de anderen niet in
moeilijkheden te brengen. Bij enkele lokale gezagsdragers is wel doorgevraagd om af te
tasten welke ruimte er was om geloofwaardig te kunnen blijven bij het geven van een
training met als doel het terugvinden van gevoelens van waardigheid. Een dergelijke trai-
ning valt of staat door het vertrouwen dat de deelnemers in een trainer en in de trai-
ningsmethode kunnen stellen en waarbij een betrouwbare trainer (of sociotherapeut)
wel betrokken is maar niet partijdig.
In het landelijke oosten van Zimbabwe leerde de verkenner indertijd de sociale bete-

kenis van het delen van traditioneel gebrouwen bier kennen; samen bier drinken beves-
tigt en onderhoudt de noodzakelijke voorwaarde dat men in voor- en tegenspoed op
elkaars hulp kan rekenen. Bij voorspoed gaat het om het gezamenlijk binnenhalen van
de oogst of om de organisatie van huwelijksfeesten. Bij tegenspoed om het helpen dra-
gen van zieken naar een kliniek of om de organisatie van begrafenissen. In Congo duidde
de verloren geraakte traditie van het delen van bier erop dat er geen onderling vertrou-
wen meer bestond. De thema’s waren relevant om in een training op te nemen.

– Zorg en zorgeloosheid
Door te herdenken worden zorg en erkenning tot uitdrukking gebracht naar families die
naasten verloren. De vorm waarin in Rwanda werd herdacht riep vanuit een Westers
perspectief vragen op. Uit de antwoorden van de leden van een vrouwenassociatie en
van de in PTSS getrainde hulpverleners klonk ook zorg. De gesprekspartners vertelden
dat de bevolking geen raad wist met ernstig getraumatiseerden en van hen wegkeek en
in Nyamata werd de nadruk gelegd op de werkwijze van de vorige regering waarin het
besteden van zorg aan elkaar niet voorkwam. Deze informatie gaf de beoogd trainer
trainingsmateriaal dat gethematiseerd kon worden.

– Respect en respectloosheid
Het tonen van formeel respect kan bestaan uit blijken van eerbied, bewondering en ont-
zag. Verder kan het bestaan uit achting en gehoorzame overgave en onderwerping aan
de machthebbende. Formeel respect heeft een functie bij het bevestigen van de heer-
sende macht en met de erbij behorende verwachting dat machthebbers, in ruil voor
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bescherming van hun lijf en goed, op materiele wijze voor de minder machtigen zorgen.
De gesprekspartners brachten naast het betoon van formeel respect aan de machtheb-
bers de noodzaak naar voren dat men alert moest zijn en behoedzaam. Er bestond geen
vertrouwen meer in de ander, andere groepen, de actuele omstandigheden en in de ver-
schillende verklaringen die over allerlei onderwerpen rondgingen. Het waren vaak vrou-
welijke gesprekspartners die over marginalisatie en verloren waardigheid spraken. De we-
duwen in Rwanda gaven aan dat zij zich niet meer veilig voelden nadat zij in de pilotfase
van gacaca getuigenis hadden afgelegd. In deze informatie zag de beoogd trainer materi-
aal waar de trainingsdeelnemers van en over zouden kunnen leren.

– Zeggenschap en ondermijning van zeggenschap
Wat betreft de zeggenschap komen de verhalen van de gesprekpartners overeen met de
beschrijvingen in de literatuur, met name dat postkoloniale bestuurders geen poging
hebben ondernomen om de eeuwenoude vorm van zeggenschap te incorporeren in een
bij de nieuwe omstandigheden passende bestuursvorm. Davidson (1992) schreef daar-
over dat de vorming van natiestaten een onomkeerbare beweging is en de bron van
grote problemen in postkoloniale landen. Publicaties van Newbury (1998) en Mamdani
(2001) leerden over de politiek gevoelige kwesties van Rwanda. Newbury weersprak het
standpunt van een koloniaal gezinde sociale wetenschapper (Maquet) dat Rwandezen
door hun afkomst bij geboorte al fundamenteel ongelijk waren, dat de Tutsi’s geboren
worden om te besturen en de Hutu’s om te gehoorzamen en te dienen. En Mamdani
betoogde dat het in postgenocide Rwanda wenselijker was geweest als de politieke lei-
ders naar verzoening met de politieke geschiedenis hadden gezocht in plaats van de
rechtspraak van de overwinnaars toe te passen. Mamdani (p. 266-273) stelt dat de poli-
tiek dit alleen kan oplossen door het focus van individuen in de volksrechtspraak te ver-
schuiven naar de regelgevende instituties. De beoogd trainer stelde de gesprekspartners
in Byumba geen vragen over deze gevoelige problematiek omdat er nog geen relatie van
wederzijds vertrouwen was opgebouwd.
In Congo vertelden gesprekspartners open over landconflicten die in de voorbije de-

cennia niet afdoende waren opgelost. Desondanks werd het de beoogd trainer niet vol-
doende duidelijk hoe sociotherapie bij het thema ‘landconflicten’ van betekenis kon zijn.
In de training kon het onderwerp ‘Het kunnen expliciteren van een probleem’ interes-
sant en van sociale betekenis zijn.

– De impact van overweldigende herinneringen
In verschillende toonaarden was naar voren gebracht dat er te weinig hulp was voor de
impact die de overweldigende herinneringen had op mensen. De leidinggevende kaders
hadden geïnvesteerd in hulp aan mensen wat betreft het kunnen herkennen van signalen
en symptomen en het kunnen doorverwijzen van de meest schrijnende problematiek.
Toch was die investering, behalve willekeurig, ook een druppel in de oceaan. De beoogd
trainer stelde hierover, onder andere in Nyamata, vervolgvragen en dat leerde haar dat
westerse kennis over trauma, die op klassieke wijze werd gedoceerd, niet als hulp werd
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ervaren. De huidige overheid heeft in haar beleid wel aandacht voor de trauma’s maar
het hangt van mensen af om dingen beter te maken was gezegd. En de burgemeester had
vastgesteld dat de officiële aandacht voor de traumatische herinneringen goed was maar,
ondanks de aanwezigheid van vijftien sectoren met verzoeningsinitiatieven, lang niet ge-
noeg. ‘Ze gaan niet naar het hart van het probleem.’ De burgemeester vertelde niet wat
hij met het hart van het probleem bedoelde. Op enkele uitzonderingen na werd het
inzicht van te weinig hulp voor teveel leed door vrouwelijke gesprekspartners verwoord.
De beoogd trainer oordeelde dat er voldoende stof aangedragen was waarover zij trai-
ningsvragen kon maken.

Op basis van de onderstaande tentatieve vragen over de gevolgen van de langdurig ver-
waarloosde en volledig uit de hand gelopen spanningen oordeelde de beoogd trainer dat
deze voldoende materiaal bevatten om een begin met een training te maken.

Kader IX

Tentatieve vragen aan aanstaande trainingsdeelnemers
– Hoe formuleren de trainingsdeelnemers het begrip veiligheid?
– Waar wordt veiligheid gevonden?
– Hoe formuleren de trainingsdeelnemers het begrip vertrouwen?
– Waaraan ontdekken de deelnemers dat zij vertrouwd worden?
– Wat zou een troostende vorm zijn om verloren naasten en bekenden te herdenken?
– Wat wordt precies verstaan onder het begrip respect?
– Op welke wijze is de uitleg over respect behulpzaam bij het terugdringen van ontwrichting
in de leefomgevingen?

– Hoe zag een landconflict er uit voor en na de komst van de duizenden vluchtelingen?
– Wie zijn op welke wijze betrokken bij de gevolgen van de huidige landconflicten?
– Welke uitleg is ervoor dat meer vrouwen dan mannen vinden dat er te weinig hulp is voor
teveel leed?

– Hoe wordt uitgelegd waarom vooral de leider, de pastor of de traumahulpverlener in staat
wordt geacht vaardig te zijn in hulp aan getraumatiseerden?

– Waaraan is te zien dat iemand getraumatiseerd is?
– Hoe vaak is het voorgekomen dat kinderen die wees zijn geworden door families worden
geadopteerd?

– Wat is, na al het geweld, de betekenis van familie geworden?
– Hoe wordt een groep of een gemeenschap na het geweld en de massale verplaatsingen
gedefinieerd?

– Hoe worden conflicten uitgelegd?
– Wanneer wordt iets een conflict genoemd en wanneer een probleem?
– Welke voorbeelden van onderlinge hulp in de afgelopen jaren verdienen navolging?
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2.4.2 Aanknopingspunten voor de implementatie van de interventie
Het stelde de beoogd trainer in de gepolitiseerde context van Byumba gerust dat de
Prefect de verdwijning van de mannen een dubbel bloedbad noemde en geen dubbele
genocide. Dit bood houvast als het onderwerp in trainingen ter sprake zou komen omdat
zij, op basis van deze uitleg, haar structurerende vragen op een adequate manier kon
formuleren. Omdat van eerdere interventies geen uitstralend effect op herstel van het
sociale weefsel was waargenomen, zoals uitgesproken door de bisschop en de pastor van
de Anglicaanse kerk, schiep dit een basis van vertrouwen het inbedden van de sociothe-
rapie een kans te geven. Dezelfde bevindingen waren overigens opgemerkt in de publica-
ties van de sociale wetenschappers waaronder Bracken (2003) en Van Ommeren en an-
deren (2005), die stelden dat in post-conflict landen de aandacht niet psychologisch- en
psychiatrisch georiënteerd moest zijn, maar sociaal, gericht op het herstel van het sociale
weefsel. De uitspraak dat God Byumba had gezegend om mij daar te brengen, interpre-
teerde ik als de lokale wijze van spreken waarmee hoop en verwachting aan mij bekend
werden gemaakt.

Foto 3): Uit eigen collectie. Verkennend gesprek met Chief Nya-Ngezi en
zijn traditionele leiders, Nya-Ngezi, 2007.
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Foto 4): Uit eigen collectie. Verkennend gesprek met leden van kerken.
Nya-Ngezi, 2007.

De aanwezigheid van de traditionele leiders in Nya-Ngezi (op een aantal na was hun
scholingsniveau laag) was het resultaat van de relatie tussen de initiatiefnemende coör-
dinator en de leidende chief van Nya-Ngezi. De beide mannen waren hooggeschoold en
zij vermoedden dat, op basis van de eerste ervaringen met sociotherapie in Byumba, de
interventie een positief effect kon hebben. De bereidheid van de traditionele leiders om
in gesprek te willen gaan was bijzonder en het gaf vertrouwen dat zij het initiatief voor
sociotherapietrainingen niet als bedreigend opvatten. In een van de kerkelijke gezel-
schappen klonk de verzuchting over de ontoereikendheid van hun eigen methoden en
hoop dat er een antwoord gevonden zou worden voor de problematiek rond de ver-
krachte en uitgestoten vrouwen. De verzuchting deed vermoeden dat de genoemde
voorbeelden en de initiatieven rondom de uitgestoten vrouwen aanknopingspunten ga-
ven voor inbedding.
In Nyamata waren de aanwijzingen om sociotherapie te beginnen en in te bedden

zwak. De gesprekspartners zagen het als bijzonder dat ‘een almachtige God een beoogd
trainer naar hen had gestuurd’. Dit gaf de richting aan van waaruit oplossingen werden
verwacht. Als beoogd trainer vermoedde ik dat ik deze invalshoek kon benutten om
deelnemers te motiveren tot zowel participatie als tot het delen van verantwoordelijk-
heid. Ik wist al dat ik duidelijk zou maken dat almachtige Goden de verantwoordelijkheid
voor de daadwerkelijke zorg na een genocide niet alleen neerleggen bij trainers uit een
ander deel van de wereld. Het inzicht dat ‘de huidige overheid in haar beleid wel aan-
dacht had voor de trauma’s maar dat het van mensen afhing om dingen beter te maken’
stelde gerust dat de interventie in potentie kon worden ingebed. En ik vermoedde dat
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het een ingang voor een inbedding kon zijn dat God én de overheid de mensen lelijk in
de steek hadden gelaten.
Het doorslaggevende argument om op de uitnodiging voor Nyamata in te gaan lag,

anders dan in Byumba en Nya-Ngezi, buiten Nyamata zelf. Ik besloot dit op basis van de
ervaringen in Byumba waar ik, na een extra verkennend bezoek bij de aanvang van het
tweede trainingsjaar had ingestemd met uitbreiding van de training in Tete, een dorp dat
als instabiel bekend stond. Een toenmalig staflid fluisterde, nadat hij kennis nam van de
condities die ik stelde om een training in Tete uit te voeren: ‘Als het daar kan, kan het
overal’. De training en uitstraling aldaar hebben bijgedragen aan het terugdringen van de
diepe en beladen ontwrichting.

2.5 Doelstellingen van de betrokken organisaties
De doelstellingen voor de interventies werden vastgesteld naar aanleiding van de versla-
gen van de studiereis en de verkennende gesprekken. De doelstellingen van EER in Byum-
ba werden geformuleerd in samenspraak, die face to face en telefonisch plaats vond,
tussen de staf, Richters en mij. De doelstellingen van IFDP, FVA en ZOA kwamen in
samenspraak met de beoogde trainer tot stand in gesprekken die aan het einde van de
verkennende bezoeken face to face plaatsvonden.

Kader X

Interventie doelstellingen van de betrokken organisaties

Byumba. Rwanda (2005)
Versterken van gevoelens van veiligheid en waardigheid
in de sociale gemeenschap
Verminderen van psychosociale stress

Nya-Ngezi. Democratische Republiek Congo (2007)
Verbetering van de sociale relaties tussen mensen in de lokale gemeenschappen
zodat ze acceptabel, relevant en hedendaags worden en niemand uitsluiten.

Nyamata. Rwanda (2008)
Herstellen van menselijke waardigheid en sociale veiligheid
Versterken van de capaciteit binnen lokale gemeenschappen
waarmee eigen conflicten worden verminderd of opgelost

Kakata. Liberia (2013)
Opbouwen van het onderling vertrouwen
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Conclusie
Het antwoord op onderzoeksvraag A, die betrekking heeft op de wijze waarop in de
literatuur geschreven wordt over de politieke en sociale problematiek in de gebieden, is
dat er patronen beschreven zijn die een rol hebben gespeeld bij het ontstaan en bij het
voortbestaan van de problematiek van beknelling en verlamming. In de contexten van de
verschillende landen was een onderstroom van ongenoegen ontstaan, als gevolg van
vreemde (koloniale) inmenging en van de wijze waarop de inmenging beëindigd was. De
onderstroom, die in de eerste helft van de negentiger jaren van de vorige eeuw in ver-
schillende plaatsen aan het licht kwam, hield verband met toegenomen interne spannin-
gen als gevolg van krimp in de economie, de bevolkingstoename en de vastgelopen ge-
woonten over de omgang met land en het gebruik daarvan. Bovendien werden de al
langer bestaande tegenstellingen in 1990 aangewakkerd door de eisen die het IMF en de
Wereldbank stelden met betrekking tot de invoering van een meerpartijendemocratie en
met de eisen die voortkwamen uit de zogenoemde Washington consensus.
Het antwoord op onderzoeksvraag B, over de wijze waarop de lokale gesprekspartners

politieke en sociale problematiek verwoorden toont overeenkomst met de informatie
over de context uit de literatuur. De driehonderdtweeëntwintig mannen en vrouwen
waarmee is gesproken, kwamen uit dorpen en verstedelijkte gebieden. Zij vertegenwoor-
digden de traditie, religie, modern bestuur, instellingen van gezondheidszorg, onderwijs
en NGO’s en verduidelijkten met voorbeelden uit het leven van alledag, de nasleep van
geweld. De inhoud bevatte aanknopingspunten om te werken aan het weer laten groeien
van het onderling vertrouwen. De wens van de autoriteiten van Buymba een interventie
uit te (laten) voeren met uitstraling op het herstel van het sociale weefsel was bovendien
een unieke aanleiding om sociotherapie om te buigen naar een toepassing buiten de
kliniek.
Ten aanzien van het antwoord op onderzoeksvraag C over voldoende kans op een

community-based inbedding van sociotherapie, werden er in Byumba voldoende indica-
ties duidelijk. Deze hadden betrekking op de wens de last van verbroken sociale relaties
terug te dringen, een manier te vinden om te gaan met de moeilijkheden als gevolg van
uitgevaardigde restricties ten aanzien van het gebruik van etnische aanduidingen en met
de eenzijdige opzet van de volksrechtspraak, die alleen over de genocide van 1994 ging.
In Oost-Congo werd duidelijk gemaakt dat de ontering en nadien uitstoting van vrou-

wen en moeders en de problematiek met de voormalige kindsoldaten een zware beproe-
ving was. De gesprekken hierover indiceerden kans op lokale inbedding omdat de ge-
sprekspartners bewerkstelligd wilden zien dat de uitgestoten vrouwen naar hun families
terug konden keren en zij wilden handvatten voor de omgang met de voormalige kinds-
oldaten. Hiernaast kwam de kans op lokale inbedding naar voren in de sterke wil om
landconflicten terug te dringen.
In Nyamata kwamen ervaringen en gevoelens ter sprake als gevolg van een opeensta-

peling van politiek gekleurde transitieproblematiek: Tutsi’s waren verjaagd in 1959, zij
werden gediscrimineerd onder Hutu bestuur en zij waren het eerste doelwit tijdens de
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genocide in 1994 met als gevolg ondenkbaar grote verliezen. Deze historische mix be-
roofde het leven van velen van iedere glans. Daar de informatie over een interventie met
sociotherapie de gesprekspartners hoop gaf omdat er aandacht zou komen voor veilig-
heid en vertrouwen, indiceerde dit de kans op support bij een lokale inbedding van
sociotherapie.
In Kakata was de betrokken organisatie bekend met de omgeving. De verkennende

gesprekken hadden daar al het karakter een concrete voorbereiding.
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Deel III
Het proces van trainen in

basisbegrippen





3 De deelnemers aan de trainingen

Introductie
Tijdens de verkennende gesprekken zijn de wervingscriteria voor deelname aan de socio-
therapie geformuleerd. Dat gebeurde in samenspraak met de staf van de organisatie waar
dat nodig was en door de betrokken organisatie zelf waar het kon. In dit hoofdstuk
worden deze criteria, en in hoeverre er in de praktijk aan werd voldaan, beschreven. Aan
de orde komen onder meer het beoogde aantal deelnemers en het gewenste opleidings-
niveau.

3.1 Wervingscriteria
De wervingscriteria betroffen de groepssamenstelling, de emotionele draagkracht, de mi-
nimale leeftijd en het opleidingsniveau van de deelnemers. De beoogde trainer advi-
seerde om groepen samen te stellen met een gelijk aantal mannen en vrouwen van ver-
schillende leeftijden, bij voorkeur boven de twintig jaar. En er werd aanbevolen om er bij
de werving op te letten dat de mannen en vrouwen het trainings- en praktijkgedeelte
emotioneel aan konden.
Er waren twee redenen om de leeftijdsgrens boven de twintig jaar te stellen: aan-

staande trainingsdeelnemers die onder buitengewone omstandigheden volwassen ge-
worden waren konden informatie inbrengen over wat hen bezig houdt en er ontstond
daardoor meer kans op toegang tot de verweesde jongeren die binnen korte tijd zelf
ouders konden worden.
Verder is voorgesteld om het opleidingsniveau van de deelnemers op minimaal het

laatste jaar van de middelbare school aan te houden zodat kon worden aangenomen dat
zij over een denk- en werkniveau beschikten dat ‘leren door te doen’ mogelijk maakte.
Met dat niveau moesten zij de betekenis van reflecteren en van een didactische wijze van
het delen van kennis en vaardigheden kunnen begrijpen en het belang van een houding
van voldoende afstand en nabijheid.

3.2 Werving in vier gebieden
Tijdens de voorbereidende gesprekken in Byumba zijn de wervingscriteria beknopt toe-
gelicht en is het belang aangegeven dat de deelnemers niet uitsluitend uit eenzelfde
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achterban zouden komen. In Rwanda had de beoogde trainer expliciet aangegeven dat
de te werven deelnemers niet in één etnische groep gezocht konden worden.1

Byumba: Wervingscriteria geformuleerd door Eglise Episcopale Rwanda (EER):
De staf van EER vulde de criteria aan. De mannen en vrouwen zouden moeten be-

schikken over een sterk karakter en graag willen leren. De deelnemers moesten integer
zijn en het vertrouwen hebben van de lokale bevolking.

Nya-Ngezi: Wervingscriteria geformuleerd door Innovation et Formation Pour le Développe-
ment et la Paix (IFDP):
Tijdens een conferentie over sociotherapie in de hoofdstad van Rwanda (januari 2007)

had de staf van IFDP in Nya-Ngezi informatie ingewonnen over het programma in Byum-
ba. De staf was ook aanwezig geweest bij alle verkennende gesprekken waar de mogelijk-
heden voor deelname ter sprake waren. Daarom, en omdat enkele van hen hoger opge-
leid waren in plattelandsontwikkeling, formuleerde de staf in beginsel de volgende
wervingscriteria zelf: ‘De deelnemers hebben een sterk karakter, worden vertrouwd door
de bevolking. De mannen en vrouwen wonen in het gebied van interventie. Ze kunnen
luisteren, leren, begrijpen, reflecteren, analyseren en flexibel omgaan met moeilijkheden.
Deelnemers hebben de middelbare school afgerond en kunnen informatie, kennis en
ervaringen op een pedagogische manier overdragen.

Nyamata: Wervingscriteria geformuleerd door Faith Victory Association (FVA):
In 2008 werden de volgende criteria geformuleerd: de mannen en vrouwen zijn inte-

ger, betrouwbaar en beschikken over het vermogen lief te hebben. Ze zijn in het bezit van
een diploma van voortgezet onderwijs of hoger, beschikken over praktische vaardighe-
den, kunnen luisteren, zijn in staat om verantwoordelijkheid te dragen, zijn beschikbaar
en willen het op vrijwillige basis doen.

Kakata: De wervingscriteria geformuleerd door ZOA:
In 2013 werden de wervingscriteria gebaseerd op de inbreng van de gesprekspartners

en de criteria die bij eerdere trainingen werden gehanteerd.

3.3 Uitwerking van de werving

– Samenstelling van trainingsgroepen
Van de 99 deelnemers en 8 stafleden was 55,1% man en 43,9% vrouw. In een geval was
geen antwoord ingevuld. Binnen de staf was de verhouding 87,5% man en 12,5% vrouw. In
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Byumba, Nyamata en Liberia was er een evenwichtiger verdeling van mannen en vrou-
wen dan in Nya-Ngezi. De gemiddelde leeftijd in de 8 groepen was 34,7 jaar, de jongste
deelnemers waren net boven de 20 jaar en de oudste was 61 jaar.

– Eerste indrukken van het niveau van de deelnemers
Over het algemeen hadden de geworven deelnemers in Byumba niet aan de verken-
nende gesprekken deelgenomen dus werd op de eerste dag2 van de training de toelich-
ting gegeven over de opbouw en de organisatie van de training.
De toelichting, die mondeling en via tolkbemiddeling werd gegeven, kwam niet met-

een over en werd, ook bij herhaling, niet begrepen. Vooral het ‘om de andere week’ ge-
traind worden bleef onbegrepen en daarom maakte de trainer ter verduidelijking een
tekening waarbij nog weer om verdere concretisering werd gevraagd. Na de toevoeging
van een balk, afwisselende A en B vakjes en corresponderende week nummers, werd de
informatie duidelijk (zie foto). Deze eerste indrukken van de groep riep vragen op. Waren
de groepen nog niet ingedeeld? Werd de articulatie in het gebruik van de Engelse taal
niet goed begrepen? Was de gerekruteerde vertaler voldoende vaardig? Maar ook, waren
de wervingscriteria wel toegepast?

Foto 5) : Uit eigen collectie. Eerste trainingsdag in Byumba, 2005.
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In Nya-Ngezi en in Nyamata had de vollediger getekende introductie (zie foto hieronder)
geen communicatieproblemen tot gevolg en werd de onzekerheid bij de trainer over de
toepassing van wervingscriteria in Byumba beantwoord. Daar was sprake geweest van
een communicatieprobleem.

Foto 6): Uit eigen collectie: Eerste trainingsdag in Nyamata, 2008.

– De gehanteerde wervingscriteria en het hoogst genoten opleidingsniveau
Uit de schriftelijke inventarisatie van het opleidingsniveau3 bleek dat van de 99 deelne-
mers en 8 stafleden 51,4% voldeed aan de gestelde wervingscriteria. 27,1% had hoger on-
derwijs gevolgd en 17.8% beschikte over een universitaire graad. Door geldgebrek had
0,9% van de 107 deelnemers een universitaire studie af moeten breken. 0,9% van de deel-
nemers gaf aan tot klas 7 (lagere school) te zijn gekomen en 1,8% had de vraag niet
beantwoord.
De inventarisatie in Kakata (met de toelichting ‘klas 7 tot 10’) verwees naar de inhaal-

campagne voor lager onderwijs aan volwassenen. Tijdens de oorlogsjaren was toegang
tot onderwijs niet mogelijk geweest. Op basis van de eerste inschatting van de trainer
(zie kader XI) zijn de antwoorden boven ‘klas 7’ ondergebracht bij het begripsniveau van
drie jaar voortgezet onderwijs.
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– De beoordeling van het niveau van functioneren van de deelnemers
Bij de training in Nya-Ngezi in 2007 gaf de trainer de deelnemers dagelijks een beoorde-
ling met het oog op het certificaat dat, zoals bij de deelnemers bekend was, na 36 maan-
den training behaald kon worden. In hetzelfde jaar werd alsnog een begin gemaakt met
de beoordeling van de deelnemers in Byumba en richtte zich op de kwaliteit van het
begripsvermogen en de participatie afgezet tegen het niveau van een hogere beroepsop-
leiding (Zie kader XI).

Kader XI

Toelichting op de beoordelingsmethode voor het niveau
van functioneren van de deelnemers

– De mate van passief begrip dat de deelnemer heeft over de inhoud van trainingsthema’s kan
blijken uit de moeite om de behandelde stof verbaal te reproduceren en uit het uitblijven
van actieve deelname. In dat geval wordt het functioneren beoordeeld met de cijfers 5 of 6.

– Het actieve begrip van de deelnemer kan blijken uit actieve participatie op verschillende
niveaus. Als de behandelde stof verbaal wordt gereproduceerd en toegepast in oefeningen,
wordt het functioneren beoordeeld met de cijfers 7 of 8.

– Wanneer de deelnemer de behandelde stof verbaal kan reproduceren en toepassen bij oefe-
ningen of spelletjes en wanneer een verworven inzicht met regelmaat aan de inhoud wordt
toegevoegd, wordt het functioneren als excellent beoordeeld met het cijfer 9 of 10.

– De beoordeling is per persoon en per programmaonderdeel toegekend. Meestal oordeelde
de trainer alleen, soms samen met co-trainers.

– Het gemiddelde functioneren per persoon wordt berekend uit de optelsom van bovenge-
noemde werkwijze

– Het gemiddelde niveau van functioneren van een groep wordt berekend uit het totaal van
alle scores

81,5% van 92 beoordeelde deelnemers met een hoger beroepsniveau scoorde een gemid-
deld cijfer van 7,5, 18,5% van 92 beoordeelde deelnemers met een middel beroepsniveau
scoorde een gemiddeld cijfer van 6,4 (zie tabel VII). Van 7% van de 99 deelnemers is het
functioneren niet in de gemiddelde beoordeling opgenomen omdat deelname aan de
training voortijdig werd beëindigd (Zie paragraaf over beëindigen van deelname).
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Tabel VII
De beoordeling van het niveau van functioneren

Uit beoordelings-
registratie:
Dekker (2007-2013)

Byumba:
’07-08
29/34
deelnemers
incl. staf

Nya-Ngezi:
’07-09
21/29
deelnemers
inclusief staf

Nyamata:
’08-‘10
22/24
deelnemers
inclusief staf

Liberia:
2013
20/21
deelnemers

Gemiddeld
beoordeeld
92/107

Gemiddeld HBO
niveau

96% van 29
scoort 7,6

66,6% van 21
scoort 7,5

100% van 22
soort 7,2

55% van 20
scoort 7,7

81,5% van 92
soort 7,5

Gemiddeld MBO
niveau

3,4% van 29
scoort 5.6

33,3% van 21
scoort 6,6

- 45% van 20
scoort 7

18,5% van 92
scoort 6,4

– Aanwezigheid en afwezigheidsregistratie
De presentie van de deelnemers werd geregistreerd door de trainer en door een secreta-
ris die de vergoedingen uitdeelde.
In Byumba waren alle deelnemers gedurende de eerste en tweede fase van de training

present. In Byumba was een staflid soms dagdelen afwezig en dat kwam omdat hij zijn
vorige verantwoordelijkheden nog overdroeg en hij bisschoppelijke taken waar bleef ne-
men.
In Nya-Ngezi werden vier absentiedagen geteld vanwege een uitvaart, ziekte en een

interventie in een sociale crisis. Een van de stafleden van Nya-Ngezi was meerdere dagen
afwezig vanwege werkzaamheden van organisatorische aard binnen de jonge organisatie.
In Nyamata ging het om 14,5 dagen absentie met als redenen de verantwoordelijkheid

voor het werk (te elfder ure bijeen geroepen vergaderingen door autoriteiten waaraan
gehoor diende te worden geven), examen aan de universiteit, een uitvaart en zorg voor
zieke familieleden.
In Kakata werden een enkele keer een aantal uren gemist. Vanwege de kleine omvang

van het programma was er geen staf in Kakata. ZOA voerde de coördinerende en logis-
tieke taken uit.

– Het beëindigen van deelname
In Byumba en in Nya-Ngezi beëindigden twee deelnemers hun deelname binnen 24
maanden. In Byumba kreeg iemand land in een andere provincie, van de ander is de
reden onbekend. De twee beëindigingen in Nya-Ngezi waren omdat de een werk had
gevonden en de ander voorkeur had voor de methode mediatie. Van de vier getrainde
stafleden werden er binnen twee jaar drie vervangen (door vier anderen). De redenen
voor de stafmutaties bleven het domein van de coördinator.
In Nyamata stopten zeven deelnemers tijdens de praktijkperiode van de training. Dat

hield verband met het vinden van werk, een trainingskans in het buitenland en met het
feit dat er leidinggevenden van instellingen geworven waren waaronder een meerderde
hoofdonderwijzers. Zij konden zich op den duur onvoldoende vrij maken voor de bege-
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leiding van de sociotherapie-groepen (zie tabel VIII). De vrijgekomen plaatsen werden
tijdens de vervolg trainingen door meer dan zeven, nieuw geworven deelnemers inge-
vuld.

Tabel VIII
Mutatie registratie

Uit registratie 2007-2013 Byumba: 2007 Nya-Ngezi: Nyamata: Liberia: Totaal

Gestart 34 (incl. Staf) 29 (incl. Staf) 24 (incl. Staf) 21 107

Gestopt in 2 jaar 2 2 7 0 -11

Weg in 2 jaar in de staf 0 3 0 0 -3

Erbij bij vervolg trainingen 0 0 10 0 +10

Erbij in 2 jaar in de staf 0 4 0 0 +4

– Brede samenstelling van de groepen
De beoogde diversiteit in de samenstelling van de groepen werd in geen van de plaatsen
expliciet als een wervingscriterium gehanteerd.
De deelnemers in Byumba waren desalniettemin afkomstig uit zeven verschillende

kerkgemeenschappen, uit het lokale openbaar bestuur en uit verschillende NGO’s. In
Nya-Ngezi was in vergelijkbare kringen gerekruteerd en bleken de deelnemers ook af-
komstig uit de kring van de traditionele leiders. In Nyamata kwamen de deelnemers uit
verschillende NGO’s, uit het onderwijs en uit de verschillende kerkgemeenschappen. In
Kakata hadden de leiders van de gezondheidszorginstellingen en de traditionele leiders,
medewerkers en dorpelingen aangezocht. In de teksten op de T-shirts die de trainings-
deelnemers droegen werd duidelijk dat aanwezige NGO’s onder andere aandacht be-
steedden aan sociale verandering en beëindigen van armoede en de bescherming van
water en voedsel en het voorkomen van malaria en kindersterfte.
Ieder van de 99 deelnemers kende bij aanvang van de training gemiddeld 4,6 andere

deelnemers. Hieruit blijkt dat de deelnemers uit verschillende groepen kwamen.

Tabel IX
Aantal deelnemers bekend bij aanvang van de trainingen

Antwoord Byumba: 32 Nyangezi 24 Nyamata: 22 Liberia: 21 Gemiddeld bekend

Bij start bekend 12/32 9,7/24 8/22 7,3/21 4,6/99

Conclusie
De werving van deelnemers aan de trainingen voldeed in hoge mate aan de geformu-
leerde criteria: in een periode van 24 maanden functioneerde van de 92 deelnemers (ex-
clusief de staf) 81,5% op een hoger beroepsniveau en 15,8% op een middelbaar beroeps-

3 DE DEELNEMERS AAN DE TRAININGEN

111



niveau. De criteria voldeden in het werken naar een gewenst niveau. Voor slechts twee
tot drie deelnemers was het gewenste niveau te hoog. Dat de criteria voldeden wordt
verder duidelijk in de aanwezigheidscijfers. Deze waren en bleven opmerkelijk hoog en
het geringe percentage uitvallers bleef opmerkelijk laag (7% van 99). De samenstelling
van de groepen was breed. De deelnemers kenden bij aanvang van de training gemiddeld
4,6 andere deelnemers. Men kende elkaar van werk, kerk, NGO, school, associatie, buurt-
schap of familie. De politieke realiteit en gevoeligheid in Rwanda stond geen informatie
toe over de etnische positie van deelnemers. Dat geldt ook voor dit proefschrift. De
invloed van het ontbreken van deze gegevens op de training komt in hoofdstuk 6 aan
bod.
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4 Eerste communicatie

Introductie
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe bij de start van het proces met de trainingsgroe-
pen de eerste communicatie tot stand kwam. In de verkennende gesprekken was naar
voren gekomen dat, ondanks tekstboeken, eerdere trainingen in verband met de nasleep
van geweld te weinig hielpen om verbetering aan te brengen in de verbroken sociale
verhoudingen in de leefomgeving.
Door de eerste communicatie tussen de trainingsdeelnemers en trainer met hun zeer

verschillende referentiekaders te onderzoeken, wordt de wijze duidelijk waarop de eerste
onderwerpen voor de trainingen tot stand kwamen. En ook hoe de eerste onderwerpen
zich verhielden tot de thema’s die tijdens de verkennende gesprekken verzameld waren.
De thema’s (zie kader IX) verzekerden de trainer dat er voldoende onderwerpen voor
gesprek en oefening waren. De tentatieve vragen kwamen immers voort uit de ervaring
dat de klassieke manieren van probleem oplossen niet (meer) toereikend waren en dat
de strategieën die geprobeerd waren, tegenstrijdig waren aan de lokale gewoonten.1 De
gesprekspartners hadden tijdens de verkennende bezoeken aangegeven dat de traditio-
nele en vertrouwde vormen om verhoudingen te herstellen verloren waren gegaan, dat
de oude gewoonten van onderlinge hulp verdwenen waren, evenals het delen van tradi-
tioneel gebrouwen bier.2

Eerst wordt in dit hoofdstuk ingegaan op het theoretisch kader, met het focus gericht
op veiligheid. Vervolgens worden onderzoeks- en analysevragen geformuleerd. Ten aan-
zien van ervaringen in de praktijk wordt de tolkbemiddelde communicatie, de introduc-
tie van het trainingsprogramma, de werkwijze van invoegen in een dagopening, het ge-
bruik van spelletjes, de werkwijze van de afsluiting van een trainingsdag en de
stafbijeenkomsten beschreven, gevolgd door de analyse en de conclusie.
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1. Verkennend gesprek tussen Dekker, twee stafleden van IFDP en een groep leden van de ka-
tholieke kerk in Kalehe, in de Kivu provincie van Oost-Congo (070525). Gesprekpartners ver-
telden over tekortschietende inspanningen om onteerde vrouwen in hun families terug te
brengen.

2. 070523. Verkennend gesprek tussen Dekker, twee stafleden van IFDP en twaalf chiefs in Ka-
bare, in de Kivu provincie van Oost-Congo.



4.1 Theoretisch kader
Remmerswaal (2006, p. 72-74) wijst erop dat er tijdens het beginstadium van groepsont-
wikkeling een fundamentele menselijke behoefte is aan contact. Mensen oriënteren zich
in de onwennigheid van een nieuw begin op aanknopingspunten voor houvast en her-
kenning om duidelijkheid en veiligheid te krijgen. Bij beginnende groepen bestaat be-
hoefte aan zekerheid over de inhoud die geleerd gaat worden en aan veiligheid om nieu-
we contacten te kunnen ontwikkelen.
Wat betreft de onzekerheid wordt inhoudelijke duidelijkheid van de trainer verwacht.

En wat betreft de behoefte aan veiligheid kan een trainer de spanning in het eerste con-
tact proberen te reguleren.

– Zekerheid
De zekerheid die een trainer in sociotherapie biedt bij het aangaan van eerste communi-
catie bestaat uit een appèl op een actieve houding en uit de uitnodiging tot actieve deel-
name. Door een plan van aanpak te presenteren wordt volgens Remmerswaal een basis
geschapen voor een eerste gevoel van zekerheid.
Het presenteren van een plan van aanpak gaat gepaard met een toelichting over de

manier waarop de route naar een doelstelling zal worden afgelegd. De route is in dit geval
de methodiek van sociotherapie die de keuze inhoudt dat er naar gestreefd wordt om
participatieve groepen stand te brengen. Johnson & Johnson omschrijven participatieve
groepen als effectieve groepen.

– Veiligheid
Het doel van de eerste communicatie is dat er optimale voorwaarden worden gecreëerd
om een groep op gang te laten komen. Bij sociotherapie hoort als regel dat de sociothe-
rapeut (en de trainer in sociotherapie) de thema’s (de doelen, de problemen) niet zelf
formuleert. Het is de bedoeling dat de trainingsdeelnemers (en later de participanten van
sociotherapie) methodisch, via een omkering van de gangbare benaderingen, in de ge-
legenheid worden gesteld om van en met elkaar te leren. Op deze wijze komen thema’s
als vanzelf naar boven.
Deze strategie vereist in de eerste minuten en uren, waarin het begin van een struc-

tuur van posities, rollen en normen ontstaat de volle aandacht van de trainer/sociothe-
rapeut én die van de deelnemers/participanten (Johnson & Johnson 2008, p 13-17; Rem-
merswaal 2006, 174-176). De aanpak vraagt, in het bijzonder van deelnemers die niet
bekend zijn met effectieve groepen, al direct om een bijstelling van verwachtingen. Het
is altijd, en in het geval van een training in sociotherapie in vreemde omstandigheden in
het bijzonder, van betekenis hoe de trainer (en later de sociotherapeut) zich tijdens de
eerste uren van het contact gedraagt, wat de stijl is en hoe de eerste communicatie op
gang wordt gebracht. Dit omdat een traditionele rolverwachting wordt gekanteld en er
tegelijk tegemoet gekomen moet worden aan de behoefte aan veiligheid.
Een trainer kan de spanning met betrekking tot (on)veiligheid in het eerste contact

onopvallend reguleren door te observeren en in te voegen. Het invoegen bestaat uit ‘er
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zijn’ en uit het toestaan eerst zelf door de deelnemers geobserveerd te worden. Het be-
staat uit waarnemen en luisteren, uit informeel kennis maken, uit het geven van ant-
woorden en uit het gebruik maken van de gelegenheid om alledaagse vragen te stellen
of opmerkingen te plaatsen. De vragen en de opmerkingen staan in dienst van het doel,
het aangaan van het eerste contact. Invoegen bevordert het maken van een inschatting
ten aanzien van de behoefte aan meer of minder structurerend trainen.
Invoegen in het sociale verkeer van een beginnende groep impliceert dat de trainer

zoekt naar eerste gespreksonderwerpen en momenten die illustratief kunnen zijn bij het
aangaan van een gesprek en het aanreiken van een leerzaam handvat. Een onderwerp
voor gesprek is illustratief als een groep als geheel leren kan van een verhelderende toe-
lichting, bijvoorbeeld over de wijze waarop iemand een veelvoorkomend probleem op-
gelost heeft. Illustratieve onderwerpen worden verder gevonden met kennis van de con-
text (2.3) en kennis die gebaseerd is op het discourse over de betreffende gebieden. Daar
het uit de literatuur en uit de voorbereidende gesprekken duidelijk was geworden, dat er
in post-conflict omstandigheden geen gebrek is aan controversiële thema’s, is een trainer
de eerst verantwoordelijke voor het veilig opgang brengen van de eerste communicatie.
Naast kennis van de context baseert een trainer zich bij het reguleren van spanning op de
theorie over fasen in de ontwikkeling van groepen (Remmerswaal).
De trainer richt zich bij het observerend invoegen op de ‘lokaal normale gang van

zaken’ die nog niet door sociotherapie is beïnvloed of vertaald. Bij het observeren staat
centraal: hoe komen de deelnemers de eerste dag(en) binnen? Vinden er begroetingen
plaats? Hoe wordt op begroeten gereageerd? Wat gebeurt er tijdens de eerste conversa-
tie? Wie neemt het initiatief tot contact? Wie is voor contact toegankelijk? Wie kijkt eerst
de kat uit de boom? Wie maakt zichzelf zichtbaar of onzichtbaar? Wat stralen de ogen en
de lichamen uit? Is er spanning, beklemming, geprikkeldheid of angst waar te nemen? Of
is er sprake van het tegenovergestelde: van ontspanning, blijdschap en zin in de nieuwe
dag?
Op basis van de theorieën van Lewin, Piaget, Vygotsky, Skinner en Bandura ontwikkel-

den Johnson & Johnson een theoretisch model met een hierop aansluitende set van
richtlijnen (zie kader XII) voor het creëren van effectieve groepen.

Kader XII

Richtlijnen voor het creëren van effectieve groepen (Johnson & Johnson 2008, p. 21)

1. Stel duidelijke, operationele en relevante groepsdoelen. Doelen die een positieve samenwerking
en sterke mate van betrokkenheid bij groepsleden oproepen.

2. Zorg voor tweezijdige communicatie die groepsleden in staat stellen hun gedachten en gevoelens
op accurate en heldere wijze kenbaar te maken.

3. Zorg ervoor dat het leiderschap en de groepsparticipatie evenredig over de leden wordt verdeeld.
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4. Zorg ervoor dat alle groepsleden invloed kunnen uitoefenen op de gang van zaken in de groep en
dat de wijze waarop invloed wordt uitgeoefend aansluit bij behoeften en het streven naar realiseren
van de gemeenschappelijke doelen.

5. Stem besluitvormingsprocedures af op (a) beschikbare tijd en middelen (b) de reikwijdte en
betekenis van het te nemen besluit, (c) de mate van betrokkenheid die het ten uitvoer brengen
vraagt. Consensus is meestal de meest effectieve besluitvormingsprocedure.

6. Stimuleer gestructureerde discussies waarin groepsleden hun standpunten kunnen verdedigen,
waarin ze met elkaar van mening kunnen verschillen en vraagtekens kunnen plaatsen bij verschil-
lende conclusies. Op deze wijze kunnen er goede en creatieve besluiten genomen worden.

7. Zorg ervoor dat de groepsleden hun belangenconflicten onder ogen zien en deze op een con-
structieve manier (door middel van onderhandelingen en bemiddeling) oplossen.

– Communicatie via een tolk
Zoals eerder genoemd, was er in zes van acht groepen bemiddeling nodig van een tolk.
De inzet van tolken wordt als doeltreffend gekwalificeerd als er neutraal vertaald wordt
en als misverstaan en misverstand tot een minimum beperkt blijven. De docenten Ne-
derlands in de Nederlandse klinieken adviseerden om duidelijk te articuleren, korte zin-
nen te gebruiken en het gebruik van synoniemen te beperken tot het moment dat de
eerder gebruikte woorden door de nieuwkomer worden beheerst.
Uit ervaringen en uit onderzoek is bekend dat tolken gemakkelijk gesprekspartners

worden die, naast vertalen, ook toelichten wat de therapeut of een groepslid bedoelt.
Bot (2005), die promoveerde op dit onderwerp, zegt hierover: ‘Tolken hebben geen rol
bij het verzachten van de boodschap of bij het beschermen van gesprekspartners als het
gaat om gevoelige uitspraken. Het is ook niet hun taak om achtergrondinformatie toe te
voegen’.

4.2 Onderzoeksvragen en analysemethode
De onderzoeksvraag van dit hoofdstuk is: Hoe verliep het proces van eerste communica-
tie? Daarbij wordt nader ingegaan op de volgende deelvragen:
1. Op welke wijze functioneerde tolkbemiddeling bij het aangaan van eerste communi-
catie?

2. Op welke wijze werd in het eerste contact aandacht besteed aan de behoefte aan
zekerheid?

3. Op welke wijze werd in het eerste contact aandacht besteed aan de behoefte aan
veiligheid?

4. Op welke wijze kwamen de verschillende normen en waarden, zoals verwoord in de
theorie van verwantschap en burgerschap, bij het aangaan van het eerste communi-
catie aan de orde?

5. Op welke wijze werd door de eerste interventies een start gemaakt met het proces
van sociale verandering?
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4.3 Ervaringen in de praktijk
In deze paragraaf worden praktijkvoorbeelden beschreven uit de verschillende plaatsen.
De voorbeelden gaan over:

– Tolkbemiddelde communicatie
– De introductie van het trainingsprogramma
– Het invoegen in een dagopening
– Het gebruik van spelletjes
– De methodische afsluitingen van de eerste trainingsdagen
– De stafbijeenkomsten

4.3.1 Tolkbemiddelde communicatie
Byumba: De deelnemers waren, net als de trainer gedwongen om de inbreng in stukken
te knippen en de zinnen kort en bondig te formuleren. Dat vroeg om geduld, tijd en
gewenning. De werkwijze veroorzaakte onzekerheid bij de deelnemers, de tolk en bij de
trainer. Sommige uitspraken werden niet in een keer werden begrepen. Er was een pro-
bleem in verband met de beschikbare woordenschat en er waren interpretaties die niet
precies uitdrukten, of niet konden uitdrukken, wat werd bedoeld.
Het stellen van een vervolgvraag om uit te vinden of er andere verwachtingen, ver-

schillende agenda’s, twijfels over de trainer of over de training waren, was door de dub-
bele onwennigheid niet eenvoudig en vroeg tijd. Het stellen van vervolgvragen werd door
de vertaalmoeilijkheden zowel gelimiteerd als gelegitimeerd en de vertraging dwong de
trainer om de communicatie te beperken tot het gebruik van sleutelbegrippen over es-
sentiële onderwerpen. De vertraging bleek echter ook een voordeel bij het verwerken van
de eerste indrukken want het gaf tijd om na te denken en vragen te stellen. Hoe legden
de deelnemers bijvoorbeeld zelf het verschil tussen veiligheid en vrede uit? De vertraging
stond verder toe om over een volgende stap na te denken en gunde de deelnemers tijd
om het een en ander te laten bezinken. Een ander gevolg van het niet verstaan van
elkaars taal was dat de bemoeienis van de trainer buiten de formele trainingstijd ophield.
Dat motiveerde de deelnemers enerzijds tot zorgvuldig luisteren en het maken van aan-
tekeningen, anderzijds tot onderlinge communicatie. En zij zochten over begrippen die
niet helemaal werden begrepen eerder uitleg bij elkaar dan bij mij. De tolkbemiddeling
inspireerde de deelnemers van Buymba om de Engelse taal te willen leren. Ze verzochten
de tolk om hen na de trainingstijd de basiswoorden van de Engelse taal te doceren.
Nya-Ngezi: Anders dan in Rwanda, speelde er in Oost-Congo geen politiek dilemma

met betrekking tot het vertalen. De tolk was een (toen werkloze) leraar Engels van het
middelbare onderwijs met Mashi als moedertaal. De vertaling veroorzaakte nauwelijks
misverstanden ondanks dat de tolk een enkele keer meer vertaalde dan werd gecommu-
niceerd. Door zijn werkwijze van een uitleggende docent doorkruiste de tolk met zijn
uitvoerige uitleg de inventarisatie die de trainer probeerde te maken over wat deelne-
mers zelf wisten in te brengen. Er waren waarderende aandacht, educatieve uitleg en
meer correcties nodig om de tolk te laten stoppen met de docerende werkwijze. Na het
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nemen van de eerste hindernissen ontstond duidelijkheid en hadden de deelnemers res-
pect voor en geduld met de vertragende communicatie. Eerste hindernissen bestonden
uit gezamenlijk zoeken - soms leek het zoeken op onderhandelen - naar het juiste ver-
taalwoord. Als de trainer het woord safety gebruikte ging het dan om peace? Moest
safety in de Mashi taal worden vertaald met ‘murula’ of met ‘salaam’?3

De tolken en de trainer schreven het dagprogramma dagelijks in twee talen op de flip-
over. De tijdrovende communicatie, de vermoeidheid van de tolken en het voorkomen
van communicatiemisverstanden motiveerden de trainer om haar boodschap vaker te
verbeelden. Als begrippen vaker terugkeerden zocht zij er symbolen of metaforen bij die
ze tekende (in een volgend hoofdstuk wordt het gebruik van getekende symbolen in de
communicatie nader toegelicht).
Nyamata: In Nyamata waar de samenstelling van de bevolking het gevolg was van

politieke gebeurtenissen en besluiten uit 1959 en het drama van de genocide zich anders
had afgespeeld dan in Byumba, was een tolk gecontracteerd die de Engelse taal van huis
uit beheerste. De tolk had vertaal ervaring. Hij benutte de pauzes om vertaalwoorden
voor begrippen die hij voor het eerst hoorde, met de trainer af te stemmen.
Kakata: In Engelstalig Liberia waren geen tolken nodig.

4.3.2 Aandacht voor gevoelens van onzekerheid

– De introductie van het trainingsprogramma
In Byumba werd de introductie van het trainingsprogramma voorafgegaan door een offi-
ciële opening met samenzang en toespraken waar extra gewicht aan werd gegeven door
de aanwezigheid van de bisschop van de Anglicaanse kerk, de Prefect van de toenmalige
provincie Byumba, de Rwandese vertegenwoordiger van donor Cordaid en Richters. Bis-
schop Rwaje motiveerde de deelnemers om zich dit project eigen te maken: ‘Laat het
niet van de trainer blijven en ook niet van mij. Denk onafhankelijk en neem zelf verant-
woordelijkheid’.
De presentatie van het trainingsprogramma voor de komende weken was een manier

om eerste zekerheid te bieden. Nadat het trainingsprogramma gepresenteerd was en de
nieuwsgierige deelnemers instemmend knikten, vulden sommige van hen hun opvatting
over verantwoordelijkheid terstond in. Zij vroegen de trainer of ze, als het op uitvoering
in de gemeenschap aankwam, geholpen zouden worden. De trainer reageerde met een
gebaar naar de staf van de uitnodigende organisatie dat het antwoord op deze vraag
wellicht aan hen was. De staf gaf de gelegenheid tot het geven van een antwoord non-
verbaal aan haar terug. In antwoord op wat zij bedoelden, noemden de deelnemers voor-
beelden van armoede en vroegen zij of er na afloop van de training geld beschikbaar
kwam om die te bestrijden. Het antwoord van de trainer dat er na de training een budget
voor de uitvoerende activiteiten van sociotherapie was gereserveerd, stelde hen niet ge-
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rust. De trainer toonde begrip voor de vraag naar middelen en verduidelijkte dat voor
het stillen van honger en het direct bestrijden van armoede in deze interventie geen
budget was opgenomen. De verbazing op de verschillende gezichten vroeg om verdere
uitleg: hoe kan het programma passend zijn als honger en armoede de hoofdproblemen
zijn? De uiteenzetting dat er nu niet om voedselhulp- of armoedebestrijdingsprogram-
ma’s was gevraagd werd herhaald. Daar de blikken in de ogen van de deelnemers vragend
bleven, vroeg de trainer of er misschien om een programma gevraagd was waar geen
behoefte aan bestond en of dit programma misschien te vroeg gekomen was. Tenslotte
verhelderde zij dat de methodiek van sociotherapie in eerste instantie niet op het stillen
van honger en het bestrijden van armoede ingaat maar op een andere manier uiteindelijk
wel. Haar uitleg vroeg uiteraard tijd voor verwerking.4

De deelnemers van de tweede groep in Byumba waren door de andere trainingsgroep
op de hoogte gesteld van hun ervaringen en wilden hetzelfde programma. Verscheidene
van hen reageerden op wat niet door de trainer geboden werd. Bij de opening van een
dag, voor de ochtend- en lunchpauze en aan het einde van een dag klapte zij mee met
het ritme van de liederen en toonde ze zwijgend aandacht voor het gebed. Bij het begin
van een van de eerste nieuwe dagen zag de trainer dat iemand het woord God bijge-
schreven had op de illustraties van de vorige dag. Terwijl de trainer over de betekenis
van de laatste actie nadacht, namen de deelnemers van deze groep (zij waren hoger
geschoold dan de leden van de A groep) zelf geen het initiatief om uitleg te geven.
Bij de afsluiting van een van de eerste dagen gaf de coördinator het woord aan de

stagiaire om de dag met een gebed af te sluiten. De stagiaire was niet gelovig en ze schrok
er zichtbaar van dat dit verzoek aan haar gedaan werd. In enkele zinnen liet de trainer
hierop weten goed te begrijpen wat gevraagd werd en waarom. Om te verduidelijken
waarom zij de vraag begreep, refereerde zij hier aan haar katholieke opvoeding. Ze legde
uit dat ze probeerde om neutraal te handelen in de uitoefening van sociotherapie. En om
de spanning van het moment te verminderen vertelde ze teksten van gebeden te kennen
en daarom eenmalig zelf op het verzoek in te gaan. De trainer verzocht het verzoek hier-
na niet meer aan de stagiaire en haar te doen. In het korte gebed, dat vertaald werd,
sprak ze woorden die ze ook gebruikt zou hebben als ze niet in een gebed gekaderd
waren. Naast terugkerende teksten voor gebeden had ze deze wijze van gebed in de
voorbije dagen ook waargenomen.
Andere groepen: In de groepen van Nya-Ngezi, Nyamata en Kakata ontstonden tijdens

de introductie van het trainingsprogramma eveneens vragen. In alle groepen brachten de
deelnemers eveneens bevreemding tot uitdrukking om de participanten van aanstaande
sociotherapie-groepen met lege handen tegemoet te treden.
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4.3.3 Aandacht voor gevoelens van onveiligheid

– Observerend invoegen tijdens een dagopening
De kerngedachte bij de dagelijkse planning van de dagopening (en –afsluiting) bestond
uit aandacht voor ieders welbevinden, uit het met elkaar verbinden van de trainingsda-
gen, en uit het vinden van trainingsmateriaal.
Casus Byumba: In sociotherapie is het ontmoeten een activiteit. Daar begon de trainer

mee door in de eerste dagopeningen aan iedere deelnemer naar alledaagse zaken te vra-
gen: ‘Hoe is het met u? Heeft u goed geslapen? Als de antwoorden slechts uit ‘goed’
bestonden, of uit ontwijkende wedervragen stelde de trainer de vervolgvraag: ‘Mag ik
vragen wat ik moet begrijpen als uw antwoord ‘goed’ is?’ Deze vraag leidde tot verbaasde
gezichtsuitdrukkingen. In Byumba en Nyamata leidde de vervolgvraag soms tot verlegen-
heid en een enkele keer tot een herhaling van ‘goed’. En om de verlegenheid voor te zijn
formuleerden de deelnemers de volgende dag antwoordzinnen: ‘Het is goed met mij. Ik
heb goed geslapen’. In de daarop volgende dagopeningen nam de gereserveerdheid af
naarmate de bijeenkomst vorderde.
Casus Nya-Ngezi: In Nya-Ngezi vroeg de trainer of ze het bij binnenkomst goed had

gehoord dat iemand tijdens de training in dit dorp kon logeren en daarom kon ze ook
vragen naar de afstand die te voet afgelegd was om naar de training te komen. En ze
vroeg naar de verwachting voor de nieuwe trainingsdag.
De deelnemers toonden zich verrast en leergierig met het gevolg dat de eerste dag-

opening5 het ontspannen karakter kreeg van een gesprek ‘als op het erf’. De geplande tijd
werd gemakkelijk overschreden omdat deelnemers als het ware in de rij stonden om het
woord te krijgen.
Casus Nyamata: Hier riepen de alledaagse openingsvragen tijdens de eerste dagen

eveneens verbazing op. De eerste antwoorden informeerden ook hier over een sfeer
waarin mensen op hun woorden letten. Na enige dagen verdween de verbazing als de
trainer aan de vrouwen en aan de deelnemers met werk naar de werkzaamheden vroeg
die bij thuiskomst op hen wachten.
Casus Kakata: Er was weinig tijd voor de voorbereiding en als gevolg van een beperkt

budget moest er geïmproviseerd worden. Dit leidde ertoe dat aan het begin van de eerste
trainingsdag het lokaal nog moest worden ingericht waarbij meteen een beroep op de
fysieke inzet van deelnemers gedaan werd om stoelen en tafels van een andere etage te
halen. Het aangaan van eerste communicatie werd door deze improvisatie vereenvou-
digd.
De deelnemers van de tweede groep van Kakata toonden tijdens de eerste dagopenin-

gen een afwachtende houding. Als de co-trainer een vraag niet rechtstreeks aan iemand
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5. De eerste afsluiting vond tijdens de eerste, de eerste dagopening tijdens de tweede training
dag plaats.



stelde lieten de deelnemers het beantwoorden over aan de enkele mannen die gewend
waren om als eerste te spreken, de vrouwen namen zelden als eerste het woord.
Tijdens de derde of vierde dagopening gaven de deelnemers van alle groepen aan dat

zij de aandacht voor ieders welbevinden aan het begin van een dag op prijs stelden en
dat zij thuis met deze nieuwe ervaring experimenteerden.

– Invoegen met spelletjes
Het spelen van spelletjes werd aangeboden om aanvankelijke gevoelens van onveiligheid
te verminderen en omdat het momenten geeft waarop het gezelschap vanaf enige af-
stand geobserveerd kan worden en er zo, vanuit een andere ingang, trainingsmateriaal
gevonden kan worden voor het invoegen.
Byumba: De trainer introduceerde als eerste een memoryspel dat in de Nederlandse

klinieken veelvuldig gebruikt was als een middel om te ontspannen. Het spelen vraagt
aandacht voor het ‘hier en nu’, is behulpzaam bij het oefenen in concentratie, het onder-
breekt opdringende nare gedachten en bevordert de cohesie omdat de deelnemers el-
kaar op een andere manier ontmoeten. Niemand kende het memoryspel dus legde de
trainer het uit: twee gelijke kaarten was een set en wie de meeste sets bemachtigde was
winnaar. Zij voegde eraan toe dat de sets als geld konden worden beschouwd om hier-
mee het onderwerp van hun dagelijks terugkerende zorg bespreekbaar te maken. Het
eerste spel werd met open kaarten gespeeld. De deelnemers grepen fanatiek naar de
kaarten.
De volgende ronde in dezelfde groep werd door andere spelers gespeeld en nadat zij

plaats namen werden de kaarten tot ieders verrassing, gesloten neergelegd. De trainer
daagde de deelnemers uit: nu de afbeeldingen van de kaarten niet te zien waren moest
onthouden worden waar de kaarten lagen, met concentratie kon dat lukken. Deze on-
verwachte wending had tot resultaat dat de deelnemers nadrukkelijk oogcontact met de
trainer zochten en zonder woorden vroegen: ‘Wat is dit voor een trainer’ en ‘wat is dit
voor een training?’ Uit de eveneens non-verbale wijze van reageren van de trainer en de
daarop volgende glimlach van de spelers en omstanders was het voor ieder duidelijk dat
het de trainer om deze uitdaging ging. Die werd geaccepteerd.
Er waren corrigerende opmerkingen nodig om de spelregels te handhaven en met

name de regel van het op dezelfde plaats terugleggen van de geopende kaartjes die geen
set vormden. Na verscheidene correcties kon de trainer uitdagen, zonder dat de span-
ning toenam, door te veronderstellen dat de kaartjes met opzet niet goed terug werden
gelegd. Zij nodigde hiermee de spelers uit om het tegendeel te bewijzen en daagde de
overige deelnemers uit om te geloven of te twijfelen aan opzet of beweerde onschuld. Dit
werd gemakkelijk en met meer of minder volume onder woorden gebracht en geleidelijk
namen de deelnemers de corrigerende handelingen van de trainer over.
Andere groepen: De deelnemers van de andere groepen vertelden dat ze bekend wa-

ren met gezelschapsspelletjes maar zij gaven, met uitzondering van de deelnemers in
Kakata, aan dat ze deze thuis niet speelden.
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De onverwachte wending verder te spelen met blinde kaarten leidde in volgende groe-
pen tot een reactie die vergelijkbaar was met die in Byumba. In Byumba en in volgende
groepen stonden de beste spelers opgewonden, luidruchtig en ongeduldig aan de kant.
Het kostte hen zichtbaar moeite om te respecteren dat de spelers niet geholpen moch-
ten worden. Er werd uitbundig plezier beleefd aan het spel en er was in alle groepen een
opvallende geestdrift om te winnen. In Byumba verminderde de spanning van de eerste
uren en nam gereserveerdheid af. Zonder commentaar van de andere deelnemers, nam
een van de vrouwen in Nya-Ngezi op onbevangen wijze liggend bezit van een vrijgeko-
men tafel, waar andere deelnemers omheen stonden. Op die hoogte kon ook zij het spel
goed volgen. Vanuit het referentiekader van de trainer gezien was het opmerkelijk dat in
alle groepen gejubeld werd bij gevonden sets alsof er een kampioensbeker binnen bereik
was gekomen. Dit gebeurde ook in Kakata waar gezelschapsspellen vaker werden ge-
speeld.
In alle groepen waren corrigerende opmerkingen nodig in het handhaven van de spel-

regel om de kaartjes die niet correspondeerden, op een afgesproken wijze terug te leggen.

– Dagsluitingen en evaluaties
Het einde van de dag werd steeds in gezamenlijkheid afgesloten om opnieuw aandacht
te besteden aan het welbevinden en om terug te kijken op hoe ieder de dag had beleefd.
Was de dag naar het oordeel van de deelnemers goed besteed? Werd die dag te licht
bevonden of te zwaar beladen? Vonden de onderwerpen aansluiting bij de belangstel-
ling?
Elke groep ontwikkelde zich op eigen wijze, afhankelijk van de aard van de deelnemers,

maar in alle acht groepen was er na de eerste trainingsdagen sprake van een open sfeer,
ook in Byumba. In vier van de acht groepen (beide groepen van Nya-Ngezi, een groep van
Nyamata en een groep van Kakata) waren er deelnemers die, gemakkelijk en tamelijk
uitvoerig, als eerste het woord namen. In een groep van Nyamata was spanning ontstaan
die verband hield met twijfel over de capaciteit van de trainer en met name of zij in staat
was te begrijpen wat er zich in het recente verleden had afgespeeld.
In de dagsluitingen van de eerste dagen stelde de trainer haar vragen op bemoedi-

gende wijze ‘Heb je vandaag iets nieuws geleerd? Wat heb je in het programma van van-
daag op prijs gesteld? Ga je gespannen of ontspannen naar huis? Ben je van plan om
morgen terug te komen?’ Zij tekende een uitvergrote thermometer als metafoor (met
links en rechts ruimte voor het invullen van ieders gemoedstemperatuur) waarmee de
belevingen en gevoelens konden worden geëvalueerd en gebruikte dit als een methode
om de drempel tot het geven van antwoorden te verlagen en de gevoelens van veiligheid
te bevorderen. De tekening werd in alle groepen met een knipoog ontvangen en de ge-
moedstemperatuur werd ingevuld. De ingevulde thermometer werd in volgende dag-
openingen en -afsluitingen opnieuw tevoorschijn gehaald. Dan om ‘nieuwe temperatu-
ren’ toe te voegen en verschillen met vorige antwoorden te bevragen. De thermometer
inspireerde tot humor: bij koortsachtige hoogten, boven tachtig graden Celsius vond de
co-trainer in Kakata dat er een dokter geraadpleegd moest worden, de deelnemers rea-

TERUGVINDEN VAN WAARDIGHEID

122



geerden met: ‘Dat zijn we zelf’. Door met deze creatieve vorm te werken werd de sfeer in
alle groepen ontspannen. In de groepen van Byumba verminderde de gereserveerdheid
waardoor de deelnemers makkelijker volledige zinnen en geruststellende antwoorden
uitspraken: ‘Ik ga ontspannen naar huis omdat ik vandaag zoveel heb geleerd dat behulp-
zaam was voor mijzelf’. Of: ‘Ik waardeer het dat we de dagen interactief beginnen en
eindigen’.6

– De stafbijeenkomsten en veiligheid.
Elke vijfde dag van een trainingsweek werd ingeruimd voor vergaderingen en het bijwer-
ken van de administratie. Tijdens de stafvergaderingen was er aandacht voor zaken van
huishoudelijke en logistieke aard en was er gelegenheid om over de voortgang van de
training te spreken waarbij de centrale vraag was of de training zich ook naar de wens
van de staf ontwikkelde. De trainer had bij de staf van drie programma’s naast opgetogen
signalen ook enkele negatieve opgevangen.
Byumba: De coördinator van Byumba veronderstelde vlak voor de eerste trainingsdag

dat een trainingslocatie ver van huis een betere voorwaarde was voor concentratie van
de deelnemers omdat hij niet voluit kon vertrouwen dat de deelnemers voldoende dis-
cipline hadden met betrekking tot de aanvangstijden. (Per dag waren er drie aanvangs-
tijden: bij het begin van de dag, na de pauze en na de lunch). De coördinator: ‘In de
thuisomgeving zullen deelnemers eerder afgeleid worden’.7

Nya-Ngezi: Kort nadat hij er zijn verbazing over had uitgesproken dat de deelnemers al
drie dagen op tijd en met goede zin aanwezig waren geweest8 zei de coördinator van
Nya-Ngezi: ‘We zijn in projecten gewend dat de deelnemers in het algemeen wel getraind
willen worden maar dat ze daarna wegblijven. We kunnen ze dus niet zomaar vertrou-
wen.’
Nyamata: In Nyamata zei de directeur van FVA9 bij de opening van de eerste dag iets

vergelijkbaars: ‘Als u meer dan zoveel keer niet aan de training heeft deelgenomen kunt u
niet in aanmerking komen voor een certificaat’.
Kakata: En in Liberia hadden de geïmplementeerde ZOA programma’s niet tot gevolg

gehad dat er meer vertrouwen was ontstaan bij de deelnemers en dat was de reden
waarom de staf een pilot met sociotherapie wilde beginnen.

In Byumba waren de deelnemers in de eerste week zelden na de begintijd binnengeko-
men.10 En in Nya-Ngezi en Kakata waren ze ruim voor de aanvangstijd aanwezig. In Nya-
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6. 080520 Nyamata 2e dag
7. 050906. Byumba A 1e dag
8. 070927 Nya-Ngezi A 4e dag
9. 080519 Nyamata A 1e dag
10. Zelden te laat binnenkomen in Byumba werd in de eerste week van training beïnvloed door-

dat de training in een afgelegen centrum met slaapaccommodatie plaatsvond. Daar de kosten



mata kwam slechts een enkele deelnemer tijdens de eerste week iets later, de laatkomer
had een respectabel excuus. In alle gevallen toonde de trainer begrip voor de prestatie-
druk die op de schouders van de staf lag en attendeerde zij hen op het opvallende res-
pect van de deelnemers voor aanvangstijden, wat wees op een mate van aandacht en
inzet.
In de eerste stafvergaderingen namen zowel de verbazing als het vertrouwen toe. De

staf in Byumba stelde vast dat de groep gecommitteerd was en de methode analytisch,
methodisch en didactisch. Daaraan werd toegevoegd dat de spelletjes een verrassende
uitwerking’ hebben.11 In Nya-Ngezi en Nyamata bood de trainer meer structuur aan de
stafvergaderingen door de stafleden te vragen of ze de training in het algemeen, de train-
er, het passieve begrip van de deelnemers, de actieve inzet van de deelnemers, de eigen
logistieke organisatie en de eigen inzet met een cijfer tussen 1-10 wilden waarderen.12 De
staf toonde zich daar zeer tevreden met wat ze in de eerste week gezien hadden.

4.4 Analyse
In deze paragraaf wordt het proces van invoegen tijdens het aangaan van eerste commu-
nicatie geanalyseerd in termen van gevoelens van zekerheid en veiligheid.

4.4.1 Tolkbemiddeling
De inzet van tolken had een belemmerende en een bevorderende uitwerking op de con-
versatie. Het gebruik belemmerde omdat het van de deelnemers, die zich nog geen voor-
stelling van de training konden vormen, een extra inspanning vroeg om goed te begrij-
pen waar de informatie over ging. Er was een vertragend effect in verband met de tijd
voor verwerking. Daar de onderzoekers Phuong, Pham, Weinstein & Longman in 2004
vastgesteld hadden dat een kwart van de door hen onderzochte respondenten in Rwan-
da verschijnselen van PTSS hadden, stelde het opgebrachte geduld de trainer gerust.
Vanuit de ervaringen in de Nederlandse klinieken wist de trainer dat het uitoefenen van
geduld voor mensen met PTSS verschijnselen een moeilijke opgave kan zijn.
In de pauzes waren de tolken niet beschikbaar. En omdat de trainer bij het gezelschap

bleef nam zij een interessante consequentie waar van elkaars taal niet kennen: de deel-
nemers gingen onderling contact aan en namen verantwoordelijkheid voor elkaar. Uit de
enkele woorden die de trainer kon verstaan en uit de gedragingen van vertellers en luis-
teraars kon ze afleiden dat de deelnemers spraken over een onderwerp van training.
Bovendien zag de trainer dat aan de tafeltjes de groepjes van samenstelling waren ge-
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van de accommodatie het budget te boven gingen, werden de overige weken in Byumba en
dicht bij huis voortgezet.

11. Dekker, C. Handgeschreven aantekeningenboekje 2, Byumba 050916
12. De evaluatievragen waren geleend van het model van de afdeling Social Work van de hoge-

school Leiden. Daar stelden de docenten deze vragen bij het einde van iedere lesmodule aan
de studenten.



wisseld en dus dat er op eigen initiatief kennis met elkaar werd gemaakt. Hierin zag de
trainer eerste tekenen van gevoelens van zekerheid en veiligheid.
Naast een noodzakelijk hulpmiddel bleek de vertragende vertaalactiviteit leerzaam. De

vertraging legitimeerde tijd om na te denken over te kiezen woorden. En terwijl de con-
versatie zich afspeelde in het hier en nu, leende het gedeelde probleem met de taal zich
ervoor om tegelijk na te denken over ‘vanzelfsprekendheden’ van de traditie, de cultuur
en de geschiedenis. Zo gezien werkte het nadeel ook als een voordeel.

4.4.2 Analyse van de aandacht voor de behoefte aan zekerheid
Byumba: Terwijl de aansporing van de bisschop om zelf verantwoordelijkheid te nemen
kon worden opgevat als kritiek op de traditionele gewoonte om gezagsdragers te volgen,
spoorde de trainer de deelnemers ook aan zelf verantwoordelijkheid te nemen en niet te
leunen op de trainer of de bisschop. De gezichtsuitdrukkingen van veel deelnemers ver-
telden niet over weerstand en wel over begrip van de aansporing. Uit instemmend knik-
ken is afgeleid dat aan een eerste zekerheid biedend gebaar voldaan is. Het instemmende
knikken van de deelnemers kan betekenis hebben tegen de achtergrond van de weten-
schap dat het in gesloten samenlevingen als regel niet makkelijk is om nieuwe initiatie-
ven een plek te geven. Zonder de steun en het vertrouwen van de bestaande instellingen
hebben nieuwe initiatieven volgens Van der Klei (1989); Davidson (1992); North (2009);
Clarke (2012), weinig kans tot overleven. Het instemmende knikken kon ook begrepen
worden als een gebaar van formeel respect. Onafhankelijk van de ware betekenis van het
instemmende knikken, begon de community-based toepassing van sociotherapie in ver-
trouwenwekkende omstandigheden.
Op het moment dat de autoriteiten de deelnemers aanspoorden tot het nemen van

eigen verantwoordelijkheid spraken zij hun vertrouwen uit naar zowel de deelnemers als
naar de trainer. Dit bracht naast gevoelens van trots ook ambivalentie, het ontvangen
van vertrouwen brengt verantwoordelijkheid met zich mee en onzekerheid over wat het
betekent om verantwoordelijkheid te nemen. Volgens de theorie van Piaget kan de am-
bivalentie over immateriële hulp die gepaard gaat met materiele hulp (beloond worden)
duiden op het tot ontwikkeling komen van cognitieve spanning bij de deelnemers en de
trainer. De spanning bij de trainer bestond eruit dat een antwoord dat de verwachting
over materiele hulp tempert, of het parkeren van een antwoord, de behoefte aan eerste
zekerheid niet zou bevorderen. Ten eerste omdat de deelnemers in hun vraag naar mate-
riele hulp duidelijk maakten hoe zij zichzelf en de mensen voor wie ze opkwamen zagen.
Ten tweede omdat zij hun begrip van het nemen van verantwoordelijkheid baseerden op
de jarenlange praktijk van materiele (noodhulp). En ten derde omdat de verwachting
over materiele hulp ‘gewoon’ geworden was. De argwanende toonzetting van deelne-
mers ten aanzien van de antwoorden over voedselhulp en armoede vertelde dat de deel-
nemers geen eerste zekerheid vonden. De ambivalente toonzetting maakte de bijwerking
zichtbaar van de lange periode van noodhulp, waarin afhankelijk makende verwachtin-
gen veel kans hadden gekregen om zich te verinnerlijken. Het werd de trainer na haar
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antwoord duidelijk dat het begrijpen van de boodschap over het nemen van verant-
woordelijkheid een omkering in denken bij de deelnemers vroeg en daarom tijd en inter-
venties met passende methoden behoefde. Het riep de verwachting op dat de gevolgen
van donorhulp die afhankelijk maakte, een gespreksthema tijdens het komende proces
van sociotherapie zou worden.
Bij het neerzetten van de eerste indruk over haar rol was het ongemakkelijk dat de

trainer de verantwoordelijkheid kreeg om duidelijkheid te geven over het budget voor
de periode na de eerste fase van de training. In het terugkrijgen van het woord werden
lokale regels en de druk om vertrouwd te worden zichtbaar, die op de schouders lagen
van functionarissen die het gemeenschapsgeld van donorprogramma’s beheren. Op basis
van literatuur en haar ervaringen in Zimbabwe vermoedde de trainer dat de verinner-
lijkte traditie van fatsoen ook een rol speelde bij het uit handen geven van deze verant-
woordelijkheid aan iemand in het gezelschap die wordt beschouwd als ‘hoger geplaatst’.
In de kliniek in Zimbabwe had de trainer de hardnekkigheid van die gewoonte leren
kennen. De verpleeghulpen duwden haar, ondanks herhaald verzoek om deze lokale ge-
woonte niet voort te zetten, steevast toch de sleutels van de medicijnkamer en van het
geldkistje in handen, zodra zij de kliniek binnen kwam. Dat gebeurde ook als zij niet
kwam verplegen maar de administratie op orde brengen. Op basis van deze ervaring leek
het niet zinvol het gegeven woord om duidelijkheid te bieden, terug te geven. Terug-
geven zou niet bijdragen aan de taak om eerst zekerheid te bieden.
En hoezeer de trainer de boodschap dat er misschien om een verkeerd programma

gevraagd was en dat sociotherapie in eerste instantie niet in zou gaan op het stillen van
honger en het direct bestrijden van armoede liever niet had gebracht, was zij toch zeker
over de inhoud van haar antwoord. Want in de verkennende gesprekken voorafgaand
aan de trainingen was de emotionele weerstand tegen het weer samenwerken in bijvoor-
beeld de rijstbouw ter sprake gekomen. Naar het inzicht van de trainer bevatte de infor-
matie over deze weerstand sociaaleconomische relevantie om in een fundament van ver-
trouwen op het niveau van de community te investeren. Hieraan ontleende de trainer de
mogelijkheid om de zekerheid uit te stralen dat het acceptabel was dat de deelnemers in
dit eerste moment onzeker waren.
Tegen de achtergrond van volgzaam gedrag naar de leider, waar in de literatuur over

geschreven wordt, was het in verband met de doelstelling van de interventie de verant-
woordelijkheid van de trainer om ruimte te creëren voor het vreedzaam naast elkaar
bestaan van beschouwingen op het leven. Vanuit die gedachte liet zij ook in enkele zin-
nen weten te begrijpen wat gevraagd werd over de relatie van de stagiaire en haar zelf
met een God. En door kort uiteen te zetten dat sociotherapie een methodiek is die zich
niet bekend tot een religie of levensovertuiging, bood de trainer de deelnemers een ant-
woord dat vragen opriep. Daarom en om de verlegenheid van het moment te verlichten,
ging de trainer eenmalig in op het verzoek te bidden. De actie heeft op den duur tot
gevolg gehad dat de vraag om te bidden niet meer gesteld is.
Andere groepen: Bij het starten van de groepen in de andere gebieden is, na overleg

met de initiatiefnemers, vooraf meer benadrukt wat er van een training in sociotherapie
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wel en niet kon worden verwacht. Daardoor, en wellicht ook door de ervaring aan het
begin van de training in Byumba, was het minder nodig om de materiële verwachtingen
te begrenzen.
Bekende zekerheden zijn met het uiteenzetten van de trainingsprogramma’s ten dele

bevestigd en een nieuwe zekerheid is geïntroduceerd, namelijk dat er veranderingen gaan
ontstaan die eerst onzekerheid met zich meebrengen.

4.4.3 Analyse van de aandacht voor de behoefte aan veiligheid
In Byumba verliep de eerste communicatie in de eerste dagopeningen stroef, en dit
kwam overeen met tevoren ingewonnen informatie dat Rwandezen ‘gesloten boeken’
zijn. Naast de deelnemers was de trainer, na haar kennisname over de gepolitiseerde
omstandigheden ook waakzaam: ze kende de gehanteerde wervingscriteria maar wist
niet wat de deelnemers concreet hadden meegemaakt en hoe de onderlinge sociale en
politieke verhoudingen waren. De gesloten antwoorden en de terughoudende reacties
op belangstellende vragen van de trainer naar het welbevinden gaven haar de indruk dat
de deelnemers in het publieke leven niet, of niet meer, gewend waren aan normale socia-
le belangstelling. De eerste vragen van de trainer bevorderden gereserveerde reacties. Op
basis van de stroef verlopende eerste communicatie veronderstelde de trainer ook dat er
geen gewenning bestond aan participatie als middel en doel van effectieve trainingen,
zoals dit omschreven wordt door Johnson & Johnson.
De trainer verwachtte dat de deelnemers plezier zouden beleven aan het spelen van

het memoryspel en dat daarmee het begin van veiligheid zou worden gecreëerd. Het spel
werd als een verrassing ervaren en functioneerde daarom als een spanning brekende
factor. Het contact tussen de deelnemers en de trainer en de interactie werden erdoor
bevorderd. Het was een verrassing voor de trainer dat het spel met zoveel uitbundigheid
gepaard ging. Van de interactie over de spelregels was geleerd dat de deelnemers zelf
volgende onderwerpen van training konden aandragen. De trainer concludeerde uit het
feit dat de deelnemers wilden winnen dat zij de positie van het slachtofferschap, in ieder
geval in het spel, niet accepteerden. Die observatie stelde de trainer in staat om, als de
gelegenheid zich voordeed, met een gerust hart vragen in die richting te stellen.
In de ervaring van de trainer met sociotherapie ontbrak de routine om in de thuis-

omgeving van de deelnemers te reageren op het ‘vanzelfsprekende’ patroon dat som-
mige deelnemers bij herhaling als eerste het woord namen en anderen dat even vanzelf-
sprekend lieten gebeuren. Wat het geven van feedback compliceerde was, dat degenen
die als eersten het woord namen meestal de hoger geschoolden waren die derhalve de
hogere posities van aanzien in het sociale leven bekleedden. Het lag daarom, en zeker in
de eerste dagen, niet voor de hand dat feedback van de trainer op bijval kon rekenen en
ook niet dat de ‘volgende’ deelnemers de ‘woordvoerder’ corrigerend aan zouden spre-
ken. En daar er maar zestien dagen voor de eerste fase van training waren, kon de trainer
dit patroon niet te lang onbesproken laten want het werkte belemmerend in het op gang
brengen van open communicatie. De trainer merkte dat de ontspanning van de dagslui-
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tingen de beste momenten boden voor het vinden van passende woorden omdat haar
feedback tijdens die momenten minder aan de perceptie van kritiek verbonden werd.
Het voorbeeld toont dat het cultureel passend maken van de methodiek van sociothera-
pie gaandeweg plaatsvond.
In Nya-Ngezi was de eerste reactie op aandacht voor het persoonlijke welbevinden

ook bevreemding wat erop wees dat andere trainingen zeer waarschijnlijk zelden op
deze manier waren begonnen. Maar in Nya-Ngezi was de bevreemding niet gereserveerd,
vermijdend of van een gepolitiseerd karakter. En hij was van korte duur. De deelnemers
toonden zonder argwaan interesse in de belangstelling van de trainer naar hun welbevin-
den. Hieruit leidde de trainer af dat de situatie van het begin verschilde met de groepen
van Byumba. En de trainer vermoedde daarom dat een dialoog over de betekenis van
veiligheid en vertrouwen hier op een ander niveau kon verlopen.
Het opnemen van het memoryspel bewerkstelligde in de volgende locaties dat onver-

wachte onderwerpen voor volgende trainingsactiviteiten naar de oppervlakte kwamen.
Daarnaast vertelde de onbekendheid met spelletjes in alle groepen dat er over een derge-
lijke alledaagse mogelijkheid, waarvan de kostprijs zo laag en het gedeelde plezier zo
groot was, in andere psychosociale programma’s kennelijk heen gekeken was.
De trainer stuurde het terugblikken op een dag in alle locaties met bemoedigende en

positief gestelde vragen. Sturen met vragen impliceert dat ze de inhoud van de evaluaties
beïnvloedde en dat lijkt tegengesteld aan haar eerdere uitleg dat de sociotherapeuten
niet zelf de thema’s bepalen. De trainer koos ervoor om bemoedigende vragen te stellen
omdat ze leerde dat het in de beleving van de meeste deelnemers ongepast en onfat-
soenlijk was om kritiek te leveren en/of vragen te stellen die als kritiek opgevat konden
worden. De trainer stelde de vragen bemoedigend omdat het participeren in het toepas-
sen van tweezijdige communicatie, na de vele jaren van onafhankelijkheid, toch (nog)
een volstrekt nieuwe ervaring bleek te zijn. In haar aanpak hield de trainer er in alle
groepen rekening mee dat er voor het leren uiten van constructieve kritiek meer nodig
is dan een cognitieve aansporing. En ze hield er rekening mee dat bewerkstelligen van
duurzamer verandering op het gebied van zeggenschap, zoals bedoeld door Lewin, om
een veilige omgeving vraagt waarin geleerd kan worden van learning by doing. Daarnaast
realiseerde de trainer zich ten volle, dat ze bij het ontwikkelen van een effectieve groep,
zoals omschreven door Johnson & Johnson, ingreep in de logica van een samenhangend
geheel van normen die een hiërarchische verwantschapsorganisatie aanstuurden. In dit
licht gezien gaven de nabesprekingen over de spelregels, de deelnemers cognitieve en
affectieve mogelijkheden om binnen de eigen context, al dan niet spelenderwijs te leren
kritiek te uiten en te ontvangen. Deze werkwijze wordt ondersteund door de theorie van
Vygotsky.
Tijdens de weekafsluiting werden de toegenomen gevoelens van veiligheid door de

deelnemers benoemd. In Byumba was tijdens de vier eerste trainingsdagen gebleken dat
de deelnemers de belangstelling voor het alledaagse welbevinden op prijs gesteld had-
den. Er was zelfs thuis mee geëxperimenteerd. Over het thuis experimenteren werd met
ingehouden trots verteld. De deelnemers van Nya-Ngezi, Nyamata en Kakata experimen-
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teerden thuis ook. Zij vertelden daar met blijdschap en openlijke trots over. De deelne-
mers van alle groepen bevestigden in hun eerste communicatie de ervaring van welbe-
vinden. Hierdoor maakten zij duidelijk dat de terugkerende dagopeningen en -afsluitin-
gen en de weekafsluiting adequate instrumenten waren in het creëren van veiligheid en
nieuwe saamhorigheid. De betekenis van de beleving weer ergens te zijn waar het samen-
zijn aan geborgenheid deed denken: ‘We waren bijna een familie’ bevestigde de werk-
zaamheid van de invoegende werkwijze van de trainer. In de woorden waarmee Rem-
merswaal het had geformuleerd, bleek de werkwijze tegemoet te komen aan de
fundamentele menselijke behoefte aan contact tijdens het beginstadium van de groeps-
ontwikkeling.

– De staf en veiligheid.
De stafleden hadden binnen het hiërarchische karakter van de sociale verhoudingen een
andere positie dan de deelnemers, die geleidelijk meer opgetogen raakten over de zeg-
genschap in hun participatie. De verantwoordelijkheid voor de logistiek en de foutloze
besteding van een omvangrijk budget rustte op hun schouders. De stafleden bestendig-
den hun twijfel de deelnemers te vertrouwen door de trainer daar deelgenoot van te
maken. Terwijl de trainer naar deze mededelingen luisterde, en met een enkele vraag
verheldering over de zienswijze zocht, hield ze er rekening mee dat de ‘normaal’ gewor-
den argwaan om te vertrouwen diep zat. Omdat de trainer er rekening mee hield dat de
twijfel terug te voeren was op de postkoloniale- en post-conflict omstandigheden waar-
binnen, volgens Davidson (1992); Collier (2008); North (2009); Clarke (2012) ervaringen
bestonden met gebroken beloften en het niet doelmatig aanwenden van de ter beschik-
king gestelde middelen, ging de trainer nog geen veranderingsgericht gesprek aan. Voor
dat type gesprek was meer observatie nodig om uit te zoeken of de twijfel wel gebaseerd
was op ervaringen met elkaar tegensprekende regels van organisaties gebaseerd op de
noties van verwantschap en op burgerschap. Over elkaar tegensprekende regels hadden
de hiervoor genoemde auteurs geconcludeerd dat die debet waren aan gegeneraliseerd
en niet aflatend wantrouwen. In de analyse van de auteurs maakten de regels van ver-
wantschap en burgerschap - die tegelijkertijd konden gelden of worden aangewend - het
mogelijk dat de linkerhanden van de (politieke) leiders konden verbergen wat de rech-
terhanden deden. Hierdoor kon het uitzonderlijk moeilijk zijn voor de lagere kaders, de
lokale bestuurders en de lokale leiders om argwaan uit eigen beweging achterwege te
laten. In het moeilijk achterwege kunnen laten van deze vorm van wantrouwen werkt de
SLT theorie over nabootsen van Bandura, die stelt dat voorbeeld (‘goed’ of ‘verkeerd’)
doet volgen als ‘hoger geplaatsten’ daar schijnbaar straffeloos mee weg komen. De tegen-
gestelde regels hinderen dan in het creëren van eigen veiligheid. En wie zichzelf niet veilig
weet, kan dat anderen niet eenvoudig bieden.
In de verwoording van de bevindingen van de stafleden werd duidelijk dat er, zonder

een veranderingsgericht gesprek, toch al een begin van ombuiging mogelijk was, zoals
blijkt uit de waarderingscijfers (zie tabel X).
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Tabel X
Waardering van de staf voor de training

Plaats Waardering
voor de
training

Waardering
voor de
trainer

Passief begrip en
actieve inzet van
de deelnemers

Logistieke
organisatie

Zelfwaardering
van de
stafleden

Nya-Ngezi13 8 8,8 7,1 7,7 6,6

Nyamata14 8,3 8,8 8,1 8,5 8,5

4.5 Eerste communicatie en de noties van verwantschap en
burgerschap

Kennis van de theorie over verwantschap en burgerschap bezorgde de trainer, bij het
aangaan van eerste communicatie zekerheid: zij kon er partijdige inbreng mee onder-
scheiden en de kennis hielp haar om niet meegezogen te worden als ze partijdige ziens-
wijzen wel toeliet. Doordat de trainer daarop anticipeerde, kon ze de dynamiek in de
groep reguleren. En daardoor kon ze tegelijkertijd de gevoelens van veiligheid voor alle
deelnemers in het oog houden. De kennis van de noties van verwantschap en burger-
schap was behulpzaam bij het maken van een selectie uit de informatie van de eerste
dagen; de trainer meende er de context gerelateerde betekenis mee te begrijpen van de
aanmoediging van de bisschop, en de argwaan van de verschillende stafleden om de
deelnemers te vertrouwen. De theorie van verwantschap en burgerschap hielp haar ver-
der om een richting van betekenis te vermoeden over het uitbundige plezier om een
spelletje en de waardering voor het familiegevoel. Vanwege de beide noties kon de train-
er, bij het aangaan van eerste communicatie laten merken dat zij de benoemde beteke-
nissen begreep en dat ze daardoor relevante vragen kon formuleren en tot nadenken
aanzettende oefeningen vinden. Dit waren factoren die bijdroegen aan het ontstaan van
eerste zekerheid en veiligheid.

4.6 Eerste communicatie en sociale verandering
Ondanks de moeilijkheid met de taal en de onbekendheid met het aanbrengen van ver-
andering in de sociale relaties die geen wortels hebben in de lokale traditie, en ondanks
de last van de nasleep van de genocide, hebben de afsluitende bijeenkomsten van de
eerste dagen geleid tot gezamenlijk reflecteren op een voorbije dag. Samen reflecteren
was in alle groepen ongebruikelijk en zette op zichzelf al aan tot nadenken omdat de
mannen, vrouwen en jongeren in elkaars aanwezigheid daaraan meededen.
Op ontspannen wijze gelijktijdig evalueren contrasteerde met de gebruikelijke mores.

De mededeling van een de vrouwen in Nyamata, dat ze iedere dag van de week iets
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nieuws had geleerd15 illustreerde dat zij gebruik maakte van een ervaren verandering ten
opzichte van de sociale normering over het nemen van het woord door vrouwen in de
publieke ruimte. En omdat het om een jonge vrouw ging vertelde het voorbeeld tevens
over een verkleining van afstand ten opzichte van status en posities. In de andere groe-
pen zijn vergelijkbare woorden gebruikt. De gezamenlijke deelname aan de evaluatie van
een voorbije dag wordt gezien als een eerste beweging in de richting van horizontale
sociale mobiliteit zoals die omschreven wordt door Bunge.

Conclusie
In acht groepen bleek dat bij het invoegend aangaan van eerste communicatie een begin
kon worden gemaakt met het vinden van eerste houvast en zekerheid. Overigens ging dit
gepaard met vragen. De onbekende werkwijze, die bestond uit een relatiegerichte en
participatieve vorm van trainen, leidde ertoe dat bij de deelnemers een beleving van
onzekerheid bleef bestaan. Dit toonde zich in vragende blikken die op verschillende ma-
nieren vroegen wat dit voor training was.
Analysevraag 1: Na gewenning aan een extra inspanning, drong het inzicht door dat er

aan het taalprobleem bij het aangaan van eerste communicatie ook voordelen zaten. De
vertraging bewerkstelligde het oefenen in geduld, in het to the point spreken en in het
gelijktijdig nadenken over ‘vanzelfsprekendheden’. Het visualiseren van begrepen begrip-
pen leerde dat dit de vertaler ontlastte en het verwerken van de nieuwe ervaringen be-
vorderde.
Analysevraag 2: In het eerste contact werd aandacht geschonken aan de behoefte aan

zekerheid door dagelijkse aandacht te tonen voor het persoonlijke welbevinden van de
deelnemers. De gebleven onzekerheid had betrekking op armoede die beleving van vei-
ligheid in de weg staat en op onbekendheid met de trainingsmethodiek. De gebleven
onzekerheid had ook betrekking op onbekendheid met de levensbeschouwelijke positie
van de trainer en stagiaire. De verwachtingen en de belangen van de onzekere trainings-
deelnemers bleken, behalve door de hiërarchisch georganiseerde organisaties, gekleurd
door de onomkeerbaarheid van gewelddaden die plaatsgevonden hebben en donorhulp
sindsdien. De begrenzende reactie met betrekking tot materiele hulp heeft stof tot na-
denken geboden die het begin inluidde van een andere zekerheid. In de begrenzing van
de trainer lag het nog niet gecommuniceerde uitgangspunt besloten dat autonomie te-
ruggevonden kan worden en dat (her)nemen daarvan het leren nemen van verantwoor-
delijkheid inhoudt.
Analysevraag 3: Aan de behoefte aan veiligheid werd aandacht geschonken door op

methodische wijze informeel en formeel contact aan te gaan met aandacht voor het
welbevinden van de deelnemers. Langs die weg zijn gespreksonderwerpen gevonden die
handvatten leverden om over de eerste communicatie te leren. De spelletjes boden vei-
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ligheid omdat zij de eerste spanning doorbraken en de interactie bevorderden. Hiermee
ontstond eerste houvast over de beginsituatie en ontdekten de deelnemers een vorm
van veiligheid die ze in het geheel niet hadden verwacht. Ze beleefden en deelden uit-
bundig plezier en de wil om het spelletje te winnen maakte de sfeer veilig. Op die manier
is een aanleiding gevonden om bij gelegenheid vragen te stellen over de eerder gevolgde
psychotrauma programma’s die te weinig effect hadden gehad op verbetering van sociale
relaties in de leefomgeving. Het plezier in het winnen verlaagde eveneens de drempel om
het gesprek opnieuw op te pakken over de voortzetting van donorhulp. Op voorwaarde
dat gevoelens van veiligheid en vertrouwen toenemen, kan een gesprek dan geplaatst
worden in het kader van de sociale prijs daarvan; een verlengde identificering met slacht-
offerschap. De spelletjes maakten dialoog mogelijk over onderwerpen die uit het spel
voortkwamen.

Foto 7): Uit eigen collectie. Rummikub in Kakata, 2013.

Analysevraag 4: De theorie van verwantschap en burgerschap maakte het de trainer bij
het aangaan van het eerste communicatie mogelijk de onzekerheden over het program-
ma te begrijpen en te accepteren.
Analysevraag 5: De eerste dagen bleek dat de deelnemende mannen, vrouwen en jon-

geren zich in het nieuwe gezelschap voldoende veilig voelden om uitspraken te doen
over dominante concepten van denken. Hierin werd een eerste begin van horizontale
sociale mobiliteit en sociale verandering zichtbaar.
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5 Verwachtingen, groepsdoelen en
programmadoelen

Introductie
Twee centrale uitgangspunten voor de trainingsprogramma’s in het leren begeleiden van
sociotherapie-groepen in de Afrikaanse context waren, dat er rekening gehouden moest
worden met de verwachtingen van de deelnemers en dat de trainingsdoelen afgestemd
moesten zijn op de programmadoelen van de implementerende organisaties. De trainer
had eerder in twee Nederlandse klinieken sociotherapie toegepast bij betrokkenen uit
een oorlogsconflict, en daar ervaren dat haar vragen over hun verwachtingen van de
sociotherapie bevreemding opriepen. In Byumba was het bij de opening van de sociothe-
rapietraining eveneens merkbaar dat de deelnemers niet (meer) gewend waren aan vra-
gen naar hun welbevinden.
In dit hoofdstuk, dat georiënteerd blijft op de fase van veiligheid, wordt de achterlig-

gende theorie over verwachtingen uiteengezet, waarna onderzoeksvragen en de me-
thode van analyse wordt beschreven. In de paragraaf over ervaringen in de praktijk wordt
uiteengezet hoe de verwachtingen werden geïnventariseerd, hoe die door de trainings-
deelnemers onder woorden werden gebracht en hoe de antwoorden werden vergeleken
met de programmadoelstellingen. Vervolgens wordt geanalyseerd hoe het proces van
vragen naar verwachtingen verliep en wat hieruit geleerd werd.

5.1 Theoretisch kader
Gebaseerd op de theorieën van Piaget en Vygotsky stelt Remmerswaal (2006, p. 23) dat
het in processen om gevoelens van waardigheid te hervinden cruciaal is, dat de leden van
de groepen een ontwikkelingsproces doormaken om eigen inzichten te kunnen formule-
ren en om daarmee tot gezamenlijke besluitvorming over de nodige veranderingen te
komen. Hiervoor zijn gezamenlijk geformuleerde groepsdoelen een instrument omdat
die het gedrag van groepsleden sturen, motiveren, coördineren en activeren. Volgens de
theorie van Lewin creëren groepsdoelen wederkerige afhankelijkheid en kan een groep
door deze vrijwillig gekozen wederkerige afhankelijkheid uitgroeien tot een dynamisch
geheel waar een verandering in de situatie van een persoon, of van een subgroep, veran-
dering teweeg brengt in de situatie van alle groepsleden.
De verwachtingen van de groepsleden maken een perceptie, een oordeel en een inge-

nomen standpunt over een ontstane situatie, duidelijk. Groepsdoelen ontstaan uit het
uitspreken, doorspreken en overeenkomen van verwachtingen. Bij het vragen naar ver-
wachtingen moet rekening worden gehouden met de omstandigheden van de groeps-
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deelnemers. Omgevingen die gekenmerkt worden door hiërarchisch georganiseerde ver-
houdingen en door de nasleep van massaal geweld, bepalen de wijze waarop de vragen
naar verwachtingen gesteld kunnen worden. Een trainer in sociotherapie dient er reke-
ning mee te houden dat er belemmeringen bij groepsleden kunnen zijn bij het uitspre-
ken van verwachtingen in aanwezigheid van anderen. Dit omdat de betrokken deelne-
mers bij het uiten van verwachtingen onontkoombaar ook de veiligheid, de onbekende
trainer, de onbekende methode en de onbekende ander testen. De vorm en de wijze van
vragen dienen, bij afwezigheid van een tekstboek, tegelijkertijd een voorbeeld te zijn waar
later aan gerefereerd kan worden als de deelnemers zelf leren om naar de verwachtingen
van participanten van sociotherapie-groepen te vragen.
Uitgesproken verwachtingen vormen, samen met mogelijke spanningen, potentieel

materiaal voor het aangaan van de interactie want tijdens de uitwisseling ontstaat er
trainingsmateriaal waarvan de deelnemers leren; over zichzelf, van en met elkaar en over
de omgeving. Zelf leren, samen leren en methodisch leren over en van de ontstane situ-
atie in de eigen omgeving kan motiveren tot het nemen van verantwoordelijkheid voor
het eigen handelen dat gericht raakt op verandering, aldus Lewin.
Voor de trainer ontstaat hier de gelegenheid om aan te sluiten bij het ongefilterde

referentiekader van de deelnemers en om vragen of opmerkingen te formuleren die op
verheldering en verandering gericht zijn. De bedoeling daarvan is het uitvinden of de
verwachtingen technisch en sociaal uitvoerbaar zijn. En of de verantwoordelijkheid voor
het ten uitvoer brengen van de verandering gedeeld kan worden. Tot slot worden vragen
en opmerkingen geplaatst om helder te krijgen of de som van de verwachtingen een
groepsdoelstelling bevat.
Sociotherapeuten (en trainers in sociotherapie) hanteren motiverende en belemme-

rende aanleidingen uit het samenzijn in groepen zodat de deelnemers daarvan leren.
Door naar verwachtingen te vragen is het te verwachten dat de spanning van emoties
zal oplopen. Teveel spanning roept angst en weerstand op. Naast het leren van voorbeel-
den uit het samenzijn reguleren en temporiseren sociotherapeuten (en trainers in socio-
therapie) daarom het spanningsniveau in groepen (Johnson & Johnson 2008, p. 206).
Ondersteunend reguleren in lopende acties veronderstelt behoedzame aandacht van
moment tot moment om deze adequaat te laten verlopen. In lijn met de theorie van
Piaget (ontdekken) en Vygotsky (ontdekkingen mediëren) zal een trainer/sociotherapeut
bij weerstand vertragend reguleren zodat eenieder voldoende tijd krijgt om te begrijpen
waar een onderwerp van weerstand over gaat. Een sociotherapeut zal beschermend re-
guleren door te verdunnen zodat emoties hanteerbaar blijven, en begrenzen om het doel
van de interventie in het oog te houden. Vragen naar verwachtingen kunnen deelnemers
ook enthousiasmeren. Enthousiasme zal uitdagend benut worden door een actie te ver-
snellen als er tekenen van begrip waargenomen worden. Naast versnellen reguleert een
sociotherapeut door te intensiveren of door te verruimen als er zich unieke momenten
van verder reikende inzichten voordoen.
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5.2 Onderzoeksvragen en analysemethode
De algemene onderzoeksvraag in dit hoofdstuk luidt: Hoe verliep het proces van de vra-
gen naar verwachtingen en de afstemming van de groepsdoelen en de programmadoelen
en wat werd hiervan geleerd door deelnemers?
De inventarisatie van verwachtingen wordt geanalyseerd aan de hand van de volgende

vragen:
1. Op welke wijze leidde het proces van vragen naar verwachtingen tot leren?
a. Het leren van en met elkaar?
b. Het leren over de naaste omgeving?
c. Het leren over het functioneren van de leefeenheden en sociale instituties in de
naaste omgeving?

d. Het leren over de wijze waarop sociale instituties in de naaste omgeving samen-
werkten?

e. Het leren van de naaste omgeving?
f. Het leren over de ontwikkeling van interactie?

2. Hoe verhielden de antwoorden zich ten opzichte van de richtlijnen voor het creëren
van effectieve (participatieve) groepen?
a. Hoe leerden de deelnemers over de uitvoerbaarheid van de eigen verwachtingen?
b. Veronderstelden de deelnemers een actieve rol in de uitvoering van hun verwach-
tingen?

3. Hoe verhielden de verwachtingen van de deelnemers zich ten opzichte van de pro-
grammadoelstellingen?

4. Hoe evalueerden de deelnemers de vragen naar hun verwachtingen?
5. Op welke wijze boden de noties over verwantschap en burgerschap houvast in het
leren begeleiden van de dynamiek in de trainingsgroepen?

6. Op welke wijze kwam in het proces van uitspreken van verwachtingen sociale veran-
dering tot uitdrukking?

5.3 Ervaringen in de praktijk
In deze paragraaf worden achtereenvolgens de toegepaste manieren van vragen naar
verwachtingen, de reacties daarop en het proces dat zich tijdens de inventarisatie van
antwoorden ontwikkelde, beschreven aan de hand van voorbeelden uit alle acht groe-
pen.

5.3.1 Methoden van vragen naar verwachtingen
Byumba: In de eerste groep van Byumba vroeg de trainer terloops naar verwachtingen, ze
vergat de vraag op te nemen in het programma van de eerste dag(en). Ze ontdekte de
omissie toen deelnemers bij de afsluiting van de eerste week vertelden dat de training
boven verwachting was geweest en doordat iemand opmerkte dat het jammer was dat

5 VERWACHTINGEN, GROEPSDOELEN EN PROGRAMMADOELEN

135



de groep voor een volle week uit elkaar ging: ‘We waren bijna een familie’.1 Omdat de
trainingservaringen ‘boven verwachting’ werden genoemd en om het ‘familiegevoel’ le-
vendig te houden, ontwierp de trainer een huiswerkopdracht zodat de deelnemers als-
nog hun verwachtingen voor de overige weken konden formuleren.
En om de programma’s niet teveel van elkaar te laten verschillen, handelde de trainer

in de B groep op dezelfde wijze.
Nya-Ngezi: In Nya-Ngezi inventariseerde de trainer de verwachtingen wel direct na de

introductie van het trainingsprogramma. De deelnemers vroegen daar in koor het
woord, waarbij de hoger opgeleide mannen eerder en vaker en makkelijker het woord
namen. In haar poging alle deelnemers optimaal in staat te stellen hun stem te laten
horen noemde de trainer de namen van de deelnemers die hun vinger opstaken. En
omdat sommige deelnemers dominant en erg makkelijk intervenieerden, ook in de in-
breng van anderen, reguleerde zij begrenzend verder door te laten weten dat het beteke-
nisvol is als iemand zijn/haar eigen verwachting zelfstandig uit leert spreken. Tijdens de
activiteit merkte ze dat ze veel stemvolume moest gebruiken. Door alle verwachtingen in
trefwoorden op een flip-over te schrijven reguleerde en vertraagde de trainer. Deze vorm
hielp de aandrang terug te dringen om de verwachting van de ander voor de trainer te
verduidelijken en stelde de inbrenger in staat om tot een eigen formulering te komen.
Hierdoor verminderde de noodzaak om luid te spreken. Door het papier vervolgens aan
de muur te hangen communiceerde de trainer de gedachte van de gezamenlijke verant-
woordelijkheid om in de komende dagen aan alle verwachtingen aandacht te besteden.
In die actie reguleerde zij verruimend.
Nyamata: Hoewel het gesprek in Nyamata een rustiger verloop had, nam de trainer

zich voor om de aanpak van het opschrijven te herhalen. Maar ze observeerde daar dat
de eerste verwachtingen algemeen en afstandelijk van karakter geformuleerd werden.
Om de bedoeling van de vragen naar verwachtingen verder te verduidelijken, vertraagde
ze door twee poppetjes te tekenen; het ene ging gebukt onder een te zware rugzak en
het andere kreeg gedachtenwolkjes boven het hoofd. Met deze metaforen poogde ze
begrijpelijk te maken dat verwachtingen alleen kunnen uitkomen als ze concreet en uit-
voerbaar worden geformuleerd. Toen de trainer onvoldoende tekenen van begrip of van
instemming opmerkte in de gezichten van de deelnemers, specificeerde ze de bedoeling
verder. Dat deed ze door te vragen hoe sociotherapie in deze training bij zou kunnen
dragen aan de verwezenlijking van de verwachtingen en/of de dromen over veranderin-
gen in de eigen omgeving in de komende paar jaar. Hierna tekende en schreef ze ieder
antwoord in een apart gedachtewolkje. Tekenen was een aanvulling op de werkwijze.
Hierdoor ontwikkelde zich een cartoon die leidde tot een glimlach van herkenning. De
tekeningen, de correcties en de cartoon droegen bij aan vermindering van terughou-
dendheid. Bij het ophangen van de cartoon legde de trainer ook hier uit, dat het interes-
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sant zou zijn als de verantwoordelijkheid aandacht aan iedere verwachting te besteden,
gezamenlijk genomen zou worden.
Kakata: Omdat het verbeelden van begrippen uitgroeide tot een gewaardeerd onder-

steunend middel in de tolkbemiddelde communicatie en omdat de wolkenmetafoor de
actieve deelname bevorderde, is deze aanpak in 2013 in Kakata herhaald. De reacties
aldaar leken in alle opzichten op die in de andere plaatsen.

5.3.2 Ervaringen met verschillende methoden van vragen naar
verwachtingen

– De vraag naar verwachtingen werd niet gesteld
Byumba: De vraag naar verwachtingen was niet opgenomen in het programma van de
eerste dag. Nadat in Byumba2 het trainingsprogramma was uitgelegd, brachten de deel-
nemers op argwanende toon hun twijfels (verwachtingen) tot uitdrukking over de moge-
lijkheid dat er iets aan problemen als armoede gedaan zou worden. Ze vroegen hoe ze
geholpen werden als de sociotherapie uitgevoerd ging worden in de wijken van de stad
en in de dorpen. Iemand betoogde dat de mensen lekkende daken hebben en honger en
dat ze vaak het schoolgeld niet kunnen betalen. ‘Hoe kunnen we hulp verlenen als we
met lege handen aankomen?’
De toonzetting van de vraag overrompelde en daardoor realiseerde de trainer zich, dat

het hebben van een paraat antwoord slechts effect heeft als de ontvanger daar open
voor staat. En meer nog realiseerde ze zich dat ze bij de allereerste kennismaking niet
terug kon vallen op haar routine in het reguleren van een situatie. In de andere omstan-
digheid stond er geen team van collega’s om haar heen die vergelijkbare antwoorden
zouden geven. Met hun vragen communiceerden de deelnemers dat ze na de genocide
gewend waren materiële hulp te ontvangen. Ze werden niet gerustgesteld door de uitleg
van de trainer dat en hoe sociotherapie verschilt van voedsel- en armoedebestrijdings-
programma’s. De trainer meende uit de vragen af te moeten leiden dat de deelnemers
tevoren nauwelijks over sociotherapie geïnformeerd waren. Ze accepteerde hierom de
blikken van argwaan en straalde uit vertrouwen te hebben in een goede afloop. Ze her-
haalde dat er met sociotherapie op een andere manier aan dezelfde problemen gewerkt
kon worden en dat de training daarover zou gaan.
Direct na de moeizame conversatie over het trainingsprogramma draaide de trainer

de rollen om. Ze vroeg de deelnemers haar te informeren over de gedragsregels die zij in
deze trainingsgroep wilden laten gelden. Ze verbond aan dat verzoek een oefening om de
regels op een geordende manier te kunnen formuleren (Deze oefening komt in hoofd-
stuk 7.3.2 terug).
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– De vraag naar verwachtingen werd gesteld in de vorm van een huiswerkop-
dracht

Tijdens de vijfde trainingsdag van de A groep in Byumba3, (dit was de eerste dag van de
tweede trainingsweek) werd, bij het bespreken van de huiswerkopdracht over verwach-
tingen door de deelnemers als eerste om meer spelletjes gevraagd. En de deelnemers
vertelden nu dat er kwetsbaarheid was in de dorpen; eenzaamheid, angst en schaamte
ten opzichte van God. De deelnemers wilden weten wat mensen verdeelt en wat mensen
samenbrengt. In de antwoorden over verwachtingen werden woorden als liefhebben ge-
bruikt en de deelnemers wilden leren over psychosociale strategieën voor het omgaan
met getraumatiseerde mensen. Ze toonden belangstelling voor het leren van vaardighe-
den om agressie en huiselijk geweld te hanteren en over manieren om armoede te ver-
minderen. De deelnemers spraken het vermoeden uit dat zij de sociotherapie zouden
gaan toepassen bij groepen mensen voor wie al projecten bestonden. Ze noemden de
groepen met weduwen, de groepen van de genocide overlevenden, de weeskinderen, de
gehandicapten, de vrouwen zonder kinderen en de mensen met een HIV diagnose. Tot
slot werd om een hand-out gevraagd. Die was de eerste week gemist. De bespreking van
de huiswerkopdracht leerde dat de deelnemers zich ondertussen een beeld gevormd
hadden over de mogelijkheden met sociotherapie.

– De vraag naar verwachtingen werd opgenomen in het programma van de
eerste trainingsdag

Nya-Ngezi: In de beide groepen in Nya-Ngezi4 werd, in verband met de verwachtingen,
tijdens de eerste trainingsdag gepland gesproken. De deelnemers spraken over de hoop
op meer saamhorigheid en vrede. De deelnemers wilden leren om de vele landconflicten
op te lossen en om manieren te vinden waarmee uitgestoten vrouwen herenigd konden
worden met hun families. De vrouwen waren uitgestoten omdat ze door seksueel geweld
als oorlogsdaad onteerd waren. De deelnemers vertelden daarover dat het geweld werd
bedreven door in Congo achtergebleven Rwandese milities en ook door de eigen Congo-
lese soldaten. Dit was informatie die overeen kwam met wat in de verkennende gesprek-
ken naar voren gebracht was.
Nadat de trainer de makkelijk interveniërende deelnemers afremde om anderen een

gelijke kans te bieden in het formuleren van hun verwachting, meende zij waar te nemen
dat de woordkeuze van de deelnemers die toen aan het woord kwamen, weinig gevari-
eerd was. Het leek erop alsof impliciet verondersteld werd dat de trainer de strekking van
hun antwoorden wel zou begrijpen. De trainer stelde nog geen vervolgvragen over de
uitstoting van de vrouwen omdat ze dat te vroeg vond. Over de landconflicten stelde ze
wel vragen ter verduidelijking, maar de antwoorden bleven algemeen. Daardoor kreeg zij
ook de indruk dat de deelnemers zich moeilijk in konden leven in haar onkunde over dat
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onderwerp. Verscheidene deelnemers maakten daarentegen wel opvallend gemakkelijk
gebruik van de gelegenheid om de trefwoorden, die de trainer gebruikte om een ver-
wachting samen te vatten, aan te scherpen. Een van hen corrigeerde: ‘Ik wil verbetering
van onderlinge communicatie’ in: ‘Ik wil reductie van misverstanden’. De deelenemer
lichtte toe dat misverstanden in de laatste jaren beduidend waren toegenomen.
Nyamata: In Nyamata,5 waar de verwachtingen tijdens de eerste trainingsdag alge-

meen en gereserveerd en afstandelijk geformuleerd werden, merkte de trainer dat ze in-
houdelijk aansloten op het nationaal gepropageerde motto van eenheid en verzoening,
dat op reclameborden langs openbare wegen gecommuniceerd werd. Met een getekend
poppetje, gebukt vanwege een zware ‘eenheids- en verzoeningsrugzak’, poogde zij de
deelnemers te stimuleren tot concrete voorbeelden. En omdat ze weinig effect van die
poging merkte, vroeg ze de deelnemers om een zin af te maken die zij formuleerde: ‘Ik
zou willen dat er over drie jaar in mijn omgeving sprake is van… zodat mijn/het gevoel
van onveiligheid kan verminderen.’ Daarna probeerden de deelnemers concreter te wor-
den maar de uitgesproken verwachtingen bleven toch algemeen. ‘Dat we allemaal in
onze harten de dingen weer op dezelfde manier kunnen opvatten’ is daar een voorbeeld
van. In enkele gevallen gebruikten de deelnemers het begin van de voorbeeldzin en daar-
door werden deze verwachtingen concreter onder woorden gebracht: ‘Ik wil onderwijzen
dat mensen in onze samenleving er toe doen’ en: ‘Ik verwacht dat de zorgen van het
weeskind dat op negenjarige leeftijd een huishouden leidt, verlicht kunnen worden en
dat het kind in vrede kan leven’.
De deelnemers van de tweede groep in Nyamata6 verwachtten vrede in de harten van

mensen, sommigen wilden weten welke kennis sociotherapie kon bieden. Een deelnemer
die als psychiatrisch verpleegkundige opgeleid was, verwachtte dat de training over soci-
otherapie de problemen zou oplossen van een vrouw die mentaal leed omdat ze geen
weerwoord op het gedrag van haar echtgenoot had. Na vervolgvragen van de trainer
bleek dat het hier om een relatieprobleem ging dat al voor de genocide bestond. De
deelnemers noemden verder de wens voor meer saamhorigheid en beëindiging van de
etnische verdeeldheid. Aan de laatste verwachting voegde iemand toe dat de wortel van
de etnische verdeeldheid moest worden aangepakt. Deze verwoording klonk agerend en
was rivaliserend van toon. De onverwachte beslistheid waarmee de etnische problema-
tiek in Nyamata openlijk ter sprake werd gebracht, contrasteerde sterk met de ervaring
van de trainer in Byumba, wat haar extra oplettend maakte. Zij hield er rekening mee dat
het zo openlijk ter sprake brengen van de etnische problematiek verband hield met de
overweldigende omvang van geleden verliezen in en om Nyamata tijdens de genocide
van 1994.
Daar het de trainer in een klinische omgeving in Nederland regelmatig was gelukt om

kalmte te bewerkstelligen door een opstandige en ongeduldige toon te erkennen, gaf ze
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een kort antwoord. Daarin formuleerde ze de wenselijkheid van bewezen veiligheid en
vertrouwen alvorens het gevoelige onderwerp in de groep te bespreken. Terwijl ze be-
oogde vertrouwen te wekken, merkte ze dat er voor haar antwoord weinig ruimte be-
stond. Daardoor realiseerde ze zich scherp dat ze, met een eventuele onzorgvuldige
woordkeuze, de verdenking op zich kon richten dat ze verdeeldheid zou zaaien en dat
dit kon leiden tot onvrijwillige beëindiging van haar verblijf in het land. Niet eerder er-
voer zij zó nadrukkelijk hoe belangrijk het is om kennis over én aandacht voor de lokale
context in combinatie toe te passen.
In haar herhaalde antwoord gaf ze aan dat het een hoog risico van falen in zich droeg

om de wortel van het etnische probleem te vroeg te bespreken. De trainer vertelde op-
nieuw dat zij er de voorkeur aan gaf om in de groep eerst aandacht te besteden aan het
creëren van een veilige sfeer zodat een gesprek over etnische verdeeldheid niet uit de
hand zou lopen. De herhaling stuitte nog eens op stevige tegenspraak: ‘Er spelen hier
heel veel moeilijkheden rond etnische problemen. Gaat u ons waarschuwen daar niet
over te spreken?’ Op aanvallende wijze werden er vervolgens concrete voorbeelden inge-
bracht over kinderen uit gemengd etnische families die vragen stelden naar hun afwezige
vaders of moeders. Op bijna gebiedende toon werd aan de trainer gevraagd wat het
antwoord aan die kinderen moest worden. De andere deelnemers versterkten deze in-
breng niet en spraken die ook niet tegen. In reactie hierop reguleerde de trainer verdun-
nend door niet op de emotioneel geladen tegenspraak zelf in te gaan. Zij vertelde dat ze
een methode kende om het ingebrachte onderwerp tijdens de komende trainingsdagen
ter sprake te brengen en ze benadrukte nogmaals het belang om elkaar eerst te leren
kennen. De spanning daalde licht, maar verdween niet.
In Kakata, Liberia, 2013, werden verwachtingen uitgesproken over liefhebben, zorg

voor elkaar en gezamenlijkheid ten behoeve van de ontwikkeling van de community.
Daarnaast werd de verwachting geuit dat iedereen de training af zou ronden, dat er naar
elkaar geluisterd zou worden en dat de trainingsdeelnemers zouden samenwerken.7

5.3.3 Het proces van vragen naar verwachtingen en het bijbehorende
proces van ontwikkeling

Byumba: Nadat de trainer in de A groep tenslotte naar de verwachtingen vroeg, hadden
de deelnemers thuis nagedacht over het geven van een antwoord. In de bespreking
merkte de trainer een duidelijke toename van onderling vertrouwen. De deelnemers
toonden zich na de eerste trainingsvrije week verheugd om elkaar weer te zien. De train-
er nam waar dat verschillende vrouwen meer zorg aan hun uiterlijk hadden besteed, ze
zag initiatieven van naar elkaar omzien en ze observeerde dat er meer interactie ont-
stond zonder dat zij bemiddelde. In tegenstelling tot de waakzame gereserveerdheid van
de eerste trainingsweek spraken de trainingsdeelnemers nu over de sociale problemen in
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de nasleep van de genocide. Hierin viel op dat de klagende toon van de eerste dag, waar-
in de honger was genoemd en de daken die lekten, plaats maakte waardoor gewerkt kon
worden naar een groepsdoel. De deelnemers gaven er nu blijk van een rol voor zichzelf te
zien in de uitvoering van de verwachtingen. De trainer maakte gebruik van de andere,
opener sfeer. Ze transformeerde haar waarneming in vragen: ‘Klopt mijn waarneming dat
jullie het fijn vinden elkaar weer te zien?’ en stelde de deelnemers daarmee in staat te
leren over tekenen van ontwikkeling in het proces binnen een groep.
Nya-Ngezi: In Nya-Ngezi was er al tijdens de eerste dag een onderling gesprek, dat op

vrijmoedige wijze gevoerd werd, met tegenspraak en aanscherping.8 In dit lossere gebeu-
ren, waarin de trainer tijdens de communicatie zowel traditionele patronen als de ge-
volgen van de moderne ontwikkeling opmerkte, zocht ze een behoedzame manier om
het onderlinge gesprek te blijven aanmoedigen en om de vrouwen, jongeren en de lager
geschoolden bij het gesprek te betrekken. De ingeplande programmatijd van vijftig mi-
nuten was voor de trainer voldoende om zich een idee te vormen van de ‘normale’ vor-
men van sociale omgang. Het doel van de training was echter dat de deelnemers zich de
vaardigheid eigen leerden maken ‘de dynamiek in groepen te lezen’. Om daar een begin
mee te maken waren de vijftig minuten te krap bemeten. Het lukte binnen die tijd nog
niet om door te vragen naar impliciet gebleven antwoorden over landconflicten.
Nyamata: Ondanks de uitleg en het verzoek om de verwachtingen concreet toe te

spitsen op de eigen omgeving, bleven de antwoorden in de eerste groep voornamelijk
algemeen. Dat had de trainer anders ingeschat want, vergeleken met de groepen in
andere plaatsen, beschikten de deelnemers van Nyamata over het hoogste opleidingsni-
veau.
In de tweede groep van Nyamata, waar concrete verwachtingen genoemd werden, was

er de wens om antwoord te kunnen geven aan kinderen uit gemengde huwelijken die
naar hun vermiste ouders vragen. Daar kwam rivaliserende spanning aan het licht die een
belemmerende invloed had op de ontwikkeling van een gevoel van veiligheid. Daar de
trainer de persoonlijke geschiedenis en de verhoudingen tussen de deelnemers niet ken-
de, dwong deze spanning haar tot het toepassen van een behoedzame strategie.
In haar verantwoordelijkheid om tegelijk de overdracht van kennis en kunde over ge-

compliceerde situaties te waarborgen, besprak de trainer een voorbije dag en de strategie
ten aanzien van de gerezen spanning dagelijks na met de coördinator en de voorzitter
van de organisatie. Die gesprekken leerden over de aanwezigheid van open geesten,
waardoor gezamenlijk op de handelingen, en op de voor- en nadelen van een ondersteu-
nende en een uitdagende attitude gereflecteerd kon worden. De openheid had tot ge-
volg dat er voldoende veiligheid bestond voor de judoaanpak van meebuigen om krediet
te winnen voor tegendruk.
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5.3.4 Vergelijking van de verwachtingen en de programmadoelstellingen
Byumba: In Byumba kwam het er niet van de verwachtingen te vergelijken met de pro-
grammadoelstellingen.
Nya-Ngezi: In Nya-Ngezi plaatste de trainer de, in trefwoorden geformuleerde, ver-

wachtingen naast de programmadoelstellingen van de initiatief nemende instelling en
zocht zij, in een plenaire dialoog, samen met de deelnemers naar overeenstemming en
verschil. In het geval van overeenstemming werden de verwachtingen en de doelstelling
tegen elkaar weggestreept.
Nyamata: In Nyamata werd eenzelfde werkwijze toegepast.
Kakata: In Kakata kwam het er eveneens niet van om de verwachtingen en de pro-

grammadoelstellingen te vergelijken.
Het wegstrepen had tot doel om de deelnemers te attenderen op het bestaan van de

algemene doelstellingen, om hun gevoel van eigenwaarde te bevorderen en om de ver-
antwoordelijkheid voor de getrokken conclusies te delen. De deelnemers leerden zien
hoe, door het wegstrepen, een algemene doelstelling door hun inbreng binnen bereik
kan worden gebracht. Verschillende van hen leerden tijdens het argumenteren bij het
wegstrepen dat het betekenis heeft als verwachtingen in concrete en uitvoerbare stap-
pen zijn geformuleerd.

5.4 Analyse
Het model van uitgangspunten van Johnson & Johnson benadrukt, in de lijn van Lewin,
het belang van een groepsdoelstelling. De eerste van de zeven richtlijnen voor het creë-
ren van effectieve groepen volgens Johnson & Johnson luidt: ‘Stel duidelijke, operationele
en relevante groepsdoelen op, doelen die een positieve samenwerking en sterke mate
van betrokkenheid bij groepsleden oproepen’. De richtlijn heeft als essentie: het door-
maken van een ontwikkelingsproces om van daaruit te komen tot eigen inzichten en
besluiten kunnen nemen over gewenste veranderingen. In deze paragraaf wordt aan de
hand van de analysevragen onderzocht hoe de deelnemers in staat werden gesteld te
leren hun verwachtingen te uiten en te leren hoe zij daar later als sociotherapeut mee
aan het werk kunnen gaan. En wat in de aanpak om dit te bereiken leerzaam was en
waarom.

5.4.1 Ontwikkeling als gevolg van vragen naar verwachtingen

a Leren van en met elkaar
Byumba: Het gevolg van niet agenderen van een inventarisatie van verwachtingen door
de trainer, en er tijdens de kennismaking niet aan denken dat agenderen vergeten was,
betekende dat de trainer de deelnemers in de positie liet, waarin verwachtingen reactief
ter sprake kwamen. Niet antwoorden dat er op een later tijdstip naar verwachtingen ge-
vraagd ging worden, bracht de trainer in een positie waarin zij de rol van begrenzer
voortijdig inzette. Voortijdig omdat de situatie van kennismaken nog geen gesprek van
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vragen en antwoorden toestond. Op deze wijze veroorzaakte de trainer onzekerheid die
te voorkomen was geweest.
Uit wat de deelnemers ter sprake brachten, kon afgeleid worden dat ze van sociothe-

rapie verwachten dat die bedoeld was om hulpbehoevenden te gaan helpen, die gebrek
hadden aan eerste levensbehoeften. Terwijl de trainer veel trainingsmateriaal zag in deze
klassieke beeldvorming over verlenen van hulp, baseerde zij haar begrenzende commen-
taar op Remmerswaal ‘s beschrijving over het vinden van waardigheid door middel van
het doormaken van een eigen proces. Het gevolg van het begrenzende antwoord op de
verwachting naar materiele hulp was dat de vragende deelnemers aangezet waren om na
te denken over het beeld dat zij van zichzelf en van anderen hadden. De begrenzing werd
als vreemd beleefd omdat hij nog niet goed begrepen kon worden en veroorzaakte in
eerste instantie daarom onzekerheid. Piaget zou een dergelijke onzekerheid omschrijven
als cognitieve spanning, als een spanning waarin net iets meer gevraagd wordt dan be-
trokkenen denken aan te kunnen. De cognitieve spanning gold ook de trainer. Vanaf het
moment waarop de deelnemers, naar aanleiding van de georganiseerde spanning op enig
moment in gesprek gaan over hun zienswijzen, wordt het, volgens de theorie van Vygots-
ky voor de trainer mogelijk een toelichting op de begrenzing te bieden met de theorie
van methodisch leren. Anticiperend daarop is er, in de training zonder tekstboek, een
voorbeeld voorhanden gekomen, dat gebaseerd is op de eigen ervaring in de eigen om-
geving. De eerste aanzet om van en met elkaar te leren over wat in het samenzijn ge-
beurd, lag hiermee klaar.
Dezelfde deelnemers uit Byumba bleken na de eerste trainingsweek in staat andere

begrippen te gebruiken om hun verwachtingen over de training te verwoorden omdat
ze er thuis over nagedacht hadden. En ook omdat ze tijdens de vrije week, en met kennis
van de eerste basisbegrippen over sociotherapie, anders naar de mensen in hun omge-
ving hadden gekeken. De veranderde wijze waarop de trainingsdeelnemers naar elkaar
omzagen was hoorbaar, zichtbaar en voelbaar geworden en daarom kon het gebruik van
andere begrippen begrepen worden als resultaat van sociaal leren. Hoewel de verande-
ring in gedragingen in potentie uiteengezet had kunnen worden met de theorieën van
Piaget, Vygotsky en Bandura, stond de beschikbare trainingstijd niet toe daarop in te
gaan. Het voornemen bestond om via learning by doing te leren over de wijze waarop
basisbegrippen in sociotherapie-groepen konden worden toegepast.
De verandering in het woordgebruik markeerde het begin van besef dat het in de

ontwrichte omgeving, naast en na materiële hulp van buiten, ook kan gaan om de erken-
ning van kwetsbaarheid, eenzaamheid, angst en schaamte. Het gebruik van de andere
begrippen vormde tevens een keerpunt in de manier waarop de deelnemers meededen
aan het groepsproces en daar is door de trainer dankbaar gebruik van gemaakt door
vragen over de verandering in de gedragingen te stellen. In overeenstemming met de
theorie van Vygotsky over mediëren is gevraagd of de waarneming klopte dat het onder-
ling vertrouwen en de zorgzaamheid was toegenomen. Door de vraag te stellen konden
de deelnemers de verandering in de eigen attitude opmerken en kon de trainer ze atten-
deren op wat Remmerswaal het essentiële noemt: de betekenis van het zelf doormaken
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van een ontwikkelingsproces om van daaruit te komen tot eigen inzichten en tot beslui-
ten over gewenste veranderingen. De sociale betekenis van deze ontwikkeling kunnen we
duiden aan de hand van het criteria over verandering in gebruik van de taal, uit het
theoretische model van horizontale sociale mobiliteit van Bunge.
Soms was het niet mogelijk om al direct in het begin van elkaar te leren. Een voorbeeld

hiervan ging over onduidelijkheid rond het begrip ‘liefhebben.’ De trainer meende tijdens
de eerste dagen in de verschillende groepen meer dan eens te begrijpen dat met liefheb-
ben de harmonieuze ‘mantel der liefde’ werd bedoeld. Om te voorkomen dat te vroeg
gestelde vervolgvragen naar ‘de mantel der liefde’ als bedreigend werden opgevat, stelde
de trainer dit uit waarmee ook het ‘leren van elkaar’ daarover werd uitgesteld. In het
uitstellen zat haar besluit dat beschermen op dat onderwerp en dat moment beter paste
bij het ontwikkelen van een functionele relatie dan uitdagen.

b Leren over de ontstane situatie in de naaste omgeving
Alle groepen: De inventarisatie van verwachtingen voegde in eerste instantie weinig toe
aan wat bij de deelnemers bekend was over de ontstane situatie in de naaste omgeving.
De trainer leerde hierover dat een activerende methode aangereikt moest worden zodat
verschillende perspectieven op het alsnog formuleren van verwachtingen ter sprake kon-
den komen. Dit, omdat concrete en uitvoerbare verwachtingen de bouwstenen vormen
voor gezamenlijk te nemen besluiten over groepsdoelstellingen, die volgens de theorie
van Lewin de kern vormen voor realiseren van zinvolle veranderingen. De theorie van
Piaget vult dat in: mensen leren door de spanning die tijdens het proces van ontdekken
ontstaat. Deze spanning kwam aan het licht toen de deelnemers van Byumba verbazing
toonden over de begrenzende antwoorden van de trainer op hun materiele verwachtin-
gen. Zij waren immers gewend dat een post-conflict programma resulteert in materiële
hulp. Daar de deelnemers aan de training in sociotherapie de onderwerpen van gesprek
bepalen en de methodiek van sociotherapie niet het geëigende instrument is om hulp-
afhankelijkheid te bevorderen, was het in Byumba enerzijds zaak een behoedzame ma-
nier te vinden voor een gesprek over de noden en behoeften in de ontstane situatie.
Anderzijds was het van belang om een gedachten verruimende methode te vinden over
materiele hulp die afhankelijkheid voortzet en die deelnemers naar de evidentie voert
over terugvinden van waardigheid.
Nya-Ngezi: In Nya-Ngezi wekte de inventarisatie naar verwachtingen de nieuwsgierig-

heid van de trainer. Want ondanks de vrijmoedige interactie van de deelnemers, bleven
de inhoud van de conflicten over land en de actuele aanpak van hulp na uitstoting van-
wege seksueel geweld, onduidelijk voor haar. Hierdoor leerde de trainer over hun manier
van communiceren en over hun leefomgeving. De deelnemers veronderstelden dat de
trainer aan een half woord wel genoeg had. Op basis van het gesproken woord was nog
niet veel geleerd over de ontstane situatie in de leefomgeving en daarom vond de trainer
in de antwoorden zelf nog weinig houvast voor het aanreiken van een aansluitend vol-
gende activiteit. Evenals in Byumba begreep ze dat ze moest zoeken naar een activerende
activiteit. Redenerend vanuit de indicator van horizontale sociale mobiliteit over taalge-
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bruik uit de theorie van Bunge, hield de trainer er in dit voorbeeld rekening mee dat de
antwoorden beperkt bleven omdat er verlegenheid was. De verlegenheid kon met het
schaamtevolle fenomeen van ‘seksueel geweld als oorlogswapen’ begrepen worden. Als
de trainer daar niet specifiek naar vroeg, lag het niet voor de hand dat daar tijdens een
eerste kennismaking over werd gesproken. De geringe variatie in de woordkeuze kon
verder te maken hebben met het feit dat de trainer zich beperkte tot vertaalde en be-
grepen woorden.
Voordat de trainer in Nya-Ngezi orde aanbracht in het enthousiasme, zag en ervaarde

ze hoe de deelnemers ongefilterd gewend waren zich ten opzichte van elkaar te verhou-
den. Daar geen van de deelnemers verandering in dit patroon probeerde aan te brengen,
leidde zij af dat de groep van deelnemers een afspiegeling toonde van hoe het er in hun
leefomgeving aan toeging.
Doordat de trainer de dynamiek in de groep begrenzend reguleerde, legitimeerde ze

dat iedere deelnemer een inbreng kon hebben. De regulerende activiteit riep geen tegen-
spraak op maar vroeg wel om gewenning. Door tijdens de training de principes van soci-
otherapie toe te passen: het vastleggen van de antwoorden van de deelnemers in tref-
woorden op de flip-over, creëerde de trainer tegelijk illustratiemateriaal voor een dialoog
over de principes, en in het specifieke voorbeeld over het principe van gelijkheid. De
werkwijze was leerzaam omdat de deelnemers in het ‘hier en nu’ op het vanzelfspre-
kende in hun gedragingen attent gemaakt werden terwijl zij verantwoordelijk bleven
voor thema’s van hun verwachtingen. De richting van een groepsdoelstelling werd in
Nya-Ngezi wel duidelijk, maar er was nog aanvullende informatie en een duidelijker be-
sluit nodig om al van een groepsdoelstelling te kunnen spreken.
Nyamata: In Nyamata leerde de inventarisatie van verwachtingen dat er, ondanks de

vele hulpprogramma’s die na de genocide in Rwanda waren opgezet, afstand bestond
tussen de algemene nationale doelstelling van ‘eenheid en verzoening’ en de vertolking
daarvan naar concrete knelpunten in de leefomgeving. Het lukte veel deelnemers niet
om een concreet probleem uit de eigen leefomgeving te benoemen en daarom bleven
uitvoerbare verwachtingen voor een wenselijke oplossing uit.
In het voorbeeld van de kinderen uit etnisch gemengde huwelijken die om antwoord

vragen, ontstond wel duidelijkheid over de gecompliceerde situatie in de leefomgeving
en inzicht in de onderhuidse spanningen. In dit geval was de trainer tijdens de eerste dag
van training nog niet in staat om de emotioneel uitgesproken verwachting over ‘begin-
nen bij de wortel van etnische verdeeldheid’ politiek te plaatsen. Zij twijfelde of ze de
heftigheid moest begrijpen als adhesie of als kritiek op het sinds 2004 gebezigde begrip
van de genocide-ideologie. In paragraaf 1.3.3 is beschreven dat het verwerken van nare
emoties tijdens de zesde fase van sociotherapie aan de orde komt en ook dat emoties
vanaf het eerste moment van samenzijn een rol spelen en zich soms nadrukkelijk aandie-
nen. Het praktijkvoorbeeld duidt erop dat de trainingsdeelnemers (de aanstaande socio-
therapeuten) in staat gesteld moeten worden om flexibel en kundig met onvoorspelbare
situaties om leren gaan, en leren hoe zij heftige emoties eerst leren structureren alvorens
daar in de zesde fase specifiek over te spreken. In de gegeven situatie was het evident dat
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de trainer met de trainingsdeelnemers over leren over de ontstane situatie en het creë-
ren van een effectieve groep pas verder kon, als de emoties met hulp van de principes
van bejegening en de begrippen uit de eerder omschreven fasen van sociotherapie ge-
kalmeerd konden worden. Hieruit volgt dat de formulering van eerste richtlijn voor het
creëren van effectieve groepen uit het model van Johnson & Johnson ‘Stel duidelijke,
operationele en relevante groepsdoelen. Doelen die een positieve samenwerking en ster-
ke mate van betrokkenheid bij groepsleden oproepen’ niet paste in de post-conflict om-
standigheden.
De algemeen gehouden verwachtingen gaven ruimte aan de veronderstelling dat de

deelnemers de autoriteiten beschouwden als de probleemoplossers en bevatte daarom
materiaal voor een leerzaam gesprek of voor een leerzame oefening over de ontstane
situatie in de naaste omgeving.
De verwachtingen van de deelnemers, die hoewel onduidelijk, toch een perceptie, een

oordeel en een ingenomen standpunt over een ontstane situatie duidelijk maakten, hiel-
pen de trainer op weg in het zoeken naar vormen waarmee zij het creëren van een veilige
omgeving in de komende dagen kon verenigen met het verder stellen van leerzame vra-
gen en het maken van opmerkingen die in eerste instantie tot onzekerheid zouden leiden
over het vanzelfsprekende. In de geanalyseerde voorbeelden en in deze fase van training
functioneerde de trainer als een ‘learning by example’ model.

c Leren over het functioneren van de leefeenheden en de sociale instituties in de
naaste omgeving

Nyamata: De verwachtingen die ingebracht waren, wezen er niet op dat de aanwezige
kennis en vaardigheden van de deelnemers door een eerdere learning by doing training
waren verworven of dat zij daar eerder op waren aangesproken. De deelnemers bewaar-
den grote afstand tussen zichzelf en gezaghebbenden. In de beginsituatie van de training
betekende dit een zekere afstand tussen de deelnemers en de trainer. De afstand werd bij
aanvang van een nieuwe dag merkbaar, doordat de tafels en de stoelen, in overeenstem-
ming met de vanzelfsprekendheid van de achterliggende ideologie, opnieuw klaarston-
den in een hiërarchische opstelling. De herhaalde opstelling was opmerkelijk omdat de
deelnemers en de staf de wijziging die de trainer daar dagelijks met lichte spot in aan-
bracht opmerkten en met een glimlach waardeerden. Volgens de theorie van Piaget vin-
den nieuwe noties pas na meer herhalingen hun plaats in de hersenen en volgens Vygots-
ky leren mensen als hen op methodische wijze gewezen wordt op nieuwe noties. De
herhaalde handelingen van de trainer illustreren de toepassing van deze theorieën.
Byumba: In een vijftal antwoorden kwam aan familie gerelateerde problematiek aan

de orde: bij gebrek aan schoolgeld, bij uitgestoten vrouwen, bij weeskinderen die een
huishouding moesten runnen, bij problemen tussen echtelieden en bij kinderen uit et-
nisch gemengde huwelijken die gevoelige vragen stellen. Deze antwoorden weerspiegel-
den het beeld van hiërarchisch georganiseerde families. Het gebrek aan schoolgeld bleek,
behalve dat het over de armoede ging, ook een manier te zijn om te vertellen over de
problematisch (ongelijke) verhoudingen en spanningen tussen echtelieden. Vaders be-
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steden het geld niet zelden aan alcoholische drank. De gepresenteerde problematiek
stuurde de trainer in het zoeken naar aansprekende methoden waardoor de deelnemers
in staat gesteld konden worden meer te leren over het omgaan met dit gevoelige onder-
werp ‘families’. Door daarnaar te zoeken volgde de trainer de thema’s die voor de trai-
ningsdeelnemers betekenis hadden.

d Leren over samenwerken van de sociale instituties in de naaste omgeving
Uit de verkennende gesprekken is eerder gebleken dat de formele sociale instituties van
de naaste omgeving bestonden uit lokale besturen en hen ter beschikking staande dien-
sten (sociale service, politie), kerkgemeenschappen, scholen, gezondheidszorgvoorzienin-
gen, markten en NGO’s. In Rwanda functioneerde het instituut van de volksrechtspraak.
In Nya-Ngezi en in Kakata functioneerden traditionele leiders en burgerschappelijke be-
sturen van de Staat naast elkaar. Uit het gegeven dat de rekrutering van deelnemers uit
deze instituten plaatsgevonden had, kan een zeker niveau van samenwerken afgeleid
worden. De trainingsdeelnemers brachten tijdens de inventarisatie naar verwachtingen
de samenwerking tussen de instituten in hun naaste omgeving niet zelf ter sprake.

e Leren van de naaste omgeving
Byumba: Doordat de deelnemers van Byumba vertelden dat zij, na de eerste trainings-
week, hun leefomgeving op een andere wijze hadden waargenomen en dat zij de be-
hoefte aan veiligheid hadden opgemerkt bij een op straat levend weeskind, een verstilde
student of een oudere vrouw, die voor geen prijs meer terug wilde naar de stad waar de
verschrikkingen plaats hadden gevonden, concludeerde de trainer dat zowel de invoe-
gende werkwijze van de eerste week doeltreffend was geweest als de huiswerkopdracht
om alsnog verwachtingen te formuleren. In de veranderde waarneming van de eigen
omgeving bood de theorie van Piaget en Vygotsky ondersteuning aan het in staat stellen
om verbanden in waarnemingen en ervaringen te zoeken en te vinden. In het resultaat
van de huiswerkopdracht legden de deelnemers verband tussen wat ze anders gezien
hadden in de nasleep van oorlog en genocide. Daarmee gaven ze aan te begrijpen dat
materiële hulp van buiten niet langer de enig mogelijke route is naar verbetering van
omstandigheden in de leefomgeving. Het geleerde over de verandering werd merkbaar
toen het trainingsgezelschap zelf gevoelige onderwerpen ter sprake bracht. Dezelfde
deelnemers getuigden vervolgens van het begin van een ontwikkelingsproces waarin ze
tot eigen inzichten gekomen waren. En ze ontdekten daardoor dat hun vermogen tot
vertrouwen niet compleet verloren was gegaan. Hierdoor werd het voor de trainer pas-
send om de eerste drie fasebegrippen van sociotherapie; veiligheid, vertrouwen en zorg,
in samenhang ter sprake te brengen. Zo creëerde zij het op ervaringen gebaseerde mate-
riaal voor het trainen zonder tekstboek. Het ter sprake brengen van een verandering
nadat die zich getoond heeft, leerde in dit voorbeeld dat de fase waarin de groep
verkeerde voortkwam uit interactieve activiteiten. In tegenstelling tot cognitief georiën-
teerde trainingen over bijvoorbeeld verschijnselen van trauma, met instructies over wan-
neer en waar ‘getraumatiseerde slachtoffers’ naartoe verwezen kunnen worden, bewerk-
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stelligde het naderhand ter sprake brengen van een verandering dat de deelnemers eerst
over zichzelf leerden. Ter sprake brengen van inspirerende en belemmerende fenomenen
in een groep voorkomt volgzaamheid in gedrag en bevordert een onderzoekende hou-
ding die past bij het leren begeleiden van sociotherapie-groepen. De werkwijze was ge-
baseerd op de theorie van Vygotsky en het bevrijdingsperspectief van Freire.
Ten aanzien van de verwachting, dat de methodiek in groepen die al hulp ontvingen

toegepast zou worden, wilde de trainer graag vervolgvragen stellen maar in het licht van
de Rwandese wetgeving ten aanzien van het verbod etniciteit te noemen, waren de teke-
nen van het toenemend vertrouwen nog niet toereikend voor haar om ze ook te stellen.
Het was eerst noodzakelijk de kennis en de verhouding van de deelnemers te verkennen
ten aanzien van de categorisering in het nationaal opgezette systeem van hulpverlening
(zie kader XIII).

Kader XIII

Categorisering van de bevolking van Rwanda na de genocide
(Mamdani 2001, p. 266-267)

Mamdani (2001) werpt in ‘When Victims Become Killers‘ een politiek licht op de begrippen uit het
nationaal opgezette systeem van hulpverlening in Rwanda. Volgens Mamdani categoriseerde de
nieuwe Rwandese overheid de bevolking in vijf groepen binnen een genocide kader. De categorie
van teruggekeerden bestaat uit de Tutsi groep die in 1959 naar Uganda was gevlucht. De categorie
van vluchtelingen zijn de mensen die tijdens de genocide vluchtten en die rond 1996 terug kwamen.
De slachtoffers zijn de doden. De groep van overlevenden van de genocide zijn de Tutsi’s die tijdens
de genocide niet weg konden komen en het geweld wel overleefden. In de categorisering worden de
Hutu’s zonder onderscheid gezien als daders.9

De kennis over de omschreven categorisering had zowel belastende als beschermende
betekenis. Belastend vanwege het politieke karakter. Beschermend omdat de trainer
daardoor wist dat en hoe ze later in de training politiek gevoelige onderwerpen ruimte
kon geven, er verhelderende vragen over kon stellen of oefeningen ontwikkelen zodat ze
kon voorkomen dat de training ongemerkt zou afglijden naar een politieke bijeenkomst.
Om vervolgvragen te kunnen stellen over de groepen die al opgenomen zijn in hulp-

programma’s en/of over sociale complicaties die voortkwamen uit seksueel geweld als
oorlogswapen in Oost-Congo, was het een vereiste om een goede basis van onderling
vertrouwen te hebben die niet kon ontstaan zonder dat de betrokkenen een ontwikke-
lingsproces doormaakten. De trainer achtte het ook leerzamer en van meer betekenis
wanneer de deelnemers op een door henzelf gekozen moment over bijvoorbeeld de re-
denen om onteerde vrouwen uit te stoten zouden vertellen. De trainer baseerde dit han-
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delen op hiervoor genoemde theoretische inzichten dat het ruimte en tijd vraagt om te
kunnen ontdekken.

f De ontwikkeling van interactie als gevolg van de vragen naar de
verwachtingen

Alle groepen: Met uitzondering van de groepen in Nya-Ngezi, was er op de eerste trai-
ningsdag nauwelijks sprake van spontane interactie tussen de deelnemers. De gesprekken
verliepen via de trainer. Zij liet dit gebeuren omdat ze er in de Rwandese groepen reke-
ning mee hield dat de deelnemers elkaar door het gepolitiseerde omgevingsklimaat (nog)
niet konden vertrouwen. Gezien de nog ongewisse uitkomst gaf de trainer er, in een ge-
spannen en nog onbekende situatie in Nyamata de voorkeur aan om de interactie die
wel ontstond, te verdunnen in plaats van te intensiveren. Soms door niet te diep op een
antwoord in te gaan en soms door een methode van afleiding te bieden. Die keuze ba-
seerde zij op de klinische ervaring en op kennis dat een zeker percentage betrokkenen
grote moeite heeft of houdt met het verdragen van het uitstel van emotionele behoeften
nadat zij direct of indirect blootgesteld zijn aan levensbedreigende ervaringen. Tegen die
achtergrond was het doel van verdunnen het winnen van meer tijd om uitstel te leren
verdragen zodat interactie op een later tijdstip en op veilige wijze tot ontwikkeling kon
komen.
De vragen van de trainer om een verwachting verder te verduidelijken hadden in alle

groepen tot gevolg dat enkele ‘behulpzame’ deelnemers het voor hun rekening namen
om de antwoorden te verhelderen. Door die goed bedoelde actie verdween de oorspron-
kelijke inbrenger van de verwachting (vaker een vrouw dan een man) gemakkelijk naar
de achtergrond. Deze gang van zaken werd als normaal beschouwd. Als vrouwen ‘norma-
liter’ een positie in dienen te nemen op de achtergrond is er meestal sprake van de
dominantie van een sociale orde die gebaseerd is op het denken en handelen van ver-
wantschap. Wet- en regelgeving van een sociale orde die op burgerschap gebaseerd
wordt, gaat ongelijkheid tussen mannen en vrouwen tegen. Een keer uitleggen dat vroeg-
tijdige inmenging de bedoeling van het samenzijn belemmerde was niet voldoende. Pas
na herhaalde uitleg en de toepassing van vertragende methoden begrepen de deelne-
mers dat ze aangezet waren tot nadenken over de betekenis van hun ‘behulpzame’ ge-
drag. Langs deze omweg bevorderde de inventarisatie naar verwachtingen de kwaliteit
van interactie.
In alle groepen waren zwijgzame deelnemers. De trainer besliste dat het tijdens de

eerste dag(en) nog te vroeg en te bedreigend was om daar opvallende aandacht aan te
besteden. Het zwijgen kon een opgedrongen strategie in de gepolitiseerde context zijn.
De trainer baseerde haar handelen ook op onderzoek van Tankink (2000 en 2009) die
stelt dat vrouwen, die slachtoffer zijn geworden van aan de oorlog gerelateerd seksueel
geweld, het zwijgen als een strategie gebruiken om te voorkomen dat hun verbonden-
heid met voor hen belangrijke personen aangetast zal worden door bijvoorbeeld roddel
en gebrek aan respect. Door de trainingsaandacht eerst te richten op het tot ontwikke-
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ling laten komen van de fasebegrippen van sociotherapie, werden interactie condities
gecreëerd om later en op veilige wijze over beladen onderwerpen te interacteren.
Uit de opbrengst van de inventarisatie naar verwachtingen bleek dat in alle vier plaat-

sen de klassieke gedachte leefde dat een hulpverlener de problemen van de ander tot een
oplossing brengt. Een gevolg van dit klassieke model is dat kennisoverdracht verwacht
wordt. Deze verwachting vormt een mogelijke verklaring voor het uitblijven van inter-
actie. Het bestaan van de klassieke verwachting wekte verbazing bij de trainer omdat
deze aangenomen had dat de ontwerpers en uitvoerders van eerder aangeboden pro-
gramma’s, die gericht waren op bijvoorbeeld psychotrauma- en conflictresolutie, zich
ook baseerden op theorieën over participatie. Vanwege deze waarneming zag de trainer
haar vermoeden in de volgende trainingsplaatsen bevestigd dat leren uitdagen misschien
wel de bedoeling was geweest van voorgaande programma’s, maar dat deze boodschap
vaak niet verhelderd was met muzisch-agogische mogelijkheden om de vereiste vaardig-
heden ten aanzien van samenwerken te trainen.10 Op basis van dit vermoeden rees de
veronderstelling dat het effect van de tot dan geboden hulp daarom binnenskamers was
gebleven. Verder vermoedde de trainer dat er een verband bestond tussen het aanbod
van programma’s met één onderwerp (naailes voor meisjes, metselen en timmeren voor
jongens), die dus ook in materiele zin iets brachten en de klassieke perceptie van hulp-
verlening. Op basis hiervan voorzag de trainer dat er met de gelaagde methodiek van
sociotherapie ruimte voor interactie zou ontstaan over de voor- en nadelen van verschil-
lende wijzen van hulpverlenen.
Het vragen naar verwachtingen leidde ertoe dat de deelnemers in de pauzes het ge-

sprek voortzetten over de thema’s en activiteiten uit de training. Dit illustreerde dat de
aandacht voor het uitspreken van verwachtingen het informele samenzijn stimuleerde.
De ‘informele’ tijd kreeg daardoor betekenis in de totstandkoming van contact en inter-
actie zonder tussenkomst van een trainer.

5.4.2 Verwachtingen en de richtlijnen voor het creëren van effectieve
participatieve groepen

In het proces van het vragen en antwoorden werd duidelijk dat de deelnemers niet ge-
wend waren om in gezelschap van anderen hun verwachtingen uit te spreken. Dit impli-
ceerde dat zij, tijdens de eerste dagen geen actieve rol voor zichzelf formuleerden terwijl
de doelstelling: het terugvinden van waardigheid wel een actieve rol behoeft. De eerste
richtlijn van Johnson & Johnson voor het creëren van effectieve groepen: Stel duidelijke,
operationele en relevante groepsdoelen. Doelen die passen bij een positieve samenwer-
king en sterke mate van betrokkenheid bij groepsleden oproepen, kon tegen de achter-
grond van de hiërarchisch geordende context, gemakkelijk opgevat worden als de legiti-
matie van een vooraf bedacht plan. Met de toepassing van het principe van learning by
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doing wordt een drempel opgeworpen tegen vooraf bedachte plannen. De vragen naar
verwachtingen waren middel bij het in staat stellen van de deelnemers om materiaal te
verzamelen waaruit een duidelijk, operationeel en relevant groepsdoel voort kon komen.
Op deze wijze verliep het proces van leren over hoe aanstaande sociotherapie-groepen
begeleid konden worden.

a De uitvoerbaarheid van de verwachtingen in participatieve groepen
Een van de voorwaarden om een training in sociotherapie te beginnen was, dat de pe-
riode van noodhulp tot een einde was gekomen. Daarom kon een begrenzend weer-
woord geboden worden aan de verwachting over materiele hulp in Byumba en de vol-
gende plaatsen. Hierdoor is het gesprek geopend over voortgezette afhankelijkheid in
relatie tot het terugvinden van waardigheid.
Byumba: De verwachtingen die in Byumba in de vorm van een huiswerkopdracht als-

nog geformuleerd zijn, waren uitvoerbaar met de methodiek van sociotherapie.
Nya-Ngezi en Nyamata: De verwachtingen die in Nya-Ngezi werden uitgesproken over

landconflicten, zorg voor onteerde en uitgestoten vrouwen en in Nyamata over het aan-
pakken van het etnische conflict bij de wortel, en over eenheid, verzoening of liefhebben,
gaven een indicatie voor een richting. Er waren antwoorden op vervolgvragen nodig om
gezamenlijk concreter zicht te ontwikkelen op de verwachtingen, de uitvoerbaarheid en
de rol die de deelnemers zelf hierin zouden hebben. Vervolgvragen waren ook in Kakata
nodig. Zonder een eigen inbreng en zonder een eigen rol in de uitvoering ontstaan pas-
sieve in plaats van participatieve groepen.

b De rol die de deelnemers voor zichzelf weggelegd zagen in het waarmaken van
de verwachtingen

De deelnemers van de groepen in Byumba spraken, na het verwerken van de ervaringen
met de eerste trainingsweek over waargenomen kwetsbaarheid, eenzaamheid en
schaamte. En ze vroegen naar trainingsvormen waar een rol voor henzelf in veronder-
steld werd. In de mogelijke rol van uitvoerder maakten zij het mogelijk om in dialoog te
zoeken naar handvatten waarmee zij de uitvoering ter hand konden nemen. Hiermee
kon de training in het leren begeleiden van sociotherapie groepen verder.

5.4.3 Verwachtingen en de doelstellingen van de programma’s
De in trefwoorden samengevatte verwachtingen werden tijdens de bijeenkomst vergele-
ken met de programmadoelstellingen (zie kader XIV) door overeenkomende trefwoor-
den weg te strepen. De gezichtsuitdrukkingen van de deelnemers lieten zien dat het ge-
voel van eigenwaarde hierdoor werd bevorderd. Anderzijds leerde het vergelijken hen
dat zij een verantwoordelijkheid hadden om hun specifieke verwachtingen in de pas te
laten lopen met de formele programmadoelstellingen. De verwachtingen konden in de
pas lopen omdat, in overeenstemming met de beschrijving van Remmerswaal (2006
p.390) aan de initiërende organisaties geadviseerd was om ruimte te laten en dus ruime
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doelstellingen te formuleren. Teveel willen voorbereiden is een valkuil bij het kunnen
begeleiden van veranderingsprocessen in groepen.

Kader XIV

De vergelijking van verwachtingen en programmadoelstellingen
Door de trainer samengevatte verwachtingen Door de trainer samengevatte programma-

doelstellingen

De impliciet gebleven samenvatting in Byumba Byumba. Rwanda (2005)

Leer ons psychosociale strategieën en train ons
vaardigheden waarmee we sociale problemen
kunnen hanteren.
We willen voortzetting van de creatieve aanpak
met spelletjes.

Versterken van gevoelens van veiligheid en
waardigheid
in de sociale gemeenschap
Verminderen van psychosociale stress

De expliciete samenvatting in Nya-Ngezi Nya-Ngezi. Democratische Republiek Congo
(2007)

We verwachten getraind te worden in vaardig-
heden waarmee we de gevolgen van de sociale
problemen terug kunnen dringen.

Verbetering naar acceptabele, relevante, heden-
daagse
en niet uitsluitende sociale relaties
tussen mensen in de lokale gemeenschappen

De expliciete samenvatting in Nyamata Nyamata. Rwanda (2008)

We willen leren
over verlichting van de problematiek van wees-
kinderen.
We verwachten dat er met de training
saamhorigheid kan worden gecreëerd.
We willen de etnische verdeeldheid achter ons
laten.

Herstellen van menselijke waardigheid en sociale
veiligheid
Versterken van de eigen capaciteit binnen lokale
gemeenschappen
om conflicten te verminderen of op te lossen

De impliciet gebleven samenvatting in Kakata Kakata. Liberia (2013)

We verwachten te leren over samenwerking
om het samen leven in onze community aange-
namer te maken.

Trust building

5.5 Evaluatie door de deelnemers van het vragen naar verwachtingen
De deelnemers vertelden bij de dagsluitingen dat zij niet gewend waren dat er naar hun
verwachtingen werd gevraagd. In geen van de groepen kwam het expliciteren van ver-
wachtingen in de dagsluitingen uitgebreid aan de orde. Het onderwerp concurreerde
met de te evalueren andere onderwerpen. In hun, over het algemeen waarderende woor-
den, benoemden de deelnemers de ervaring van inspanning tijdens de eerste trainings-
dag die vreemd en boeiend was geweest en die vrijheid van expressie mogelijk had ge-
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maakt.11 Bij gebrek aan tijd was er in sommige groepen in één woord geëvalueerd. In deze
oefening in samenvatten evalueerden de deelnemers dat er was samengewerkt, veran-
derd, gemotiveerd, gestimuleerd en dat de dag vermoeiend was geweest.’12 Zonder dit te
beseffen bevestigden de deelnemers met hun woordkeuze de ondersteunende betekenis
van de theorie van Lewin over wederkerigheid in samenwerken. Doordat ze al verande-
ringen opmerkten, beaamden de deelnemers ten tweede de geldigheid van theorieën van
Piaget en Vygotsky over learning by doing. En daar zij zich gemotiveerd en gestimuleerd
voelden, onderstreepten de deelnemers tevens de werkzaamheid van waardering en imi-
tatie uit de sociaal gedrag theorieën van Skinner en Bandura.
Terwijl de deelnemers de mogelijkheid om verwachtingen uit te spreken13 en de werk-

wijze met trefwoorden14 op prijs hadden gesteld, achtten zij het nog niet als mogelijk de
methode in de toekomst zelf toe te passen. Dat was in de eerste dagen nog ondenkbaar.

5.6 Verwachtingen en de noties van verwantschap en burgerschap
Uit studies over het organisatiemodel van verwantschap (Raatgever, 1983; Van der Klei,
1989; en Prunier, 1995) bleek dat het niet gebruikelijk was om mensen die daardoor ge-
socialiseerd waren te vragen naar hun verwachtingen. De trainer stelde hier wel vragen
over en kon daarom verwachten dat er deelnemers waren die vonden dat de westerse
wereld de last van armoede op kon heffen. Die verwachting was, met aandacht vragende
aankondigingsborden en logo’ op auto’s en in talrijke programma’s van internationale en
nationale NGO’s, gedurende decennia gecommuniceerd.
Ondanks het feit dat de antwoorden over de verwachtingen nog niet duidelijk gearti-

culeerd waren, was het met de algemene kennis over de context en de verschillende
wijzen waarop de verwachtingen naar voren gebracht waren goed mogelijk, om een
eerste indruk te vormen van de meervoudige betekenis van de sociale structuur die ver-
armd en ontwricht was. Tegelijk bleek dat de personen van de deelnemers en de lokale
vertegenwoordigers uit de verkennende gesprekken over veel levenskracht leken te be-
schikken. De verzamelde informatie vertelde over een sterk verlangen naar de ver-
trouwde, maar verdwenen saamhorigheid. Daar waar ze gearticuleerd werden, waren de
verwachtingen van de deelnemers vaker geformuleerd in de termen van het hen ver-
trouwde model van verwantschap. De geringe vaardigheid om verwachtingen te articu-
leren verraadde weinig oefening met staatsburgerschappelijke zeggenschap. Nu dit beeld
op de gebieden van training, via de deelnemers bekend was, konden via learning by doing
methoden verkend worden voor het leren begeleiden van sociotherapie-groepen.
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5.7 Verwachtingen en sociale verandering
Een van de aanleidingen om in de vier post-conflictgebieden sociotherapie te trainen
werd zichtbaar en voelbaar tijdens heftige emoties die in een van de groepen in ideologi-
sche termen naar voren werd gebracht. In lijn met de visie van De Vries in het werken
met oorlogsgetroffenen (zie theoretisch kader in hoofdstuk 1) zou het de trainingsdeel-
nemer(s) tekort gedaan hebben als het, in ideologisch termen naar voren gebrachte ant-
woord ontdaan was van haar omvattende sociale en politieke betekenis.
Als betekenissen zich in emoties aandienen terwijl er nog geen zekerheid over veilig-

heid en vertrouwen bestaat, is het met het oog op het belang van de individuele deel-
nemer en het voortbestaan van de groep van trainingsdeelnemers (en later van de parti-
cipanten en hun sociotherapie-groepen) zaak dat een trainer in het leren begeleiden van
sociotherapie-groepen (bij wijze van voorbeeld) de betekenis van de fasen van sociothe-
rapie over veiligheid en vertrouwen centraal stelt en deze helder hanteert en communi-
ceert. In de communicatie en in het handelen van de trainer is kennis toegepast over
signalen en symptomen van traumatisering. De leerzame betekenis van deze toepassing
bestond eruit dat iedere minuut die gewonnen werd op het leren verdragen van uitstel
van de dwingende emotionele behoeften de basis legde voor het later veilig aangaan van
(ideologisch getinte) gesprekken. En omdat deze werkwijze in de groep en groepsgericht
uitgevoerd werd, konden de deelnemers ervaren (en later leren) hoe zij aan vergelijkbare
situaties het hoofd konden leren bieden.
Behalve in emoties toonde ideologie zich in talrijke andere vormen. De herhaalde hië-

rarchische opstelling van de tafels en stoelen in de trainingsruimten was een van de
ideologie ondersteunende voorbeelden.

Foto 8) Uit eigen collectie. Ongefilterde omgangvormen in Byumba, 2005
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Doordat ze eraan gewend waren, merkten de deelnemers de invloed van de opstelling
niet op. Doordat de trainer dagelijks en met humor over de opstelling sprak en stimu-
leerde deze te veranderen, werd op eenvoudige wijze geïllustreerd wat emanciperen ten
opzichte van een ideologie in kan houden. In de volgende hoofdstukken worden veran-
deringen als gevolg van het hanteren en communiceren van de fasebegrippen van socio-
therapie en de kleine veranderingen in de opstelling van het meubilair verder onder-
zocht.

Conclusie
Het proces van vragen naar verwachtingen kreeg een aansprekende vorm in de wolken-
metafoor in de groepen van Nyamata. Toch realiseerden de deelnemers zich ook daar
maar langzaam dat zij zelf een uitvoerende rol konden spelen. Zonder er nog woorden
aan te kunnen geven ontdekten de deelnemers dat ze aan een training begonnen waren
waarin iets anders gebeurde dan zij gewend waren. Ondanks de vreemde ervaring ont-
wikkelde het in gang gezette proces van veiligheid en vertrouwen zich verder, wat bleek
uit de woordkeuze waarmee op het proces terugkeken werd.
Analyse van de praktijk in Byumba wees uit dat de deelnemers in de tweede trainings-

week zowel beter in staat waren om verwachtingen over de training uit te spreken als
daarin een rol voor zichzelf te formuleren. Terwijl uit de algemeen geformuleerde ver-
wachtingen nog geen groepsdoelstellingen geconcludeerd konden worden, is toch ken-
nisgemaakt met het afstemmen van verwachtingen die overeen moesten komen met de
algemene doelstelling van de betrokken organisaties. De deelnemers in Nya-Ngezi en
volgende groepen leerden van deze activiteit hoe de in trefwoorden vastgelegde ant-
woorden vergeleken konden worden met algemene doelstellingen.
Analysevraag 1: Door het vragen naar verwachtingen over de training werden de deel-

nemers uitgenodigd deel te nemen aan het opgang brengen van een proces waarin zij
van en met elkaar konden leren over het begeleiden van sociotherapie-groepen. Gedo-
seerd doorvragen naar de algemeen gehouden verwachtingen onthulde in de acht groe-
pen uiteenlopende sociale en culturele invloeden. De invloeden toonden de vanzelfspre-
kende omgangsvormen die in de ene plaats gereserveerde en gezagsgetrouwe, in de
andere plaats enthousiast vrijmoedige en in een derde plaats emotie geladen antwoor-
den tot gevolg hadden. De verkennende activiteit voegde weinig nieuwe elementen toe
aan wat de deelnemers bekend was over de ontstane situatie in hun omgeving. Om een
proces van verandering te voeden zouden methoden gezocht moeten worden waarmee
vanuit verschillende standpunten naar dezelfde omgeving gekeken kon worden. Uit zich-
zelf benoemden de deelnemers de interactie tijdens de pauzes (nog) niet als resultaat
van de activiteit die gericht was op het hernieuwd aangaan van contact. De informele
interacties naar aanleiding van behandelde onderwerpen illustreerden wel hoe participa-
tieve groepen tot ontwikkeling kwamen.
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Analysevraag 2: Doelstellingen die deelnemers zelf formuleren en dus begrijpen, dragen
bij aan participatieve groepen en worden bovendien onmisbaar geacht bij het terugvin-
den van waardigheid.
Analysevraag 3: Het proces van vergelijken van de verwachtingen van de deelnemers

met de algemeen geformuleerde programmadoelstellingen bleek vruchtbaar; beide wa-
ren niet met elkaar in strijd.
Analysevraag 4: In dit hoofdstuk werd een patroon van omgangsvormen zichtbaar

waarin het niet vanzelf sprak dat de deelnemers uit eigen beweging actief zouden reflec-
teren en participeren. Het fenomeen van een dagsluiting was de eerste dag(en) even
nieuw als de mogelijkheid terug te kijken op de vragen naar verwachtingen. De deelne-
mers uitten verbazing over de vreemde en boeiende eerste dag die volgens hen vrijheid
van expressie mogelijk had gemaakt.
Analysevraag 5: De omgangsvormen, die zichtbaar werden, lieten zien dat de deelne-

mers gesocialiseerd waren met gedragscodes van verwantschap.
Analysevraag 6: De gewaarwording dat de eerste trainingsdag anders verliep dan de

deelnemers verwacht hadden, had tot gevolg dat sommige groepen enthousiast werden,
maar andere groepen aarzelend reageerden. Verder in de training konden de gepleegde
interventies dienen als illustratiemateriaal over sociale verandering.
Uit de processen die in dit hoofdstuk zijn beschreven blijkt dat trainingen in het leren

begeleiden van sociotherapie-groepen niet gebaseerd kunnen worden op een aanbod ge-
richt format. Iedere context en specifieke situatie is van betekenis voor de inhoud van
interactie, de te stellen vragen en de aan te reiken actie vormen.
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6 Draaglast en mogelijkheden van de
deelnemers aan de trainingen

Introductie
Tijdens de eerste dagen in Byumba drongen zich veel vragen op bij de trainer. Wat zou-
den de deelnemers onder herstelde waardigheid verstaan? Wat hadden ze meegemaakt?
Zou er vrees bestaan dat nare herinneringen geactualiseerd werden? Moest ze aannemen
dat de groep van deelnemers wel of juist niet bestond uit een mix van mensen die tijdens
de oorlog en genocide tegenover elkaar waren komen te staan? Waren de deelnemers
meegezogen in de dramatische gebeurtenissen? Waren ze voor onmogelijke dilemma’s
geplaatst? Hadden ze familie, naasten of bekenden verloren? Hadden ze rouw om verlies
af kunnen sluiten? Waren ze deel geweest van de exodus naar buurlanden? Waren ze
onder de repatrianten van de volgepakte trein uit Congo?1 Waren ze kindsoldaat ge-
weest? Waren ze fysiek onteerd? Hadden ze familieleden in gevangenschap, in Congo of
in de diaspora? En wat betekenden de vragen van de trainer voor de oriëntatie op zelf-
werkzaamheid?
De trainer besloot deze zaken bij de aanvang van de training aan de orde te stellen.

Het risico hiervan was dat dit als bedreigend ervaren zou kunnen worden. Ook konden
dergelijke vragen, als ze te vroeg gesteld werden, de zelfwerkzaamheid die vereist was om
het onderling vertrouwen terug te winnen, tegenwerken. Een te nadrukkelijk profiel van
een vragende deskundige stond op gespannen voet met de intentie van de trainer om de
deelnemers te leren vragen te stellen en daarmee te leren om hun vermogen tot vertrou-
wen opnieuw af te tasten.
In dit hoofdstuk, met focus op de overgang van de fase van veiligheid naar die van

vertrouwen, worden de antwoorden en het gevolg onderzocht van het stellen van deze
vragen. Alvorens de vragen te beschrijven, te verantwoorden en te analyseren wordt een
theorie over zelfwerkzaamheid, draaglast en draagkracht in post-conflict omstandighe-
den beschreven.

6.1 Theoretisch kader
In deze paragraaf wordt een theoretisch kader toegelicht over zelfwerkzaamheid, draag-
last en mogelijkheden.
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De meeste deelnemers waren thuis en in de publieke ruimte gesocialiseerd binnen tradi-
tionele verbanden waarin ze als ondergeschikten en/of uitvoerenden functioneerden of
gefunctioneerd hadden. Deze organisatievorm was gedurende eeuwen functioneel ge-
weest omdat het bescherming bood tegen verschillende soorten van gevaar. Newbury
(1988 p.140-144) beschrijft de waarde en de toenmalige noodzaak van ‘ubuhake’, in
Rwanda, de onderlinge hulp in de vorm van patron-cliënt relaties. In ubuhake stond het
vruchtgebruik van een koe of het gebruik van een stukje land tegenover het bieden van
diensten aan de patron.
De op traditie gebaseerde hiërarchische organisatievorm voor groepen was na 1994

functioneel bij de wederopbouw van de infrastructuur, bij het weer op gang brengen
van de voedsel-, onderwijs- en gezondheidsvoorzieningen en bij het weer laten functio-
neren van instellingen in Rwanda.

– Zelfwerkzaamheid
Het hervinden van waardigheid vraagt om organisatievormen die ruimte bieden aan
mentale processen die leiden tot het verwerven van eigen inzichten. De bejegeningsprin-
cipes in de organisatievorm van sociotherapie worden gebaseerd op de theorieën uit het
model van Johnson & Johnson.
Zelfwerkzaamheid in het leren van en met elkaar begint bij het zelf formuleren en het

zelf stellen van vragen. De op contact gerichte vragen van een trainer/sociotherapeut
richten zich daarom in eerste instantie niet op de ontwikkeling van een individu, maar
op het bevorderen van de ontwikkeling van het groepsproces. De individuen ontwikke-
len zich binnen een groepsproces door de dynamiek en de vragen die zich daarbinnen als
vanzelf voordoen.

– Draagkracht en mogelijkheden
De Vries (2000) wijst op bedreigende en beschermende factoren die de draagkracht van
oorlogsgetroffenen beïnvloeden. Een van de bedreigende factoren in de post-conflict
omgevingen bestond uit het ontbreken van de zekerheid beschermd te worden. In de
postkoloniale en post-conflict omstandigheden golden weliswaar wetten die gebaseerd
waren op het principe dat de Staat haar burgers beschermd, de praktijk kenmerkte zich
tegelijk door aansturing die gebaseerd bleef op personalistische macht.
Voorbeelden van gebrekkige rechtsbescherming vonden plaats bij de volksrechtspraak

in Rwanda (Mamdani, 2001; Human Right Watch, 2011, p.12). In Congo, waar drie miljoen
mensen door oorlogsgeweld omkwamen en waar de twee vormen van rechtspraak ble-
ven voortduren, kwam een vorm van rechtspraak slechts op zeer beperkte schaal van de
grond. Dit ondanks democratische verkiezingen en het voortgaande onderzoek naar het
oorlogsgeweld door Internationale Organisaties. Het recht van de sterkste bleef regeren
(Reyntjens 2009). In Liberia heerste wijd verbreid wantrouwen en daarmee ook het anar-
chistische recht van de sterkste (Ellis, 2007).
En volgens de lokale kaders in de verkennende gesprekken ontnamen ervaringen met

willekeur, desinteresse, onmacht en isolement aan velen de zin om nieuwe pogingen te
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ondernemen om van het leven nog een keer iets te maken. Werkloosheid en marginali-
satie zorgden in de leefomgeving voor problemen en hielden de problemen in stand.
Beschermende factoren die de draagkracht kunnen bevorderen bestonden, volgens de

onderzoeken naar de impact van community-based sociotherapie uit deelname aan de
sociotherapie-groepen, uit onderlinge steun van (vaak onvolledige) families, van vrienden
en van buren, uit de werking van samenkomsten op de stoep van instellingen van ge-
zondheidszorg en uit deelname aan groepen binnen kerkgemeenschappen. Verder be-
staan de beschermende factoren uit deel kunnen nemen aan het onderwijs, aan initiatie-
ven van NGO’s en aan lokale besturen.

6.2 Vragen naar de draaglast van een groep
Het leek de trainer een goede keuze om de impact van de draaglast op de participatie
gaandeweg te ontdekken. Dit hield in dat ze zou wachten tot de deelnemers signalen
naar voren brachten die haar zouden nopen de interventies te temporiseren of te inten-
siveren. De andere keuzemogelijkheid was het schriftelijk stellen van een select aantal
vragen zodat de trainer bij aanvang meer wist en zodoende beter in staat was op onge-
makkelijke situaties te anticiperen. Als de introductie in de basisbegrippen van sociothe-
rapie langer zou hebben kunnen duren, zou de trainer zelfwerkzaamheid vanaf het begin
voorop hebben kunnen zetten, en kunnen afgaan op verbale en non-verbale signalen van
weerstand, die relevant materiaal opleveren om bij aan te sluiten. Echter, de beperking
tot zestien dagen bepaalde dat de aanvullende vragen vroegtijdig gesteld moesten wor-
den in de verwachting dat er genoeg materiaal voor de zelfwerkzaamheid over zou blij-
ven. De volgende vragen werden geformuleerd:

Kader XV

Vragen naar de draaglast en de mogelijkheden van trainingsdeelnemers
Vul de vragen anoniem in

1 Bent u man of vrouw?

2 Wat is uw leeftijd?

3 Bent u gehuwd?

4 Heeft u kinderen? Hoeveel?

5 Wat is uw woonplaats?

6 Sinds wanneer woont u in deze woonplaats?

7 Heeft u familieleden verloren tijdens de oorlog/genocide?

8 Hoeveel?

9 Heeft u buren, vrienden, collega’s, klasgenoten verloren tijdens de oorlog/genocide?

10 Hoeveel?

11 Heeft u werk? Welk werk heeft u?

12 Wat is het hoogste niveau van onderwijs dat u heeft genoten?
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13 Aan welke andere trainingen heeft u eerder deelgenomen?

14 Beschikt u over speciale kennis? Welke kennis?

15 Beschikt u over speciale vaardigheden? Welke vaardigheden?

16 Slaapt u als regel goed?

17 Hoeveel deelnemers kende u bij de start van deze groep?

Byumba, September 2005.

– Verantwoording bij de vragen
Een belangrijk uitgangspunt was dat de vragen de veiligheid van de deelnemers niet in
gevaar mochten brengen en moesten passen bij het groepsgeoriënteerde karakter van de
training. De openingsvragen 1 en 2 onderstreepten aandacht en belang van een evenwich-
tige samenstelling van de groepen naar sekse en leeftijd, ook als gunstige voorwaarde aan-
sluiting te vinden met verschillende groepen uit het gebied waar de deelnemers later zelf
sociotherapie zouden gaan faciliteren. Vraag 3 naar de burgerlijke status had relevantie
omdat het antwoord aanknopingspunten kon bieden ten aanzien van het trainingsonder-
werp ‘veranderingen in sociale rollen’. Uit voorstudie was bekend dat iedere familie in
Rwanda na de genocide van samenstelling is veranderd. Er is naar de kinderen gevraagd
(vraag 4) omdat te verwachten was dat een voor een Afrikaanse kennismaking normale
vraag naar familie misschien niet meer zonder toelichting beantwoord kon worden. Hier-
mee liet de trainer aan de deelnemers alvast weten dat de problematiek als gevolg van
omgekomen, vermiste, geadopteerde en/of buitenechtelijke kinderen - al dan niet voort-
gekomen uit seksueel geweld - ter sprake kon komen. De vragen 5 en 6 waren ingegeven
door kennis over de massale verplaatsingen, voor, tijdens en na perioden van geweld. Wa-
ren de trainingsdeelnemers inwoners van het gebied waar getraind werd? Waren ze de
gebieden van onheil ontvlucht? Waren ze gedwongen geweest van woonplaats te veran-
deren? Waren ze door instellingen of NGO’s aangetrokken als ambtenaar, onderwijzer of
verpleegkundige om de structuur van de uiteengevallen samenleving te helpen opbou-
wen? Het antwoord kon duidelijk maken of vragende inbreng wel of juist niet gesitueerd
moest worden in het gebied waar getraind werd. Voor de vragen 7, 8, 9 en 10, naar verlies
van familie, naasten, buren, vrienden, collega’s en medestudenten gold eenzelfde redene-
ring als bij de vraag naar de kinderen: om te voorkomen dat deelnemers en de trainer in
verlegenheid raken. Vraag 11 was van betekenis omdat het door donoren gesponsorde
sociotherapieprogramma zelf geen perspectief op betaalde banen kon bieden. Betaalde
banen als sociotherapeut zouden kunnen ontstaan wanneer een lokale of nationale orga-
nisatie de methodiek op termijn zou willen inbedden in een regulier aanbod. De antwoor-
den op deze vraag gaven ook inzicht in de verschillende werkzaamheden en vaardigheden
van de deelnemers die voor de training interessant konden zijn zoals bijvoorbeeld of ie-
mand een klein team zou kunnen aansturen. Vraag 12 was van betekenis om te weten welk
feitelijk niveau van training aangehouden moest worden. Bij vraag 13 was het van beteke-
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nis te weten of deelnemers eerder aan post-conflict- en of psychotraumatrainingen deel
hadden genomen zodat kon worden gevraagd wat al geleerd was waardoor kon worden
vastgesteld op welke kennis en vaardigheden kon worden aangesloten, maar ook wat en
hoe de deelnemers van elkaar konden leren. De antwoorden op de 14e vraag konden op
verschillende manieren betekenis krijgen. Spraken deelnemers bijvoorbeeld meer talen?
Waren ze betrokken bij de comités van de volksrechtspraak? Hadden ze ervaring in het
besturen of in het leidinggeven of vroegen deze aspecten juist al vanaf het begin van de
training aandacht met oog op een van de doelstellingen dat er na drie maanden training al
een omvangrijke organisatie voor sociotherapie vormmoest krijgen. Met vraag 15 zocht de
trainer naar de competenties die de deelnemers meebrachten, waarin waren ze goed en
hoe deze potentie in de training zou kunnen worden benut. Vraag 16 naar de nachtrust
kon een indicatie geven of de deelnemers opgewassen waren tegen een drie maanden
durende periode van training, gevolgd door de praktijkperiode van drieëndertig maanden.
Vraag 17 hield, zoals eerder aangegeven, verband met de wenselijkheid van gemengd sa-
mengestelde trainingsgroepen.

6.3 Onderzoeksvragen
a. Hoe verliep de interventie vroegtijdig vragen te stellen naar de draaglast en mogelijk-
heden van de deelnemers?

b. Wat leerden de deelnemers hiervan?
c. Op welke wijze waren de antwoorden over draaglast en mogelijkheden van betekenis
voor het verdere handelen van de trainer?

6.4 Ervaringen in de praktijk
Byumba: Om de zelfwerkzaamheid in het creëren van vertrouwen niet in de weg te staan,
is in Buymba toegelicht waarom de vragen schriftelijk werden gesteld. De trainer ver-
woordde dat dit de eerste training in sociotherapie in Afrika was en benadrukte dat de
bijzondere achtergrondomstandigheden haar ertoe brachten om, aanvullend op de wer-
vingscriteria, extra informatie te krijgen over deze groep. Desgevraagd maakte ze duide-
lijk dat de vragen anoniem beantwoord konden worden omdat het haar ging om de som
van de antwoorden.
In voorbereiding op de training had de trainer nagedacht over vragen waarvan ze ver-

moedde dat zij ze gaandeweg zou gaan stellen (zie kader IX). Tijdens de eerste of tweede
dag zocht de trainer naar een geschikte gelegenheid om er een aantal tegelijk te stellen.
Dat moment deed zich in Buymba voor nadat de eerste spanning van het samen zijn met
behulp van het memoryspel was gebroken.2 Met hulp van de tolk stelde de trainer de
vragen schriftelijk en in de eigen taal. De tolk hielp ook om de kwantitatieve gegevens en
de trefwoorden uit de antwoorden te halen en te vertalen. De samenvatting van het
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resultaat is plenair en in geschreven vorm (op een flip-over) aan de deelnemers meege-
deeld zodat zij er vragen over konden stellen. Omwille van de privacy- en de politiek
gevoelige informatie gaf de trainer in zowel Byumba als later in Nya-Ngezi en Nyamata
de antwoorden aan de deelnemers terug. Daar de superviserende trainer de training en
het land na een maand verliet, konden de antwoorden van de deelnemers van Kakata
niet meer teruggegeven worden.

6.4.1 Het proces van het stellen van vragen rond draagkracht
Na de plenaire presentatie van de antwoorden op de gestelde vragen bleven de deelne-
mers in Byumba nog dagen zeggen dat ze verbaasd waren. Zij vertelden ongevraagd dat
hen nooit eerder feitelijk en gelijktijdig gevraagd was naar ieders last. De deelnemers
vertelden eveneens ongevraagd dat ze de interventie beleefd hadden als erkenning. Met
betrekking tot de beleving van erkenning deelden de deelnemers mee dat het leed van
de ene groep wel en dat van de andere niet werd erkend, wat volgens hen voelbaar en
zichtbaar werd tijdens de jaarlijkse herdenkingen van de genocide. De deelnemers maak-
ten in hun mededeling geen gebruik van ethische aanduidingen.
Dat de deelnemers zich al zo snel erkend voelden wekte verbazing, gezien de vooraf

gemaakte afwegingen. Omdat de deelnemers en de trainer slechts een dag van kennis-
making achter de rug hadden, en eventuele uitleg over erkenning politiek gevoelig lag,
stelde de trainer nog geen vervolgvragen en deelde ze wel haar medeleven mee.
Op haar vraag bij de afsluiting wat die eerste dag interessant had gemaakt, ant-

woordde een van de deelnemers: ‘De ervaring van gelijkheid was interessant terwijl ik de
jongste ben.’3

Na de afsluiting van de tweede dag verzocht een van de deelnemers om een gesprek
onder vier ogen. De trainer begreep dit verzoek als een gevolg van de gestelde vragen. Zij
legde de deelnemer uit dat dit verzoek het vermogen tot het aangaan van vertrouwen
toonde en dat het verzoek te begrijpen was omdat er onder vier ogen misschien veel
vertrouwelijks te bespreken was. De trainer legde uit dat de training over het ontwikke-
len van onderling vertrouwen zal gaan zodat deelnemers in de toekomst meer mensen,
binnen of buiten deze groep, in vertrouwen kunnen gaan nemen. Omdat zij geen teke-
nen van crisis bij de vragensteller waarnam, kon de trainer verder benadrukken dat het in
de training gaat over de ontwikkeling van vertrouwen in jezelf en in de leden van de
groep. De trainer legde niet uit dat het ingaan op een persoonlijk gesprek ondermijnend
uit kan werken voor het laten groeien van onderling vertrouwen in een groep. Vanwege
de tweede dag van de training schatte zij in dat het te ingewikkeld was om dit aan de
deelnemer duidelijk te maken. Ze vertelde wel dat er in de groep beslist geen informatie
prijs hoeft te worden gegeven als iemand dat (nog) niet kan, niet wil, niet mag of niet
durft. En de trainer beklemtoonde dat het haar bij de schriftelijke vragen ging om de som
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van informatie over deze groep die zij nodig had om, in de bijzondere omstandigheid van
deze training, zorgvuldigheid te betrachten. Ze herhaalde dat de gegevens, die in de loka-
le taal geschreven was, voor haar vertaald zal worden en dat ze geen kennis van ieder
afzonderlijk zou hebben zolang die informatie niet door een deelnemer zelf in de groep
was gebracht. Omwille van de gevoeligheid van de antwoorden en de verantwoordelijk-
heid daarvoor, benadrukte de trainer nog eens dat de ingevulde papieren terug werden
gegeven. Tot slot legde ze uit dat iedere deelnemer zeker vertrouwelijke informatie met
anderen kan delen nadat hij/zij een eigen inschatting heeft gemaakt over voldoende
veiligheid en vertrouwen in de andere leden van de trainingsgroep.4

6.5 Analyse van de antwoorden
De vragenwerden beantwoord door 99 deelnemers en 8 stafleden. Van 99 deelnemers was
de verhouding man/vrouw 55,1% en 43,9%. Bij de staf was de verhouding 87,5% man en
12,5% vrouw. In Byumba, Nyamata en Kakata was de verhouding tussen het aantal mannen
en vrouwen evenwichtiger dan in Nya-Ngezi. De gemiddelde leeftijd in de 8 groepen was
34,7 jaar. 63,6% van de 99 deelnemers was gehuwd, 5,5% was weduwe en 27,2% was onge-
huwd. 3,7% vulde geen antwoord in. Gemiddeld had ieder van de 99 deelnemers 2,8 kinde-
ren. De Rwandese deelnemers hadden gemiddeld 0,6 weeskinderen geadopteerd.
Uit de antwoorden over de periode van verblijf in de huidige woonplaats bleek dat

90,7% van de 32 deelnemers van Byumba daar altijd al woonden. In Nya-Ngezi ging dat
om 99,1% van de 24 deelnemers. In Nyamata om 27,3% van 22 deelnemers en in Kakata
om 66% van de 21 deelnemers.
De 99 deelnemers antwoordden dat ze 862 familieleden en 1230 (‘en zoveel’) beken-

den aan oorlog en geweld hebben verloren.
Onder de 78 deelnemers van Byumba, Nya-Ngezi en Nyamata had 65,3% betaald werk,

14,2% onbetaald en 20,5% geen werk. Van deze deelnemers was 20% werkzaam in de
sociale sector, 17% van de deelnemers had werk op het land en met vee, 3% van de 78
deelnemers gaf aan ondernemer te zijn en 4% vulde verko(o)p(st)er in. 14% gaf op pastor
te zijn en 12,8% had werk in het onderwijs. Van de onderwijsmensen in Nyamata had
60% een leidinggevende positie.
51,4% van de 99 deelnemers en de 8 stafleden voldeed aan de gestelde wervingscriteria.

27,1% had hoger onderwijs gevolgd en 17.8% beschikte over een universitaire graad. Van-
wege armoede had 0,9% van de 107 deelnemers een universitaire studie af moeten bre-
ken. 0,9% van de deelnemers had aangegeven tot klas 7 (lagere school) te zijn gekomen
en 1,8% heeft de vraag niet beantwoord. De antwoorden in Liberia met de toelichting
‘klas 7 tot 10’ verwezen naar de inhaalcampagne van lager onderwijs. Tijdens de oorlogs-
jaren was er geen toegang tot onderwijs geweest. Op basis van eerste inschattingen heb
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ik de antwoorden boven ‘klas 7’ bij het begripsniveau van drie jaar middelbare school
ondergebracht.5

85 van 99 deelnemers hadden eerder aan een totaal van 16 verschillende soorten van
post-conflict trainingen meegedaan. 24,2% van 99 deelnemers had deel genomen aan een
psychosociale training, 11,1% aan HIV/AIDS preventie trainingen en aan trainingen over
gezondheidszorg. 13,1% had een training gevolgd in conflict management. Met uitzonde-
ring van zingen en fotograferen waren de antwoorden op vraag 14 over kennis, die zon-
der onderwijs of training was verworven, arbeid gerelateerd.
Van de 87 deelnemers die er antwoord op gaven, vulde 74,7% in geen slaapproblemen

te hebben. 5.7% antwoordde in de nacht vaak of te vaak wakker te zijn.
Gemiddeld kende iedereen bij aanvang van de training 4,6 andere deelnemers.

6.6 De relevantie van de antwoorden voor de trainer
De trainer stelde belang in de antwoorden omdat deze richting konden geven aan haar
handelen. Met betrekking tot de verwerkte gegevens werd haar duidelijk dat er meer dan
voldoende materiaal voor de zelfwerkzaamheid overbleef. De antwoorden stelden de
trainer in staat om zich concreter een idee van de omstandigheden van de groepsleden
te vormen waardoor ze met trainingsvragen en oefeningen kon anticiperen. In het ver-
volg wordt verduidelijkt hoe de antwoorden tevens in staat stelden de beschikbare trai-
ningstijd efficiënt te gebruiken.
De samenstelling van de groepen, die naar sekse, leeftijd en burgerlijke status even-

wichtig waren, opende een natuurlijke toegang tot informatie over specifieke problemen
in verschillende levens- en ontwikkelingsfasen. De leeftijd van de deelnemers was tussen
de twintig en net boven de zestig jaar. Teruggerekend naar de jaren van gewelddadig
conflict betekende de uitslag dat veel van de deelnemers van Byumba in de huwbare
leeftijd waren toen de oorlog en de genocide uitbraken. Anderen hadden ervaring met
het onder de bedreigingen verantwoordelijkheid dragen voor hun gestichte families en
de bestaande sociale contacten. De huidige twintigjarigen waren in die periode kinderen
van negen jaar. Een vergelijkbaar beeld gold in 2008 voor de gemiddelde leeftijd van
deelnemers in Nyamata. In 2007 moest in Nya-Ngezi dertien jaar teruggerekend worden.
In het Liberia van 2013 tien tot vierentwintig jaar, wat betekende dat de deelnemers
tussen hun dertiende en zevenentwintigste jaar volwassen waren geworden in een per-
manente sfeer van armoede, chaos en levensbedreigend geweld. In ogenschouw nemen
van genoemde feiten bevorderd de ontwikkeling van interactie gericht trainingsmateriaal
vanwege de mogelijkheid van herkenning en erkenning. In een later stadium kunnen
nieuwe vraag- en antwoordmogelijkheden opkomen zoals naar de status van huwelijkse
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relaties of naar de verandering in de sociale positie omdat een partner verloren was of
voor jaren niet aanwezig vanwege exile of gevangenschap.
Net als de antwoorden over sekse, leeftijd en burgerlijke status waren ook de antwoor-

den over kinderen relevant voor de training. Naast de zorgen om schoolgeld boden ze de
trainer een richting voor vragen naar de wijze waarop kinderen aan de kwaliteit van het
leven bijdroegen. De trainer dacht eraan dat ze onderwerpen aan kon snijden over (adop-
tie)ouders, voogden, onderwijzers en functionarissen in posities met verantwoordelijkheid
voor weeskinderen. Wat waren in de praktijk hun zorgen? Hoe ging het er in de dagelijkse
praktijk van onderwijs aan kinderen met ouders en zoveel kinderen zonder ouders aan
toe? Het bespreken van dergelijke onderwerpen was van betekenis voor de trainingsdeel-
nemers zelf en tegelijk waren ze een voorbereiding op hun aanstaande praktijk.6

De antwoorden over de woonplaats bevestigden dat de trainer zich bij het formuleren
van vragen, redeneringen en antwoorden niet kon beperken tot precies het gebied van
de training waar de deelnemers zelf aan de slag zouden gaan. Kennis van deze informatie
betekende dat de trainer de trainingstijd efficiënt kon besteden omdat misverstanden
door niet relevante vragen en oefeningen werden voorkomen en relevante vragen ge-
steld. Het maken van een begin wordt relevant als de deelnemers kunnen ontdekken dat
een trainer, met soms een enkel detail uit de context, kan laten merken te weten waar de
schoen wringt. Door de gegeven informatie wist de trainer bijvoorbeeld dat ze er bij haar
interventies rekening mee moest houden dat de deelnemers al in de decennia voor de
genocide betrokken konden zijn geweest bij de wegtrekkende en terugkerende bevol-
kingsgroepen vanwege eerdere massamoorden in Rwanda en Burundi. En met betrekking
tot de verhuizingen kon de trainer nu vragen formuleren naar de functie die de huidige
woonplaats heeft bij verwerken van gebeurtenissen uit het verleden. En over het bijwo-
nen van de wekelijkse volksrechtspraak. Bezochten de betrokkenen de rechtspraak bij-
voorbeeld in de huidige woonplaats of moest er, zoals tijdens de verkennende gesprek-
ken duidelijk werd, gereisd worden naar de plek waar de eigen casus besproken werd en
was er in dat geval geld beschikbaar voor een buskaartje? De trainer kon, met de ontvan-
gen informatie haar gedachten uit laten gaan naar muzisch-agogische oefeningen met
integratie als thema.
De aangrijpende antwoorden in de beide groepen van Rwanda verwezen, binnen het

kader van de korte training, naar vragen die juist niet te stellen waren. Tegelijk onder-
steunden de antwoorden de aanname van de trainer dat zij uiterst zorgvuldig moest zijn
bij het stellen van vragen naar kinderen en familie. Ten aanzien van deze feiten wist de
trainer dat deskundig geformuleerde vragen van belang waren om een begin van ver-
trouwen in de training te creëren. Deskundig betekent dat de vormgeving van vragen
werd bepaald door het decor: de gewelddadige gebeurtenissen en de huidige zorgen,
angst, achterdocht, het zwijgen, de schaamte en de gevoelens van schuld en/of overle-
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vingsschuld. Het betekende ook dat interveniërende handelingen ervaren moesten kun-
nen worden als materiaal waarvan geleerd kon worden. En wat de trainer wel kon vragen
was hoe in de voorbije jaren gehandeld, gezocht, getroost, gezorgd en bemoedigd was.
Op geleide van de antwoorden hierop kon de trainer nagaan hoe door de deelnemers
over die inzet werd geoordeeld, wat er volgens hen goed was gegaan en wat niet voor
herhaling vatbaar was. De trainer kon vragen naar de wijze waarop de huidige patronen
van sociale omgang vorm hadden gekregen en of er ruimte bestond voor het verleggen
van sociale grenzen en waar hoop voor de dag van morgen in werd gevonden.
Het gegeven dat 65,3% van de 78 deelnemers uit Byumba, Nya-Ngezi en Nyamata be-

taald werk had, betekende dat de wervingscriteria nageleefd waren. Door het antwoord
wist de trainer dat overige deelnemers het zonder betaald werk moesten stellen en dat er
dus een risico bestond dat ze af zouden haken als ze wel werk vonden. Om die reden
achtte zij het creëren van eenmotiverend perspectief van niet te onderschatten betekenis.
En omdat het tot ontwikkeling helpen brengen van vertrouwen in een gekwetste gemeen-
schap te voet komt en het verlies van vertrouwen te paard gaat, was een zorgvuldig en
motiverend perspectief voor een lange periode van essentieel belang. De trainer dacht in
dat verband aan een door de trainingsdeelnemers te organiseren publieke presentatie aan
de lokale bevolking over hun ervaringen met de toepassing van sociotherapie. De trainer
had eerder, in de kleine kliniek in het politiek instabiele oosten van Zimbabwe meege-
maakt hoe duizend vrijwilligers, tijdens een door haar geïnitieerde bijeenkomst, waarde-
ring van lokale en provinciale autoriteiten ontvingen voor de fysieke participatie die zij
geleverd hadden bij de uitbreiding van voorzieningen van onderwijs en gezondheidzorg.
Vanuit de antwoorden over verschillende type werkzaamheden van de deelnemers

waren vervolgvragen mogelijk over de betekenis van deze werkervaringen met betrek-
king tot de doelstelling die door de eigen organisatie aan deze interventie was meege-
geven. Welke uitleg hadden de deelnemers gekregen waarom hun organisatie(s) zocht
(en) naar een interventie die sociale cohesie in de leefomgeving terug kon brengen terwijl
de kerken, het onderwijs en de gezondheidszorg de draad weer opgepakt hadden, NGO’s
weer initiatieven hadden genomen en er met tienduizend gacaca comités een begin was
gemaakt met het proces van volksrechtspraak?
Omdat de trainer met de sociotherapie een ontwikkeling in de breedte op het oog

had en nu wist dat er deelnemers waren gerekruteerd met een academisch en hoger
opleidingsniveau kon ze zich oriënteren op een werkwijze waarmee deze deelnemers
naast de degenen met een voortgezet onderwijs niveau, uitgedaagd konden worden en
hoe hun kennis en ervaring van betekenis kon worden, bijvoorbeeld ten aanzien van de
ontwikkeling van een passende organisatie voor sociotherapie.
Het antwoord op vraag 13 maakte duidelijk dat bij de 99 deelnemers uit de 4 plaatsen

informatie aanwezig was uit 16 verschillende post-conflict trainingen. Die informatie riep
de vraag op waarom die trainingen geen significante impact bewerkstelligd hadden op het
herstel van cohesie in het sociale weefsel, zoals de kerkautoriteiten van de Anglicaanse
kerk van Byumba dat wensten. Was er geen brede impact omdat het type trainingen
specialisaties weerspiegelden zoals die aan de universiteiten in de westerse wereld georga-
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niseerd worden? Bleef brede sociale impact uit omdat de inhoud van de collectie aan
trainingen niet complementair waren en daardoor voeding gaven aan een Babylonische
spraakverwarring? In de Nederlandse klinieken die werken met gevluchte en getraumati-
seerde betrokkenen bij oorlogsconflict had de trainer, als lid van multidisciplinair samen-
gestelde teams, geleerd dat een Babylonische spraakverwarring moeilijk te voorkomen
was door de verschillende talen, nationaliteiten en verschillende inhoud van conflicten
die de opgenomen patiënten ontvlucht waren. Maar ook door de valkuil van professionals
die te veel willen. De Babylonische spraakverwarring was moeilijk te voorkomen door de
verschillende denkmodellen binnen de verschillende disciplines. De trainer had in de
teams geleerd dat bijeengebrachte denkmodellen uit zichzelf geen meerwaarde creëren.
Om meerwaarde te bereiken moeten modellen theoretisch en methodisch bij elkaar pas-
sen, naar elkaar verwijzen en op elkaar worden afgestemd. Afgezien van het aantal gezich-
ten van de behandelende professionals en van het aantal interventies per week (soms wel
vijfentwintig), concludeerde de trainer ten aanzien van de multidisciplinaire teams in Ne-
derland dat het afstemmingswerk stiefmoederlijk werd behandeld (Dekker, 2002).
Wat betreft de aanwezige kennis uit de eerdere trainingen: in de Rwandese groepen

scoorde deelname aan traumacounselingtrainingen het hoogst, gevolgd door trainingen
preventie en zorg voor HIV/AIDS7 en conflictmanagement. In Nya-Ngezi was vaker deel-
genomen aan trainingen met als thema mensenrechten en vrouwen en seksueel geweld.
Over de trainingen kon de trainer vragen wat geleerd was en uitzoeken of de trainingen
elkaar hadden aangevuld of tegengesproken.
In Nya-Ngezi kon de trainer een gesprek over effectief verlenen van hulp op gang

brengen, bijvoorbeeld door een vraag te formuleren over de betekenis van de uitspraak
van een van hulpverleners in de loods achter het Panzi ziekenhuis in Bukavu dat voor de
driehonderd uitgestoten vrouwen gekookt werd om te voorkomen dat de vrouwen te-
veel zouden denken.
De antwoorden van de vragen 14 en 15 over verworven kennis en vaardigheden buiten

onderwijs en training om, boden aanknopingspunten voor het op gang brengen van laag-
drempelige gesprekken in dagopeningen. De trainer kon vragen wat de deelnemers in de
trainingen over psychotrauma hadden geleerd en of de deelnemers was verteld dat de
meest gepraktiseerde activiteiten als lopen, zingen en werk (op de akker) sombere ge-
dachten kunnen helpen onderbreken. Het was overigens opmerkelijk dat geen van de
deelnemers bij vraag 14 invulde praktisch te kunnen organiseren. De logistieke voorberei-
dingen getuigden ervan dat zij dat wel goed konden.
Het antwoord bij vraag 16 over nachtrust stelde gerust omdat het een indicatie gaf dat

de deelnemers waarschijnlijk opgewassen waren voor de taken die na de training volg-
den. Later in de training kon dit antwoord nog eens tevoorschijn worden gehaald om
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opnieuw de vraag te stellen of de meeste nachten nog steeds goed slapend werden door-
gebracht.
Dat uit de antwoorden op vraag 17 over de wenselijkheid van divers samengestelde

trainingsgroepen naar voren was gekomen dat iedere deelnemer gemiddeld 4,6 andere
deelnemers kende, wekte vertrouwen in de voorbereidende werkzaamheden van de res-
pectievelijke stafteams.

Naarmate meer groepen getraind waren, ontstond zicht op de verschillen en overeen-
komsten in draaglast en mogelijkheden tussen de groepen. Zodoende nam de dwin-
gende behoefte bij de trainer af om de vragen vroegtijdig te stellen. Tenzij er een argu-
ment was om daarvan af te wijken, bleven de vragen tijdens de eerste of tweede dag
gesteld. In een van de Nyamata groepen gebeurde het pas nadat in de tweede trainings-
week de naar voren gekomen spanning over de aanpak van de training was geluwd. In
Liberia werd het tijdstip van vragen ondergeschikt gemaakt aan het absorptievermogen
van de supervisant.

Conclusie
Het proces van vragen naar de draaglast en mogelijkheden beperkte de zelfwerkzaam-
heid van de deelnemers niet (vraag A). Vragen en antwoorden boden eerder zicht op aan
de orde te stellen onderwerpen. En tegen de verwachting in droegen de vragen in Byum-
ba bij aan erkenning van leed.
De deelnemers bemerkten dat hun antwoorden ook voor elkaar betekenis kregen na-

dat zij deelgenoot gemaakt werden van de aanwezige eigenschappen in hun groep. Zij
lazen hoeveel weeskinderen de deelnemers van deze groep geadopteerd hadden en hoe-
veel verliezen zij allen samen geleden hadden. Daarmee kreeg het deelgenoot zijn voor-
waardelijke betekenis in het mee-creëren van een veilige conditie om te leren van de
training.
De vragen hadden betekenis voor het verdere handelen van de trainer (Vraag C) om-

dat antwoorden bijdroegen aan het kunnen anticiperen op ongemakkelijke situaties. De
antwoorden droegen bij aan het kunnen formuleren van situatie- en context-relevante
vervolgvragen die de deelnemers konden aanzetten tot nadenken over ontstane en ge-
wenste veranderingen. Hierdoor kon geleerd worden over het hebben van een eigen rol
in het creëren van veiligheid en vertrouwen binnen de groep.
Het stellen van de vragen na het spelen van een spel werkte bevorderend op de nog

impliciete uitnodiging tot participatie. Doordat de vragen individueel en schriftelijk wer-
den beantwoord, werd niet tegemoet gekomen aan het principe van samen leren door te
doen, maar wel aan die van gelijkheid, participatie, verantwoordelijkheid en aan het ‘hier
en nu’ principe.
Uit de antwoorden over de geleden verliezen werd duidelijk met welke spanning on-

der de oppervlakte rekening moest worden gehouden. De antwoorden over kinderen,
verhuizingen, verliezen, werkactiviteiten, opleidingsniveaus, andere trainingen, vaardighe-
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den, slaappatronen en bekendheid met elkaar bevatte trainingsmateriaal voor de ko-
mende periode. De volgende hoofdstukken beschrijven hoe dat materiaal van betekenis
werd voor de vormgeving van de basistraining.

6 DRAAGLAST EN MOGELIJKHEDEN VAN DE DEELNEMERS AAN DE TRAININGEN
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7 Participatie bevorderende methoden

Introductie
In de vorige drie hoofdstukken zijn interventies verkend die georiënteerd waren op de
sociale buitenwereld. Deze oriëntatie vraagt om actieve deelname aan een proces van
open communicatie waarbij een eigen inkleuring gevraagd wordt. Participatie is betrok-
ken zijn, deel hebben, deelnemen. Participeren in verbale en/of non-verbale communica-
tie en in besluitvorming kan actief of passief van karakter zijn. De mate van participeren
hangt samen met socio-politieke omstandigheden en met persoonlijke mogelijkheden.
Bij verandering door participatie komen de bestaande regels van het sociale verkeer

ter sprake. Wanneer trainers naar omgangsregels vragen die de deelnemers ter plaatse
van toepassing vinden op de eigen groep, dan is de kwaliteit van het vervolg afhankelijk
van de mate waarin er aandacht wordt besteed aan veiligheid, respect wordt getoond
voor lokale gewoonten, en ruimte is voor gevoelens van autonomie. De reactie van de
deelnemers is van betekenis als de sociale afstand ten opzichte van elkaar vermindert en
interactie toeneemt.
Door bij situaties passende methoden kunnen de deelnemers leren hoe zij kunnen

participeren in het creëren van veiligheid. Een aangeboden activiteit over bijvoorbeeld
veiligheid is betekenisvol als ervaren gevoelens van reserve en weerstand bespreekbaar
blijven, als motiverende en belemmerende aspecten van traditie, cultuur, religie en van
de nasleep van geweld benoemd kunnen worden, als kansen om te leren van eigen erva-
ringen benut worden en als vitale begrippen als veiligheid, vertrouwen, zorg of respect
door de deelnemers zelf gedefinieerd en mede gecreëerd zijn.
Voor de trainer en de trainingsdeelnemers is het niet alleen belangrijk om weerstand

op te (leren) merken maar ook om er met open mind regulerend in te leren opereren en
ervan te leren. De vaardigheid van sociotherapeuten en hun stafleden om spanning te
kunnen reguleren en te temporiseren is wezenlijk voor het welslagen van sociotherapie in
een post-conflict context. In lijn met de uitgangspunten van sociotherapie (1.3) is de
uitnodiging tot participatie in dit hoofdstuk daarom gelijktijdig participeren in het leren
hanteren van tegenspraak en weerstand.
Aan de hand van een dagprogramma worden in dit hoofdstuk waarin de tweede fase,

die van vertrouwen het onderliggende thema is, tien methoden gepresenteerd waarmee
participatie op gang wordt gebracht. Twee daarvan: het formuleren van regels voor de
eigen groep en het samen definiëren van het begrip veiligheid worden uitvoeriger be-
schreven en geanalyseerd. Eerst volgen het theoretisch kader, de onderzoeksvraag, het
analysemodel en -vragen.
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7.1 Theoretisch kader
In de sociotherapiemethodiek is participatie een van de zeven principes. Samen met het
principe van verantwoordelijkheid vormt participatie de voorwaarde voor een derde
principe, namelijk dat van democratie. De drie principes, die gebaseerd zijn op de theorie
over communiceren en besluitvorming in groepen (Johnson & Johnson, 2008, p.221,
p.233) maken dat open communicatie ontstaat die kan bijdragen aan het draagvlak voor
het nemen van gezamenlijke besluiten. Bij gezamenlijke besluitvorming wordt elke deel-
nemer beschouwd als medeverantwoordelijk voor een open communicatie, die van be-
tekenis is voor het bepalen van de richting voor een zinvolle verandering.
Johnson & Johnson (2008, p. 82) formuleren een sociaal model van participatie. ‘Indi-

viduen die hun pogingen om een gemeenschappelijk doel te bereiken op elkaar willen
afstemmen, moeten elkaar leren kennen en vertrouwen, accuraat en duidelijk leren com-
municeren, leren hoe ze elkaar kunnen accepteren en steunen, en leren conflicten op een
constructieve manier op te lossen’. In deze wijze van zoeken wordt interactief leren be-
vorderd en wordt geanticipeerd op tegenspraak en weerstand. Dit model is in lijn met
een dialogische benadering van participatie, die zich richt op het bevorderen van geza-
menlijke leerprocessen waarin partijen naar wegen zoeken om elkaar te versterken en
leren verantwoordelijkheid te delen (Abma en Widdershoven, 2010, p. 13).
Interventie methoden die gericht zijn op het leren om met open communicatie te

participeren in verandering, kunnen positief uitpakken, maar dragen ook het risico van
mislukken in zich. Mislukken kan het gevolg zijn van te vroeg of te laat geplaatste inter-
venties, bijvoorbeeld als de voortgang van de ontwikkeling van een proces (nog) niet
goed ingeschat kan worden en als terugval naar vorige fasen van ontwikkeling niet opge-
merkt is. In het leerproces met open communicatie kunnen attitudes met sterke gevoe-
lens van verantwoordelijkheid tot ontwikkeling komen. Deze gevoelens kunnen geba-
seerd zijn op het eigen enthousiasme; op de ervaring zelf baat te hebben bij de training
waardoor een sterke behoefte wordt ervaren de ander even enthousiast te maken. Opge-
drongen enthousiasme draagt het risico van groepsdruk in zich en kan eveneens leiden
tot een blinde vlek voor het essentiële, namelijk het kunnen beleven van het proces van
het ontdekken hoe verandering kan ontstaan (Remmerswaal, p. 390). Een ander risico bij
de beginnende deelnemers aan de trainingen schuilt in het (nog) niet kunnen inschatten
van de betekenis van het feit dat zij in de ogen van anderen een ‘deskundige’ (geworden)
zijn. En het is een risico geconfronteerd te worden met de normale maar teleurstellende
beperkingen van de sociotherapie: de moeite om gevoelens van onvermogen te erken-
nen, het ervaren onvermogen te communiceren, te accepteren en om hierover te leren.
Complexiteit in deelname aan open communicatie wordt verder beïnvloed als de

deelnemers aan trainingen voortkomen uit een orale traditie waarin gebeurtenissen
naast religieus en rationeel ook wel personalistisch verklaard worden (Ellis, 2007).
Veranderen roept tegenspraak, weerstand en risico’s op. Weerstand tegenover toege-

nomen mondigheid waardoor vanzelfsprekende patronen veranderen, kan zich uiten in
defensieve communicatie, negatieve beïnvloeding en manipulatie. Ook ontstaan risico’s
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op weerstand als gevolg van participatie in dialoog. De diversiteit in leeftijd, maatschap-
pelijke positie en opleiding binnen de groepen van trainingsdeelnemers en de beperkt
beschikbare tijd voor een training kunnen tot gevolg hebben dat besproken concepten
verschillend worden begrepen. Als verschil in perceptie niet wordt opgemerkt ontstaat
ruis. Ruis in communicatie komt verder voort uit attitudes en referentiekaders of uit
meer of minder duidelijk taalgebruik van degene die een boodschap communiceert en
uit de achtergrond en ervaringen waarmee een ontvanger interpreteert. Als ruis niet
opgemerkt en uitgesproken wordt, kan het spanning in de toekomstige samenwerking
teweegbrengen (Johnson & Johnson, 2006, p. 106; Remmerswaal, 2006. P. 425-432).
Weerstand tegen open communicatie kan blijken uit het woordgebruik. In het Neder-

lands kan defensieve communicatie bijvoorbeeld tot uitdrukking komen in veelvuldig en
stellig gebruik van de woorden toch, gewoon en maar. ‘Maar het is toch gewoon zo?’
‘Weerstand is merkbaar in patronen van interactie waarbij gepoogd wordt terug te

grijpen naar wat vóór de training bekend was. Een te strakke bescherming van het zelf-
beeld is een signaal dat verandering aanslaat of als angst wordt opgeroepen’ stelt Rem-
merswaal (2006, p. 425-426).

7.2 Onderzoeksvraag en analysemethode
De onderzoeksvraag bij dit hoofdstuk is:
Hoe dragen participatie bevorderende methoden bij aan het proces van verandering

en wat leren de deelnemers van participatie bevorderende methoden?
De analyse vragen voor dit hoofdstuk zijn:

1. Hoe komt het theoretische model van Johnson & Johnson tot uitdrukking in het
proces van het bevorderen van participatie, gericht op:
a. Het leren over vertrouwen in samenwerking?
b. Het leren over de betekenis van motivatie in de samenwerking?
c. Het leren over de betekenis van weerstand tegen samenwerking?
d. Het leren van en met elkaar?

2. Hoe verliep het proces van vragen naar informatie over lokale regels voor gedrag in
groepen door de trainer en welke invloed had dit op participatie?

3. Hoe verliep de oefenopdracht over veiligheid?
4. Weke rol speelden de noties van verwantschap en burgerschap in experimenteren
met open communicatie?

5. In hoeverre leidden de participatie bevorderende methoden tot het ontstaan van
horizontale sociale mobiliteit?

7.3 Ervaringen in de praktijk
In hoofdstuk 4 werden de dagopeningen, dagsluitingen en spelletjes beschreven als on-
derdeel van de eerste communicatie. In dit hoofdstuk worden deze en andere vormen
onderzocht als methoden waarmee participatie wordt gestimuleerd.
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7.3.1 Participatie bevorderende methoden

– Informele begroetingen
Met de kennis van de werking van de theorieën van Skinner en Bandura in gedachten,
begroette de trainer iedere deelnemer bij binnenkomst informeel in de veronderstelling
hiermee de drempel tot participatie te verlagen. Ze herhaalde de begroetingen dagelijks.
Op die wijze communiceerde ze expliciet dat het komen naar de training werd gewaar-
deerd en impliciet dat de deelnemers werden gezien en erbij hoorden. De verbaasde
reacties van deelnemers die hun plaats al hadden ingenomen en alsnog werden begroet,
wezen erop dat zij deze wijze van begroeten niet gewend waren. De trainer creëerde
intentioneel een navolgbaar voorbeeld door de informele begroetingen consequent te
herhalen. De verbazing maakte na enige dagen plaats voor verwachtte begroetingen. In
bijna alle gevallen beantwoordden de deelnemers het gezochte oogcontact en met ge-
duld probeerden verscheidene om de trainer de begroetingswoorden te leren van de
lokale taal. De begroetingen stelden de trainer in staat om een eerste indruk te krijgen
van de gemoedsgesteldheid van deelnemers. Hierin vond zij aanknopingspunten voor
thema’s die in de loop van de dag mogelijk van betekenis konden worden.

– Dagopeningen
Als een klaargezette stoel leeg bleef in een dagopening, werd iemands afwezigheid opge-
merkt. De stoelen bleven zelden leeg, maar tijdens de eerste dagen werden er nogal eens
tassen, schriften en kledingstukken op gelegd. De deelnemers zochten dan een andere
stoel in de ruimte en namen vervolgens naast of achter de klaargezette stoelen plaats.
De trainer corrigeerde deze manier van het innemen van een plaats in de ruimte met
humor door uit te leggen dat er voor iedere deelnemer een eersteklas zitplaats was ge-
reserveerd. Deze mededeling werd enkele dagen door haar herhaald en steevast met een
glimlach beantwoord. De actie moeten herhalen leerde dat de deelnemers geen belang
hechtten aan de betekenis van de stoelenformatie die beoogde uit te nodigen en de
cohesie te structureren. Daar het volgens de theorie van Piaget nodig is om nieuwe han-
delingen te herhalen voordat er nieuwe cognitieve structuren ontstaan en deze in het
geheugen passen, herhaalde de trainer haar mededeling. Na enkele dagen corrigeerden
de deelnemers zichzelf en elkaar.
De dagopeningen werden dagelijks gehouden om er de stappen binnen een proces

van ontwikkeling mee aaneen te rijgen. Elke dag begon met elkaar laagdrempelig ‘als op
het erf’ te ontmoeten. In de dagopening werd ‘by example’ naar ieders welbevinden ge-
vraagd. Hiermee werd onderlinge belangstelling georganiseerd en aan de persoon van de
deelnemer respect werd betoond. Tijdens de eerste dagen stelde de trainer de vragen;
zodra zij merkte dat er ruimte ontstond bij de deelnemers - bijvoorbeeld wanneer ie-
mand in Byumba een antwoord ‘goed’ zonder toename van spanning nader toelichtte -,
nodigde zij de deelnemers uit om de opening van een dag te leiden en de vragen zelf te
stellen. De terugkerende belangstelling voor het welbevinden werd na enige dagen op
prijs gesteld. Daarmee kreeg de dagopening een voorspelbaar en daarmee veilige beteke-
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nis. Binnen die veiligheid experimenteerden de deelnemers ‘als vanzelf’ met open com-
municatie.
Er was ook weerstand, open communicatie was tegengesteld aan wat de deelnemers

gewend waren. De weerstand bleek uit de gespannen gezichtsuitdrukking van verschil-
lende vrouwelijke trainingsdeelnemers toen een mannelijke deelnemer in Nya-Ngezi1 in-
dringende vragen stelde over de aanstaande toepassing van sociotherapie; hij vroeg of
sociotherapie zou gaan plaatsvinden op plaatsen waar het nog niet veilig was. En hij
vroeg of de mensen die verkeerde dingen hadden gedaan, zoals de leden van de Mai
Mai, ook gezien werden als getraumatiseerd.2 En of groepen die elkaar naar het leven
hadden gestaan zich konden verzoenen en of er een methode bestond die de waarheid
over mensen kon ontdekken. Tot slot vroeg hij of de mensen met macht de methode
van sociotherapie als een bedreiging op konden vatten. In antwoord hierop vroeg de
trainer aan de deelnemers naar hun associatie bij de begrippen sociaal en therapie. De
deelnemers omschreven sociaal als omzien naar elkaar en verlenen van onderlinge hulp.
Therapie associeerden zij met medicijnen. Na uitleg van dit begrip vond de trainer ge-
hoor voor een herhaling van de definitie van sociotherapie. Hierin beklemtoonde zij dat
een training in sociotherapie juist niet bedoeld is om riskante heroïeke daden te verrich-
ten. Ze wees naar de helende werking die uit kan gaan van de voorheen zo normale
sociale ontmoetingen op het erf. Het proces van vraag en antwoord leerde dat de span-
ning op de gezichten van de vrouwen verdween. Hieruit leidde de trainer af dat zij hun
onuitgesproken verwachtingen over sociotherapie bijstelden.
De dagopeningen boden verder de gelegenheid onderwerpen aan te dragen voor een

volgend trainingsuur. Eerst maakte de trainer zelf daaruit een keuze, en na enkele dagen
betrok ze de deelnemers daarbij. De ene deelnemer reageerde enthousiast over de keu-
zemogelijkheid; bij de andere riep het weerstand op. De weerstand bleek in Nyamata
bijvoorbeeld uit het vermijden van oogcontact met de trainer. De deelnemers poogden
zo om nog niet tot participatie uitgenodigd te worden. Er ontstonden momenten van
verandering als deelnemers een glimlach toonden nadat de trainer hen op speelse wijze
uitnodigde. Ze nodigde uit terwijl ook zij oogcontact vermeed. De verlegen deelnemers
werden daarna door hun collega’s aangemoedigd.

– Een educatief onderwerp
Door aan te sluiten bij de onderwerpen die waren ingebracht, sloot de trainer aan bij de
aanwezige kennis, interesse en belangstelling. De eerste keer koos zij voor een onderwerp
waarover ze een uitvoeriger toelichting kon geven: de betekenis van het klaarzetten van
evenveel stoelen als te verwachten deelnemers. Een andere keer ging het educatieve on-
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derwerp over het samen vinden van antwoorden hoe om te gaan met de gevoelens van
vrees voor de kinderen die (beladen) vragen stelden naar de afwezigheid van hun vaders
en hoe die vrees met de methode van sociotherapie gedeeld en wellicht verlicht kon
worden.3 Er waren onderwerpen waar de trainer interpretatieve vragen over stelde. Bij-
voorbeeld wat de gebruikelijke regels voor de bijeengekomen groepen in een specifieke
post-conflict context waren. Of hoe deelnemers, na de ervaringen met levensbedreigend
geweld, het begrip veiligheid, familie of community definieerden. Nadat een onderwerp
was gekozen en er een dialoog over was gehouden, kon door onderlinge steun een ander
perspectief ontstaan, bijvoorbeeld bij het vinden van een andere houding tegenover de
niet aflatende druk van (wees-adoptie) kinderen die antwoorden willen op hun vragen.4

– Oefenopdrachten
Oefenopdrachten waren bedoeld om verdieping en bezinking van de besproken onder-
werpen te bevorderen. Verder in dit hoofdstuk worden voorbeelden over regels en over
veiligheid uitgewerkt.

– Lichamelijke oefeningen
Tussen de pauze en voor de lunch werd tijd ingeruimd voor de dagelijks terugkerende
lichamelijke oefeningen. Deze oefeningen legitimeerden een onderbreking en beoogden
participatie gaande houden. Tijdens de eerste oefeningen in Byumba beperkte de trainer
zich tot de uitnodiging deel te nemen aan rek en strek activiteiten. In de trainingsplaat-
sen na Byumba veranderde de inhoud van de onderbreking gaandeweg in ‘relax & refo-
cus’ spelletjes. In de spelvorm moest snel worden gereageerd op speelse en wisselende
opdrachten. Na enkele dagen (3 tot 5) stelde de trainer de deelnemers voor om de korte
oefeningen zelf te leiden. De delegatie werd door de ene deelnemer schoorvoetend en
door de andere met gemak geaccepteerd. De delegatie werkte, overeenkomstig de
theorie van Bandura. Sommige mannelijke deelnemers in Nyamata vertelden dat ze be-
kend waren met lichamelijke oefeningen uit de tijd dat ze militair getraind waren. Ver-
tellen van deze ervaring bleek voor geen van de deelnemers een reden om af te zien van
verdere deelname aan de lichamelijke oefeningen. De delegatie werkte verder omdat
deelnemers, die uit Byumba bijvoorbeeld, na verloop van tijd ook spelvormen inbrachten
die ze uit hun schooltijd kenden. Hiermee werd zichtbaar dat zij zich op hun gemak
gingen voelen.
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– Spelletjes
De spelletjes hadden een vergelijkbare functie als de lichamelijke oefeningen en dienden
eveneens om te ontspannen en de participatie gaande te houden. Afhankelijk van wat in
een groep gebeurde, functioneerden de spelletjes ook om spanning van emoties te ver-
dunnen en om uit te dagen verder over een nieuwe ervaring na te denken. Naast het
memoryspel werden in de eerste week het ik-ga-op-reis-en-ik-neem-mee spel (een spel
waarin de inhoud van een reiskoffer toeneemt en de toegevoegde artikelen in foutloze
volgorde genoemd moeten kunnen worden) en rummikub (een behendigheidsspel met
cijfersteentjes) geïntroduceerd. Daarmee ontdekten deelnemers dat er (in tegenstelling
tot bij het memoryspel) een ander beroep op onthouden en een groter beroep op hun
inzicht, durf en tactiek werd gedaan. Het reis spel en rummikub creëerden andere cogni-
tieve spanning. Deze spelletjes daagden verscheidene vrouwen, bijvoorbeeld in Nya-Nge-
zi en in Kakata, tot meedoen uit die tot dan op de achtergrond waren gebleven. Daar-
door ontdekten zij en de overige deelnemers onvermoede en onbekend gebleven
talenten.5 Het dagprogramma bood ruimte voor het kunnen kiezen van een spel. De
keuzemogelijkheid vertelde dat de belangstelling voor het memoryspel verdween nadat
de deelnemers het rummikub leerden kennen. Naar aanleiding van deze keuze maakten
de deelnemers in alle groepen (nog impliciet) duidelijk dat zij uitdaging op prijs stelden.
De activiteiten van de eerste dagen leverden meer leerzame thema’s op dan de gegunde
trainingstijd toestond.

– Vaardigheidstrainingen
De ochtendactiviteiten droegen ingrediënten aan voor het middagprogramma waar het
oefenen in vaardigheid centraal stond. In een van de groepen in Nya-Ngezi vroegen de
deelnemers of er voor de toekomstige praktijk voldoende memoryspelletjes waren. Deze
vraag bracht de trainer op het idee om het uur van de vaardigheidstraining te gebruiken
die samen te gaan maken. De deelnemers voerden het maken uit met veel plezier. De ene
deelnemer bleek minutieus precies te werken en de ander bleek onhandig, naar het leek
als gevolg van een weinig gestimuleerde oog-hand coördinatie. Dat leidde de trainer af
aan de wijze waarop een schaar werd gehanteerd, in hoe werd geaarzeld bij het houden
van overzicht en in verschillen in gebruik van het benodigde materiaal. De deelnemers
toonden zich trots op het resultaat. De oefeningen in vaardigheid waren overigens inci-
denteel op handvaardigheid gericht en voornamelijk bedoeld om door middel van rol-
lenspellen en oefeningen eerder ingebrachte informatie over de verschillende aspecten
van communicatie te leren hanteren of beter te begrijpen. Rollenspellen en de nabespre-
king daarvan functioneerden bovendien in experimenteren met open communicatie.
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– Afsluiting van de dag
In de afsluitingen werd opnieuw actief aandacht besteed aan het welbevinden van de
deelnemers. Hierin werd gevraagd of eenieder voldoende ontspannen naar huis ging,
wat een geruststellend effect beoogde. De afsluitingen functioneerden tevens als een
evaluatie van de dag. In Nyamata antwoordde een deelnemer dat de introductie die dag
van een symbolische thermometer - waarmee de deelnemers hun gemoedsgesteldheid
en hun mate van waardering konden aangeven over de inhoud van training - eerst niets
nieuws leek. Nu wat verder was nagedacht over de speelse wijze van het gebruik, vertelde
de betreffende deelnemer dat hij nieuwsgierig was geworden naar de uitleg over veran-
dering in de ‘temperaturen’ van de volgende dag.6

– Informele afsluiting
Tijdens de periode van geweld hadden veel deelnemers ervaren dat afscheid nemen heel
vaak niet mogelijk was geweest. Daarom besteedde de trainer hieraan op ongedwongen
wijze dagelijks aandacht, door met een handdruk iedere deelnemer een goede terugreis
toe te wensen. Veel deelnemers maakten gebruik van dit informele moment om nog net
iets extra’s toe te voegen: ‘Nee, ik ga niet naar huis, ik ga met u mee’ voegde een van de
deelnemers uit Kakata toe. Over dergelijke toevoegingen kon de volgende dag een ope-
ningsvraag gesteld worden waardoor langs die weg geleerd kon worden over de beteke-
nis van het aangaan van een relatie in het leren begeleiden van sociotherapie-groepen.
Zorgvuldig afscheid nemen nodigt uit om terug te keren. In het afronden van een dag
met een handdruk bij de deur communiceerde de trainer de beide betekenissen nog niet.

7.3.2 Oefening I: Het maken van omgangsregels voor en door de groep

– De aanleiding
Byumba: In Byumba vertelde de coördinator aan de trainer op de avond voor de eerste
trainingsdag, dat hij een trainingsdeelnemer wilde aanwijzen die voor de orde in de groep
zou zorgen.7 De persoon moest erop toe zien dat andere deelnemers de trainingstijden
respecteerden, dat de ruimte dagelijks opgeruimd en schoon achter werd gelaten en dat
de vrouwelijke deelnemers met een baby, indien noodzakelijk, werden geassisteerd. De
trainer vroeg de coördinator haar toe te staan die verantwoordelijkheid op een andere
wijze tot stand te laten komen want ze dacht eraan om de deelnemers samen hun regels
voor de eigen groep te laten maken. Ze redeneerde dat zelfgemaakte regels voor de eigen
groep, participatie konden bevorderen en dat de kans bestond dat de verantwoordelijk-
heid voor de orde in de groep gedeeld ging worden. De redenering paste bij het leren
begeleiden van sociotherapie-groepen. Door eigen regels te maken konden de deelne-
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mers bovendien leren over samenwerken op basis van principes. Nadat de trainer haar
verzoek drie keer herhaalde; er leek geen referentiekader, werd het gehonoreerd.

– De introductie
In de wetenschap iets nieuws te introduceren vroeg de trainer de deelnemers van Byum-
ba welke lokale regels voor groepen gebruikelijk waren. Zij lichtte haar vraag toe door
haar positie te verduidelijken. Ze beschouwde zichzelf als een uitgenodigde gast en
vreemdeling in het beschadigde land. Ze legde uit dat ze over gangbare regels geïnfor-
meerd wilde worden aan het begin van de toekomstige samenwerking. Ze deelde op dat
moment haar kennis over de theorie van Lewin & Grabbe nog niet over de leerzame
betekenis van het zelf doen van ontdekkingen. Met nog niet vertellen beoogde de trainer
dat de deelnemers zich als eerste uit konden spreken over de betekenis van de actie. De
deelnemers reageerden op het verzoek de regels te stellen met verbaasde gezichtsuit-
drukkingen. Geen van hen toonde waarneembare tekenen van herkenning van een der-
gelijk verzoek.

– De vooronderstelling van de trainer
De trainer verwachtte dat door het gezamenlijk maken van regels het niet nodig zou zijn
een persoon aan te wijzen die zorg zou dragen voor de orde in de groep want gezamen-
lijk gemaakte regels motiveren tot de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het nale-
ven daarvan.

– Hoe het gezamenlijk maken van regels werd uitgevoerd.
Mede door eerdere ervaringen met tolkbemiddeling in de Nederlandse klinieken, legde
de trainer de stappen om met elkaar antwoorden te maken een voor een uit én ze
schreef ze op een flip-over (zie kader XVI ). De deelnemers schreven de gelijktijdig ver-
taalde stappen (de procedure) in hun aantekenschrift.

Kader XVI

Stappen voor het maken van regels voor en door de groep
Stap 1 Iedere deelnemer schrijft op welke 10 regels hij/zij voor deze groep belangrijk vindt.

Zoek een rustige plaats.

Stap 2 Kom terug in de groep en geef jouw regels aan degene die naast je zit.

Stap 3 Lees de regels rustig door.

Verwijder een van de tien regels die jij voor deze groep niet zo belangrijk vindt.

Stap 4 Geef de regels terug aan degene die ze gemaakt heeft.

Stap 5 Een persoon uit de groep verzamelt de overgebleven regels.

De overgebleven regels worden op een flip-over geschreven.

Als regels overeenkomen wordt dat aangegeven met een markering.

Stap 6 Selecteer de regels met de meeste markeringen en maak een top tien.
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De overige regels blijven deel uitmaken van de volgende stappen.

Stap 7 Welke van de overgebleven regels kunnen toch nog worden samengevoegd?

Stel voor de samenvoeging vragen over de bedoeling van een regel en geef uitleg.

Een samenvoeging wordt beargumenteerd.

Stap 8 Met argumenten stelt iedere deelnemer nu voor welke van de overgebleven regels in
aanmerking komen voor de 10 regels voor deze groep.

Stap 9 Onafhankelijk van de andere deelnemers stelt eenieder, uit de overgebleven regels zijn/
haar volgorde voor 10 regels voor deze groep samen.

De volgorde wordt opgeschreven.

Stap 10 Er wordt een groep van 3 deelnemers gekozen die de uitkomst van de volgorde tellen en
bekend maken.

Na presentatie besluit de groep over het resultaat.

Bron: Mulder, Voors en Hagen (1989. p. 107)

De uitvoering
In deze paragraaf wordt de uitvoering betrokken van alle acht groepen

– Byumba A8

Het was een vreemde en inspannende ervaring voor de deelnemers om zonder samen-
spraak met anderen tien regels op te schrijven. Om die reden gaf de trainer aanwijzingen
om op ruime afstand van elkaar aan het werk te gaan. Ze prikkelde de deelnemers met
de opdracht minimaal tien regels te bedenken omdat zij op deze wijze naar meer dan
alleen de meest vanzelfsprekende antwoorden moesten zoeken. Een enkele deelnemer
probeerde onder het individueel werken uit te komen. De derde stap, het verwijderen
van een regel van de naastzittende deelnemer, werd uitgevoerd met verbazing op de
gezichten maar zonder er vragen over te stellen. Bij het op de flip-over schrijven van de
eerste regels (stap vijf) toonde iedereen grote interesse. De regels waren in de moedertaal
gemaakt, en op de flip-over geschreven door een van de deelnemers en ze waren vertaald
zodat ook de trainer het proces kon volgen. Terwijl het patroon in de inventarisatie na
een vijftal presentaties duidelijk werd, besloot de trainer om alle zestien deelnemers bij
de vijfde stap de gelegenheid te bieden hun negen overgebleven regels te presenteren. Zij
maakte hier gebruik van het unieke moment dat zich bij uitstek leende om te ervaren
hoe met ieders bijdrage gelijkwaardig omgegaan werd. De trainer accepteerde hierbij dat
de geplande tijd werd overschreden omdat ze er een diepte-investering in zag. Er werden
drieënzestig verschillende regels gepresenteerd die tijdens de zesde stap in een gezamen-
lijke dialoog werden samengevoegd tot ruim twintig. In de zevende en achtste stap no-
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digde de trainer de deelnemers uit over de twintig overgebleven regels aan elkaar vragen
te stellen en antwoorden te geven. In de wijze van uitvoering hiervan bleek of de reste-
rende en soms samengevoegde regels begrepen waren. Het gesprek over de belangrijk-
heid van de overgebleven regels kenmerkte zich door aandacht en behoedzaamheid. De
deelnemers bleven in hun formuleringen tijdens het gesprek formeel, in hun gedrag ern-
stig en er werd weinig gelachen. De trainer vroeg met regelmaat of de denkbeeldige
radioknop van het stemgebruik naar meer volume kon worden gedraaid. Ze vergezelde
de vraag met een naar rechts draaiend handgebaar. De non-verbale toevoeging resul-
teerde in een glimlach.

– Byumba B9

Een aantal deelnemers probeerden onder het individueel werken uit te komen, dit
toonde zich hier sterker dan in de A groep. De trainer motiveerde hen om de regels van
de procedure te volgen. Het verwijderen van een regel van de naastzittende deelnemer
werd bij de derde stap dralend, maar zonder er vragen over te stellen, uitgevoerd. Er
werden drieënvijftig verschillende regels gepresenteerd, terwijl de deelnemers betrokken
en met grote aandacht reageerden. De betrokkenheid bleek uit de alertheid waarmee
werd opgemerkt dat een formulering al eerder was genoemd en opgeschreven en uit de
controle dat er echt een streepje achter een eerder genoemde formulering kwam. De
drieënvijftig regels werden in samenspraak zo veel mogelijk samengevoegd. Er bleven na
de zesde stap ongeveer twintig regels over. Tijdens een van de volgende stappen vroeg
een deelnemer met een hoge status in de hiërarchie van een kerkorganisatie, hoe zeker-
heid kon worden gekregen dat God als eerste regel uit de oefening zou komen. De trainer
maakte gebruik van de vraag om duidelijk te maken dat de regels van trainingsgroepen
anders kunnen zijn dan de regels van religieuze instituten. De hoogste regel van religieuze
instituten is immers het dienen van God, Jahweh of Allah terwijl de regels in sociothera-
pie-groepen op basis van nieuwe inzichten later heroverwogen en bijgesteld kunnen
worden. Als laatste werd een groepje van drie deelnemers gekozen aan wie, uit tijdnood,
de opdracht werd gegeven om thuis de laatst ingevulde volgorde van prioriteiten te
sorteren en de uitslag de volgende morgen terug te brengen. Die stap gaf opnieuw aan-
leiding tot het uiten van twijfel door iemand met een sociale positie van aanzien. Deze
deelnemer vroeg wat kon gebeuren met de prioritering die zonder controle ging plaats-
vinden. Nadat de trainer zichzelf ervan had verzekerd dat het naar voren gebrachte wan-
trouwen geen bijval kreeg, sprak zij haar vertrouwen in de gekozen personen uit.

– Nya-Ngezi A10

De uitvoering van het individueel maken van regels verliep soepel. De opdracht ver-
baasde en werd gezien als een uitdaging. Het verwijderen van een regel van de naastzit-
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tende bewerkstelligde aarzeling en lichte weerstand. Een deelnemer vroeg aan de trainer
of schrappen echt moest. Met een aanmoediging, een glimlach en een beroep op de
procedure, hield deze voet bij stuk. Zij stelde een antwoord in het vooruitzicht en legde
uit dat een vroegtijdige toelichting de uitkomst zou beïnvloeden en dat ze dat niet wilde.
Er verschenen ongeveer vijfenveertig verschillende regels op de flip-over. De reacties van
de deelnemers lieten zich ‘lezen’ als leergierige en opgetogen betrokkenheid. Tegelijk
werd een ‘eigengereid’ mechanisme in de onderlinge omgang zichtbaar. Zonder samen-
spraak streepte een hoger geschoolde deelnemer de zojuist op de flip-over bekend ge-
maakte regel van iemand door, terwijl die actie niet in de procedure van de vijfde stap
voorkwam. De trainer beschouwde de actie als een illustratief moment om in het ‘hier en
nu’ van te leren. Ze vroeg hoe de collega, van wie de regel afkomstig was, inhoudelijk kon
begrijpen waarom die weggestreept moest worden. De hoger geschoolde antwoordde
dat het geen regel was maar een wens. Met het bekend maken van de zesde stap werd
het vervolg van de procedure duidelijk en plaatste de te vroeg concluderende deelnemer
de regel terug. En nadat er voldoende argumenten waren gewisseld over de wens die als
regel niet passend was, trok de inbrenger zijn ‘wens’ alsnog in. De vijfenveertig regels
werden na de zesde stap teruggebracht tot twintig. Na beargumenteerde besluiten over
de verdere samenvoeging bleven er twaalf regels over. Van de zes vrouwen gedroegen
vier zich tijdens de oefening om tot tien regels te komen volgens het traditionele sociale
patroon. Als hen er niet om werd gevraagd, namen ze nauwelijks het woord.
Ter afsluiting vroeg de trainer of de inzet van de afgelopen drie uur in één woord gevat

kon worden. Hierop antwoordden de deelnemers omschrijvend: ‘We hadden allemaal
een inbreng. Ieder antwoord was goed. We hebben nagedacht. We hebben samenge-
werkt. Het beste uit ons is naar boven gekomen en we kregen geen ruzie’. Nadat de train-
er na ongeveer tien minuten vroeg of de activiteit iets met democratie te maken had, zag
ze dat de deelnemers hierover met verbazing reageerden.

– Nya-Ngezi B11

De deelnemers stelden bij aanvang van de individuele opdracht vragen om verduidelij-
king zodat ze de opdracht beter begrepen. De individuele opdracht werd vlot en serieus
uitgevoerd. Het doorhalen van een regel werd zonder vragen en zonder zichtbare moeite
uitgevoerd. De eerste reactie op de nog onbesproken regels kenmerkte zich door opge-
togenheid. De Chief van Nya-Ngezi, hij stuurde meer dan veertig hoofdmannen aan, deed
bij het maken van regels mee als gelijke, hij deelde het woord en zijn aanwezigheid leidde
niet tot waarneembaar volgzaam gedrag bij de deelnemers. Hij stond op open wijze toe
dat vrouwen en jongere deelnemers zich mengden in de activiteit en hij stelde geen
vragen over eventuele consequenties voor zijn positie of voor die van zijn hoofdmannen.
Er bleven na de presentatie zesenveertig verschillende regels over. De deelnemers vroe-
gen weinig nadere toelichting over ingebrachte voorstellen. De drie vrouwen in de groep
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gedroegen zich die eerste dag zoals van vrouwen in een traditionele samenleving wordt
verwacht. Ze namen het woord niet en bleven stil en bescheiden op de achtergrond. Als
hen iets gevraagd werd over samen te voegen regels signaleerde de trainer talent voor
inzicht. Bij de zesde, zevende en achtste stap toonden de mannen gretigheid bij het
maken van combinaties. Ook in deze groepen namen drie gekozen deelnemers de uit-
werking van de tiende stap mee naar huis. Daarover werden geen vragen gesteld. Voor
het proces inclusief de reductie naar tien regels was tweeënhalf uur gepland. Die tijd
werd niet overschreden.
De enthousiast geworden coördinator ontnam de deelnemers in de B groep de kans

om na te denken over één kenmerkend woord voor de zojuist afgeronde activiteit. Het
antwoord was hem uit de andere groep bekend. Over het voortijdige antwoord liet de
trainer weten dat ze dit jammer vond omdat de bedoeling van de vraag hierdoor onge-
daan gemaakt was. Bij het geven van deze feedback schatte zij een situatie in die verge-
lijkbaar was met haar eerdere ervaringen in Zimbabwe, waar het de gewoonte was dat
het slimste kind van de klas ‘natuurlijk’ als eerste het woord krijgt. En evenals de deel-
nemer die een regel voortijdig doorstreepte, vermoedde zij dat ook de coördinator ver-
trouwd was met deze vanzelfsprekende wijze van doen.

– Nyamata B12

In de tweede groep van Nyamata legde de trainer de leiding voor het maken van de
regels in handen van de coördinator. Over die delegatie maakte de betrokken en gemak-
kelijk sturende voorzitter van Faith Victory Association (FVA) later een bezorgde opmer-
king. Delegeerde de trainer niet te vroeg? De trainer had aan die delegatie niet getwijfeld,
omdat ze tijdens de training van de A groep gezien had dat de voorzitter een ervaren en
getalenteerde coördinator had gerekruteerd.
Er werden vierenveertig verschillende regels gepresenteerd. Daaronder was de regel

dat iemand aangewezen zou moeten worden die de tijd moest bewaken en die de groep
zou moeten leiden. Tijdens het proces van samenvoegen van op elkaar lijkende regels
mengden verschillende vrouwen zich makkelijk en met kennis van zaken in de discussie.
Na ongeveer vijftien minuten van nadenken en noemen van zinnen werd het woord

democratie niet aan de activiteit verbonden. De coördinator vertelde de volgende mor-
gen diep na te hebben gedacht over het feit dat de groep, zonder zich dat te realiseren,
democratie had bedreven. De mimiek in zijn gezicht vertelde over ongeloof en ontdek-
king tegelijk.

– Kakata A13

Enkele deelnemers vroegen tijdens de eerste stap om aanvullende uitleg. Het individueel
in de ruimte plaats nemen om te werken bleek vreemd en werd niet begrepen met alleen
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verbale uitleg. De beide trainers zagen zich geplaatst voor de taak om bijna iedereen
concreet duidelijk maken wat de bedoeling was. Zij deden dit door de deelnemer en de
stoel achter de tafel weg te halen en beiden in de ruimte te situeren. Verscheidene deel-
nemers moesten er desondanks aan herinnerd worden om de eerste stap individueel uit
te voeren. Het wegstrepen van een regel van de naastzittende was voor niemand makke-
lijk uitvoerbaar. Er werd minuten getalmd en er waren aanmoedigingen nodig. De uitvoe-
ring van de overige stappen verliep als in voorgaande groepen. Bij de stap om opnieuw
prioriteit in de overgebleven regels aan te brengen toonden zeven van tien de deelne-
mers zich besluitvaardig.

– Kakata B14

De deelnemers van de B groep vertoonden eveneens moeite het verzoek uit te voeren
om een individuele plaats in de ruimte in te nemen. De individuele uitvoering zelf verliep
adequaat. In een enkel geval werd wel om aanvullende toelichting gevraagd. De deelne-
mers toonden moeite met het verwijderen van een regel van de naastzittende. Sommi-
gen vroegen of dat echt moest. Zij werden aangemoedigd er toch een weg te strepen. De
deelnemers legden uit zichzelf niet uit waarom hierover weerstand bestond. Tijdens het
verzamelen van de overgebleven negen regels veranderde de deelnemer die de taak had
gekregen ze op een flip-over te schrijven, regelmatig net iets aan de formulering. Nadat
de co-trainer en de trainer daarin intervenieerden, deden de overige deelnemers dat later
zelf. In deze B groep gaven enkele deelnemers aan dat het verzamelen van regels sneller
kon. De trainers lichtten toe dat en waarom het van belang was dat iedereen in de groep
in staat werd gesteld om het complete proces te volgen. Drie deelnemers begrepen het
proces met alle volgende stappen compleet. Twee vochten tegen de slaap. Met lichte
verschillen in het geven van prioriteit aan een regel, kwamen de uiteindelijk gekozen tien
regels overeen met de regels in de andere groepen. Het was daarin opmerkelijk dat het
op stand stil zetten van mobiele telefoontjes als eerste uit de bus kwam. Verder viel de
regel ‘geen sessie in de sessie’ op. Deze regel is voor sociotherapie relevant omdat onder-
onsjes in gezelschap de ontwikkeling van vertrouwen kunnen ondermijnen. Het zelf ma-
ken van regels droeg voorbeelden aan waar verderop in de training aan gerefereerd kon
worden.

7.3.3 Oefening II: Het leren maken van een definitie over veiligheid

– Aanleiding
‘Ja, veiligheid, daar gaat het over’ verzuchtten deelnemers van Byumba bij de beknopte
toelichting bij het fasen model van sociotherapie tijdens een van de eerste dagen. Bij
vervolgvragen van de trainer naar alledaagse voorbeelden van onveiligheid werd door
hen (nog eens) geantwoord dat de kinderen schoolgeld nodig hebben en dat de daken
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van arme mensen lekken. De deelnemers brachten naar voren dat er niet altijd genoeg te
eten was en dat er spanning tussen de mensen bestaat.15 De verzuchting vormde voor de
trainer de aanleiding tot het formuleren van een oefening die erop gericht was te leren
om op een methodische manier over de alledaagse frustraties in de eigen omgeving in
gesprek te komen. De trainer vooronderstelde dat de oefening participatie bevorderend
zou zijn en dat hij bij kon dragen aan het creëren van veiligheid.

– Introductie
De trainer introduceerde zes vragen in Byumba (zie kader XVII) en legde daarover uit dat ze
nieuwsgierig was naar de omschrijving die de deelnemers over veiligheid hebben. De overi-
ge vragen (7-14) ontstonden op basis van de bevinding van vorige en deze werden in afzon-
derlijke delen in de programma’s van de volgende dagen opgenomen en geïntroduceerd.

Kader XVII
Begeleidende stappen bij het leren definiëren van veiligheid

Het eerste deel: 45 minuten:
Deelnemers schrijven individueel een antwoord op de volgende 6 vragen.
1. Hoe definieert jouw leefgemeenschap veiligheid?
2. Hoe definieert jouw familie veiligheid?
3. Hoe definieer jij zelf veiligheid?
4. Hoe draagt jouw leefgemeenschap bij aan het veilig maken van de omgeving?
5. Hoe draagt jouw familie bij aan het veilig maken van de omgeving?
6. Hoe draag jij bij aan het veilig maken van de omgeving?

Het tweede deel: 45 minuten
7. Deelnemers bespreken de antwoorden in tweetallen (Stel tweetallen pas vast als het tweede

deel begint)
8. Geef een toelichting van jouw antwoorden aan de ander
9. Val de ander niet in de rede
10. Stel elkaar na de toelichting vragen en geef antwoorden
11. Formuleer op basis van jouw antwoord op de derde vraag en dat van je collega één gezamen-

lijke definitie.
De gedeelde definitie wordt gepresenteerd aan de andere leden van de groep.
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Het derde deel: 120 minuten
12. In de plenaire groep worden de definities van tweetallen toegelicht zonder dat anderen in de

rede vallen.
13. Als alle definities zijn toegelicht kunnen er groep voor groep vragen worden gesteld en ant-

woorden gegeven.
14. De complete trainingsgroep krijgt tot slot de taak om uit alle definities van de tweetallen een

gezamenlijke definitie van veiligheid te formuleren.

– De uitvoering
De bedoeling van deze oefening over veiligheid is om de gedachten van deelnemers te
geleiden naar aanwezige kennis over de eigen omgeving en om het begrip veiligheid zelf
te definiëren.

– In Byumba
Nu de deelnemers bekend waren met het individueel werken aan een deel van een op-
dracht, bleken ze bereidwillig om het eerste deel op die manier uit te voeren. In de beide
Byumba groepen gebeurde dit individueel werken intensief, geconcentreerd en serieus.
Bij het tweede deel van de oefening; de ander een toelichting op jouw antwoorden

geven, volgden de meeste deelnemers de regel om te luisteren zonder de ander in de
rede te vallen. Slechts een enkeling moest eraan herinnerd worden dat niet te doen. Alle
tweetallen van de groepen van Byumba waren tot samenvoegen en formuleren van een
gedeelde definitie in staat. Bij de uitvoering daarvan werkten de deelnemers serieus sa-
men. Er waren geen tekenen van weerstand. De plenair bekendgemaakte uitkomst van
de samengestelde definities van tweetallen leerde dat allen verrast waren.
De presentaties brachten niet alleen een gesprek op gang omdat er materiaal lag waar

gezamenlijke belangstelling voor bestond, de uitkomst stelde de trainer tegelijk in staat
om de verwachtingen van de deelnemers over haar rol als trainer om te draaien. Zij werd
‘als vanzelf’ de vragensteller naar de kennis en kunde van de deelnemers. Bij het gesprek
over de laatste samenvoeging namen in beide groepen enkele deelnemers als eerste het
woord. Een enkeling wist dat langdurig vast te houden. De ‘vanzelfsprekendheid’ daarvan
noopte de trainer te focussen op een geschikt moment om hierover een vraag te stellen.
Een eis aan het stellen van die vraag was dat dit zo weinig mogelijk weerstand op zou
mogen roepen bij de betreffende persoon en bij de groep.
Bij de vijftiende stap (uit de definities van alle tweetallen, één groepsdefinitie maken),

gaven de deelnemers uiting aan hun verrassing over het resultaat van de uitdaging. Na
afloop stelden ze vast dat er een groepsdefinitie tot stand was gekomen, zonder een
onvertogen woord, terwijl iedereen een inbreng had gehad. Tegenover hun verbaasde
vraag hoe dat mogelijk was, antwoordde de trainer slechts met een glimlach, twee letters,
opgetrokken schouders en opengeslagen handen: zo.
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– In Nya-Ngezi
Ook in de beide Nya-Ngezi groepen werd bij de laatste stap van de oefening toename
van veiligheid en onderling vertrouwen duidelijk. Per groep (A en B) stelden de deelne-
mers elkaar ongeveer dertig vragen over de definities van de tweetallen. Daarop volgden
even zoveel antwoorden met een duidelijke verantwoording van de definities. Door de
wijze waarop de oefening was georganiseerd ervaarden de vrouwen en jongeren dat ze
‘als vanzelf’ aan het woord gekomen waren. Het staflid, die als advocaat was opgeleid,
kreeg de eer om na het debat over het samenvoegen de woorden te kiezen waarmee één
groepsdefinitie werd geformuleerd. Hij vertelde na afloop hiervan over zijn nieuw ver-
worven inzicht: ‘Nu zie ik wat wij na onze academische opleiding niet goed deden, wij
dachten het te moeten weten, wij formuleerden de oplossingen en lieten mensen met
bijvoorbeeld landconflicten daarmee instemmen. Het moet dus andersom’16

– In Nyamata
In de A groep van Nyamata bleven, na het debat bij de laatste stap, niet een maar twee
van de zes definities over. De vorsende deelnemers wilden eerst helderheid over de be-
tekenis, het onderscheid en de samenhang van de begrippen vrede en veiligheid. Terwijl
de trainer tot dan op de achtergrond was gebleven omdat de deelnemers het gesprek op
methodische wijze voerden, zag ze in de twee overgebleven definities gelegenheid voor
het stellen van verdiepende vragen. Zoals in het proces van Waarheid en Verzoening in
Zuid Afrika na de apartheid het geval was, leerde ze dat de ene bevolkingsgroep meer
belang had bij vrede en de andere bij veiligheid. Daarom vroeg ze voor welke activiteit
mensen in de omgeving vrede zoeken en voor welke veiligheid. De trainer verbond de
vraag met wat ‘hier en nu’ gebeurde en ze vroeg of tijdens het uitvoeren van de opdracht
vrede of veiligheid een voorwaarde was geweest. Haar vragen riepen geen gereserveerde
blikken meer op waardoor ook de trainer meer veiligheid voelde en concludeerde dat de
gevoelens van veiligheid toegenomen waren.

– In Kakata
In de ene groep van Kakata17 had een drietal vrouwen geen idee hoe op de eerste drie
vragen te antwoorden. Herhaald aangeboden uitleg door de beide trainers had weinig
effect. In het schrijvende deel van de oefening was de jarenlange afwezigheid van basis-
onderwijs te merken. Het overschrijven van een zin van de flip-over naar het eigen schrift
gebeurde in etappes. Na een paar woorden hadden zij opnieuw een blik op het bord
nodig. De uitleg dat het overschrijven van de vragen niet hoefde omdat er eerst antwoor-
den nodig waren om verder mee te kunnen doen, kwam niet binnen of veroorzaakte
meer vertraging. Nadat de overige deelnemers klaar waren hielpen zij, zonder bemidde-
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ling van de trainers, de vrouwen met lees- en schrijfmoeilijkheden. Hierdoor hadden de
drie vrouwen toch nog minimaal materiaal om verder mee te kunnen doen.
Bij het tweede deel van de oefening kostte het de betreffende deelnemers opnieuw

zichtbaar moeite te begrijpen wat werd bedoeld met samen bespreken. Vooral het sa-
menvoegen van de beide derde antwoorden vroeg aanvullende uitleg en intensieve bege-
leiding.
Ten aanzien van het laatste deel van de oefening zijn de deelnemers door de co-trainer

plenair op weg geholpen in het zoeken naar trefwoorden in de definities van tweetallen.
Daardoor zag de supervisor een punt van aandacht voor de supervisie later die dag. De
co-trainer handelde uit gewoonte beschermend waar uitgedaagd kon worden. De groep
als geheel kwam vlot tot een gezamenlijke definiëring. Bij de eerste groepsdefinitie moe-
digde de co-trainer de deelnemers aan om korter te formuleren. Als gevolg werd de
definitie: ’Veiligheid is de kunst om vertrouwen en zorg te beschermen’.
In de B groep18 waren enkele deelnemers vlot in staat om de eerste zes vragen te

beantwoorden. De overige deelnemers behoefden meer tijd dan gepland. Vooraf uitleg-
gen dat de vragen niet overgeschreven hoefden te worden was ook in de B groep aan
dovemans oren gericht. De overname van de tekst in de eigen schriften vergde veel in-
spanning. In een enkel geval verliep dat proces zelfs letter voor letter. Toch kwamen de
deelnemers tot samengevoegde antwoorden op de derde vraag. Vervolgens ontstond de
volgende groepsdefinitie: ’Veiligheid bestaat uit het proces van vertrouwen in de verant-
woording dat toezicht wordt gehouden op de bescherming van de gemeenschap’.

7.4 Analyse
Om veranderingen tijdens het proces van bevorderen van participatie te analyseren, zijn
de uitgangspunten van het sociale model van Johnson & Johnson (2009, p.82) aangevuld
met de dialogische benadering als omschreven door Abma en Widdershoven. Dialogisch
werken is van betekenis om, zoals Johnson & Johnson dat onder andere formuleren: ‘El-
kaar te leren kennen en vertrouwen’. De gevolgtrekking van ‘elkaar leren kennen’ is in de
programma’s van ontwikkelingssamenwerking gedurende vele jaren een motiverend uit-
gangspunt geweest. En terwijl de mensen elkaar in de functionerende sociale instituties
hadden leren kennen, was ‘elkaar vertrouwen’ desondanks spaak gelopen. Volgens de
eerder genoemde onderzoekers Coletta en Cullen (2000) kon dit gebeuren omdat er in
het geval van Rwanda onvoldoende sociale en politieke ruimte voor het middenveld was
geweest om echt te kunnen floreren.
De tot participatie uitnodigende methoden uit dit hoofdstuk waren, vanwege het

spaak gelopen vertrouwen, zowel gericht op wat met betrekking tot veranderen mogelijk
zou zijn als op de twaalf stellingen van Lewin & Grabbe over leren in sociale groepen.

TERUGVINDEN VAN WAARDIGHEID

188

18. 130924 Kakata B 2e dag



Daaronder hun tiende stelling dat veranderingen in gedragspatronen blijvend worden als
de roldefinities, verwachtingen en waarden van anderen mee veranderen.

Foto 9): Uit eigen collectie. Creëren van samenwerking gericht op verandering.
Byumba, 2007

7.4.1 Analyse van de op bevordering van participatie gerichte methoden
Bij het creëren van samenwerken gericht op verandering zijn vertrouwen, motivatie en
weerstand de eerste onderwerpen van aandacht.

a Vertrouwen
De herhaalde aandacht van de trainer voor ieders welbevinden, die gebaseerd was op de
theorie van Bandura over het navolgen van voorbeeldgedrag, kreeg na enkele dagen het
effect van voorspelbaarheid. Daardoor nam de sterke gereserveerdheid af en nam het
vertrouwen toe bij de deelnemers van Byumba. De toename van vertrouwen maakte
uitdagen mogelijk waar het kon en ondersteunen waar het moest. Door de opeenvolging
van voorspelbaar gemaakte aandacht en onverwachte uitdagingen met een spelletje en
een oefenopdracht, kon de opbrengst verrassen. In de nabesprekingen maakten de deel-
nemers duidelijk wat zij geleerd hadden. Deze mededelingen stelden de trainer in staat
om het leiden van de dagopeningen te delegeren.
Overeenkomstig de principes over sociaal leren in groepen van Lewin & Grabbe ver-

sterkte het delegeren de ontwikkeling van vertrouwen in het eigen kunnen bij de ene
deelnemer en bewerkstelligde de delegatie, in lijn met de theorie over leren van Piaget,
cognitieve en emotionele spanning bij de andere. In het vinden van een evenwicht daar-
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tussen hadden de deelnemers en de trainer een taak. Doordat de trainer de deelnemers
niet afhankelijk maakte van haar complimenten over hun aanwezigheid en hen via die
werkwijze naar een eigen inzicht begeleidde in het belang van hun aanwezigheid en hun
bereidheid te leren van de eigen ervaringen, werden de deelnemers in staat gesteld op
enig moment te concluderen dat zijzelf de voorwaarden zijn om te leren over sociothe-
rapie.
Door de woorden ‘eerste klas zitplaatsen’ te gebruiken en te benadrukken, is de bete-

kenis van de trainingsdeelnemers als aanstaande ‘instrumenten’ voor verandering onder
de aandacht gebracht. En door aandacht te tonen voor wat zich tijdens de eerste trai-
ningsdagen in de hoofden en harten van een ieder afspeelde, werden verdere voorwaar-
den geschapen voor open communicatie.
De waardering van de trainer voor de aanwezigheid en de georganiseerde aandacht

voor het welbevinden werd vertrouwd en dit heeft de deelnemers in de gelegenheid ge-
bracht om de eigen mogelijkheden te verkennen en/of die terug te vinden. Hierdoor be-
sloten de deelnemers in nabesprekingen en dagsluitingen te vertellen waarover zij verrast
waren.
De deelnemers toonden zich wisselend verrast en verbaasd over de toepassing van een

variatie in methoden (gemiddeld 5,5 per dag). De verschillende methoden brachten wis-
selende deelnemers in het centrum van de belangstelling. Omdat allen tegelijk hiermee
in staat gesteld waren over zichzelf en de ander iets nieuws te ontdekken, werden teke-
nen van toename van vertrouwen in de methode van training zichtbaar in gezichtsuit-
drukkingen. Dit illustreerde de betekenis van het twaalfde principe van Lewin & Grabbe
waarin zij stellen dat individuen die bij groepen behoren eerder nieuwe gedragspatronen
accepteren dan wanneer zij niet tot een groep behoren. De informele uitwisseling bij de
begroetingen had iedereen houvast geboden bij het maken van een begin met de dag-
opening.
Nadat stagiaire Van Brakel, co-trainer Van den Broek en de trainer tijdens de eerste

dagen van training de mogelijkheid van ontdekken medieerden en hun observaties over
strategisch inzicht en behendigheid in spelletjes aan de deelnemers meedeelden, pasten
zij de theorie van Vygotsky toe. Het gevolg van het geven van een toelichting op wat
geobserveerd werd, was vermindering van afstand tussen de deelnemers onderling en
tussen de deelnemers en de trainer(s). Hierdoor konden vragen naar de normale activi-
teiten van het alledaagse sociale leven eenvoudig ingevoegd worden. De deelnemers ver-
telden hierna schijnbaar gemakkelijk over hoe het er thuis en in de werkomgeving aan
toeging nadat zij met de ‘nieuwe’ aandacht voor elkaar geëxperimenteerd hadden.

b Motivatie
Dat het theoretische model van uitgangspunten van Johnson & Johnson betekenis had
bij het bevorderen van participatie werd in verschillende voorbeelden duidelijk. De dage-
lijkse bevestiging ertoe te doen tijdens de informele begroetingen sorteerde een positieve
uitkomst op de motivatie. Dit bleek uit de nieuwsgierige aandacht voor de komende
onderdelen (de structuur) van een dagprogramma en uit het respect voor de tijden van
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aanvang. Gemotiveerdheid is afgeleid uit het nauwelijks verloren gaan van trainingstijd.
De deelnemers kwamen uit zichzelf binnen de afgesproken tijd terug van pauzes.
Ten aanzien van iets dat niet verwacht wordt en wel verrassend is, wordt een herha-

ling vaak op prijs gesteld. Verrassen, zoals gebeurde met de dagelijkse onderbrekingen
met lichamelijke oefeningen hield de aandacht vast, wat de motivatie stimuleerde om te
blijven participeren. De verrassingen over de georganiseerde aandacht door middel van
de spelvorm van de oefeningen hebben zich ervoor geleend om in de thuisomgeving
over de training te vertellen. Daarmee werd de motivatie niet alleen gedeeld, de bron
van motivatie werd daarmee uitgebreid.

c Weerstand
De vraag kan gesteld worden waarom de trainingsdeelnemers, na de verschrikkingen van
oorlog en genocide, vertrouwen zouden stellen in een uitnodiging tot participatie gericht
op veranderen. In Rwanda bijvoorbeeld ondervonden zij immers dagelijks de last van
politieke valkuilen. Vanuit dat gezichtspunt werden tekenen van tegenspraak, weerstand
en gereserveerdheid gewaardeerd door de trainer als bronnen om van te leren.
De herhaalde terugkeer van de hiërarchie bevestigende opstelling van het meubilair en

de thema’s armoede en religie, maar ook de pogingen van sommige deelnemers om het
eerste deel van de oefening om regels te maken samen in plaats van individueel uit te
voeren, en de gewoonte dat de plaats van vrouwen in gezelschap kennelijk op de achter-
grond is, waren voorbeelden waarin weerstand gelezen kon worden tegen het gelijktijdig
plezier brengende vreemde.
Nadat een onderwerp uit een dagopening tijdens een volgend uur intensiever was be-

sproken, was het de volgende dag eenvoudiger om de deelnemers te betrekken bij het
kiezen van een onderwerp. Deze keuzemogelijkheid verduidelijkte dat een onderwerp in
de gezamenlijkheid van een dagopening aangeroerd kon worden en in een volgend uur
verder besproken, vaak van groter betekenis was dan wat besproken werd. Weer spreken
in een onbekend gezelschap bood eerst gelegenheid om daarin vertrouwen te stellen. De
deelnemers observeerden de stappen ten aanzien van vertrouwen die andere deelnemers
eerder durfden te zetten, waarna de eigen weerstand verminderde ook een stap te zet-
ten. Hiermee wordt de betekenis geïllustreerd van de theorie van Bandura over imitatie.
Als de weerstand voor een onbekend gezelschap afneemt omdat het vertrouwen ook
betrouwbaar blijkt, vertellen de deelnemers uit zichzelf wat hen bezig houdt en als dit
aldus gebeurd, nemen zij daar ook zelf de verantwoordelijkheid voor. In termen van
sociotherapie draait sociale verandering om de ontdekking van dat keerpunt en om de
betekenis die de deelnemers aan dat keerpunt geven.
Door met enige spot de nadruk op ouderen te leggen die toch echt de knieën moesten

buigen om met hun handen de vloer te raken, maakte de trainer een knipoog naar de
hiërarchische organisatievormen waarover zij nog nauwelijks relativerende opmerkingen
had gehoord. Humor was geen beoogd effect bij de lichamelijke oefeningen om de aan-
dacht bij de training te houden, maar kwam tot stand als gevolg van vertrouwen in de
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waardering voor de aanwezigheid, in de aandacht voor het welbevinden en in het ver-
kennen en terug kunnen vinden van de eigen mogelijkheden.
De verschillende gezelschapsspelletjes vervulden verschillende functies. Naast ont-

spanning, kalmeren en uitdagen brachten ze, volgens de deelnemers talenten aan het
licht waarop niet eerder een beroep was gedaan. Doordat de deelnemers deze betekenis-
sen zelf ontdekten, kwam een verrassende dynamiek op gang waarin argwaan en reserve,
voor de duur van een spelletje, plaats maakte voor geheel onverwacht plezier. En terwijl
de deelnemers hier en daar oordeelden dat ze desondanks niet met spelletjes naar de
toekomstige participanten van sociotherapie konden gaan (‘te kinderachtig’) werd in
volgende dagopeningen en afsluitingen toch duidelijk gemaakt dat er thuis met een ge-
improviseerd memoryspel geëxperimenteerd was. In het oordeel dat spelletjes ‘te kinder-
achtig’ waren voor toekomstige participanten van sociotherapie-groepen en in de mede-
deling dat er gelijktijdig thuis mee geëxperimenteerd werd, wordt overeenkomstig de
theorie over weerstand een signaal van verandering geïllustreerd in de bescherming van
een strak bestaand zelfbeeld. Afname van weerstand wordt makkelijker als belangrijke
naasten positief reageren op een verandering.

d Leren van en met elkaar
Participatie en het bevorderen daarvan met behulp van een variatie van methoden was
een samenspel tussen de deelnemers en de trainer(s) waarin geen problemen opgelost
werden maar waarmee, in lijn met de dialogische benadering van participatie zoals ge-
formuleerd door Abma en Widdershoven, geleerd werd hoe problemen op meer manie-
ren tegemoet getreden kunnen worden. De formulering van Johnson & Johnson over een
sociaal model van participatie voldeed vanwege de uitvoerigheid niet goed in de trai-
ningsomstandigheden. Beperkt gehouden uiteenzettingen werden eerder begrepen en
bovendien was het met korte uiteenzettingen makkelijker om deze aan anderen door te
geven.
Het samenspel in de participatie bevorderende methoden leerde telkens opnieuw dat

culturele en religieuze snaren geraakt waren. De deelnemers leerden zo dat het maken
van keuzen mogelijk werd en ze leerden over de voor- en nadelen om mee te doen aan
het maken van keuzen. Daar veel sociale facetten aangeraakt werden met de methodiek
van sociotherapie leerden de deelnemers dat het aangaan van contact mede daardoor
bevorderd werd. De verandering: het weer aangaan van sociaal contact gebaseerd op de
uitwisseling van nieuwe ontdekkingen werd, in de post-conflictomstandigheden, moge-
lijk omdat de veranderingen in gedrag (afname van weerstand en zelfcensuur) tot stand
kwamen en door het begin van een veranderde perceptie die de deelnemers van zichzelf
en hun omgeving ontwikkelden. Het begin van verandering onderstreepte de geldigheid
van het achtste van de twaalf principes van methodisch leren in sociale groepen van
Lewin & Grabbe.
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7.4.2 Oefening I: Participatie via het zelf maken van omgangsregels voor
en door de groep

Door een besluitvormingsprocedure toe te voegen aan het verzoek van de trainer geïn-
formeerd te worden over gebruikelijke regels voor gedrag in groepen, is iedere deelnemer
in gelijke mate in de gelegenheid gesteld te participeren in het geven van een antwoord.
De werkwijze was in overeenstemming met gelijkheid, het tweede principe van sociothe-
rapie. En ieder van de deelnemers deed ervaring op in het nemen van verantwoordelijk-
heid voor zeggenschap met betrekking tot de gang van zaken in de training; het derde,
vierde en vijfde principe van sociotherapie. Hierdoor is via learning by doing; het zesde
principe, voor de deelnemers mogelijk geworden om zelf en samen ontdekkingen te
doen over de betekenis van de genoemde principes. Met het verzoek om geïnformeerd
te worden is door de trainer respect getoond naar de lokale gewoonten en naar de auto-
nomie van deelnemers. Het gevolg van de oefening was enthousiasme en verbazing om-
dat er zonder ruzie besluiten tot stand kwamen waar iedereen aan deelgenomen had. De
gelijktijdige uitdrukkingen van enthousiasme en verbazing zijn verstaan als gewaardeerde
tekenen dat de deelnemers, als bedoeld, tot nadenken waren aangezet.

Om tot een hanteerbaar aantal regels te komen is de vereiste interactie van de besluit-
vormingsprocedure door de trainer in veilige banen geleid. Daardoor ontstond een ac-
ceptabel niveau van veiligheid en kon het oriënterende zoeken naar houvast overgaan in
het vinden van meer duidelijkheid over een plaats in de groep.
De procedure van reductie van het grote aantal regels legde in alle groepen een cultu-

rele gevoeligheid bloot ten aanzien van het verwijderen van een regel van een naastzit-
tende. En doordat een enkele deelnemer19 daar de volgende dag een vraag over stelde
(waarom moest er een regel verwijderd worden?) ontstond in de wijze waarop de trainer
daarop reageerde verder duidelijkheid over wat de deelnemers in trainingen gewend
waren en wat ze van de huidige training en de trainer hadden verwacht. Naast enthousi-
asme was er ruimte gekomen en genomen om weerstand naar voren te brengen. Het
verwijderen van een regel was als een niet respectvolle stap beleefd omdat dit als kritiek
naar de naastzittende werd opgevat. In alle groepen vertelden de deelnemers dat kritiek
in hun cultuur wordt gewaardeerd als negatief.
Een andere les in het samen spreken en samen handelen was dat de mannen - al dan

niet van de traditie -, en de vrouwen - al dan niet met een sociale status van aanzien - en
de jongeren gelijktijdig uitgenodigd waren om te participeren. In de dagsluitingen bleek
dat de deelnemers de gelijke bejegening waardeerden. Uit het publiekelijk uitspreken van
de waardering valt af te leiden dat de procedure om tot regels te komen tegelijk deel-
name bevorderd heeft aan open communicatie. Hierdoor is kennis gemaakt met het spel
van democratie in het sociale verkeer.
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De vraag of God als hoogstgeplaatste regel uit de procedure zou komen, bracht twijfels
tot uitdrukking over de vrijheid van de keuze die aan de deelnemers was gelaten. Tege-
lijkertijd bezorgde de vraag gehoor om het verschil tussen groepen/groeperingen/institu-
ties met verschillende doelen en verschillende regels uiteen te zetten. In het kunnen
besteden van aandacht hieraan terwijl een actie gaande was, werd feitelijk een mogelijk-
heid getoond van het formuleren van constructieve kritiek.
De deelnemers uit Nya-Ngezi zagen de oefening met de regels als een manier om land-

conflicten tot een oplossing te brengen. De verrassing en de waardering over het formu-
leren van eigen regels ‘waarmee we zelfs een grondwet kunnen maken’ vestigde de aan-
dacht op de geldigheid van de eerste van de twaalf principes over sociaal leren in
groepen uit het model van Lewin & Grabbe. Zij stellen daarin dat methodisch participe-
ren invloed heeft op cognitieve structuren, attitudes en waarden, percepties en gedrags-
patronen.
De methode om regels te formuleren maakte een begin met het tot ontwikkeling

brengen van groepsdoelstellingen. In Byumba werden de eerste aanzetten voorzichtig en
gezagsgetrouw geformuleerd. De formulering in de beide Nya-Ngezi groepen leerde over
een minder gezagsgetrouw karakter en daar leek minder nadruk te liggen op religiositeit.
De regels waren daar gericht op teamwork. In de Nyamata groepen lag in de formulerin-
gen de nadruk op ordelijkheid. Het begin in het zelf maken van de regels in Kakata hield
het midden tussen de typeringen die gemaakt zijn door de groepen uit Nya-Ngezi en
Nyamata. De verschillen leidden tot kleine verschillen in de gemiddeld hoogste prioriteit
voor een regel. In volgorde werd in acht groepen hoge prioriteit toegekend aan de regel
om tijd te respecteren, het volgen van het programma, bidden voor aanvang van de dag,
discretie, punctualiteit, het niet verstoren van stilte om te leren en aan een regelmatige
aanwezigheid.
In een totaal van vierendertig verschillende regels in zes van acht groepen waren drie

categorieën te onderscheiden. In 88% van de vierendertig regels werd waarde toegekend
aan de ontwikkeling van een teamspirit, in 56% werd gewicht gegeven aan sociaal gedrag
en in 32% werd leren van de training belangrijk gevonden.
Terwijl het verzoek aan de groepen over regels ging waaraan de trainer in vreemde

omstandigheden houvast kon hebben, maakten de deelnemers in alle acht groepen de
bestaande sociale regels voor gedrag in het sociale verkeer in hun gedragingen onmisken-
baar zichtbaar. Daarmee was het twee tot drie uur durende proces om tot de regels te
komen minstens zo informatief en belangrijk als de uiteindelijke regels zelf.

7.4.3 Oefening II: Participatie via het zelf definiëren van het
veiligheidsbegrip

De bedoeling bij de oefenopdracht over veiligheid, om de deelnemers te laten participe-
ren in het creëren van veiligheid in de groep, is in meerdere opzichten gelukt. Zonder
veel uitleg participeerden de deelnemers. Zij herkenden het eerste deel van het verzoek
om individueel te werken. En doordat zij deze en de volgende stappen met geconcen-
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treerde aandacht uitvoerden, oefenden de deelnemers in samenwerking en namen zij
deel aan een eerste oefening in open communicatie. De bedoeling van de oefeningen
lukte omdat het niet de trainer was die het begrip veiligheid definieerde, maar de deel-
nemers die elkaar antwoord gaven op vragen over praktijken en zienswijzen in de eigen
leefomgeving.
Het leren van de oefenopdracht om veiligheid te omschrijven werd bevorderd door-

dat de deelnemers gevraagd was om verschillende perspectieven in te nemen. Hierdoor
kwam stof naar voren voor een onderhoudende en leerzame dialoog. Door aan deze
werkwijze deel te kunnen nemen gloorde bij de deelnemers een begin van inzicht dat
veel dagelijkse problemen ook door eigen toedoen verminderd kunnen worden. Het ver-
rassende en leerzame in de groepen van Rwanda bestond eruit dat daar, met behoud van
respect, verschillend over veiligheid kon worden gedacht zonder waarneembare verho-
ging van spanning. Opvallend was overigens ook in de andere plaatsen, dat de deelne-
mers zich, door de uitvoerige aandacht voor het onderwerp veiligheid een beleving ge-
waar werden van tekort aan tijd. De gewaarwording van beperkte tijd motiveerde een
volgende dag terug te keren en aangevangen dialogen voort te zetten.
De plenaire presentatie van de twee aan twee samengevoegde definities over veilig-

heid werkte positief uit op het gesprek omdat er door de methodische uitgevoerde oefe-
ning zes onderwerpen op tafel kwamen, waar in iedere groep en door iedereen zorgvul-
dig over was nagedacht. Hierdoor ontwikkelden zich de zeer levendige gesprekken over
de definiëringen en was de inzet van de eigen inspanningen merkbaar. Zonder aanwijzin-
gen van de trainer over aandachtig luisteren en met open mind spreken, werd er aan-
dachtig en in een geest van openheid geluisterd en gesproken. Dit illustreerde hoe de
oefening, die het gevolg was van het opgang brengen van een samenwerkingsrelatie tus-
sen de deelnemers en de trainer, uitwerking had. Het waren de ervaringen van de deel-
nemers die materiaal werden voor een dialoog over de relatie tussen veiligheid en het
stellen van vertrouwen in open communicatie.
Afhankelijk van de plaats en van de groep zag de trainer meer veranderingen in ge-

dragingen. Tijdens pauzes zag ze de schroom afnemen om een gesprek aan te gaan met
iemand die men voor de training niet kende. En hoewel de trainer de gesprekken in de
informele sfeer niet verstond, kon ze in de lichaamstaal van de deelnemers lezen dat er
met plezier werd geargumenteerd. In Nya-Ngezi gebeurde dat luid, lachend en met veel
gebaren. De aandacht en interesse voor elkaar herhaalde zich in de volgende trainingen
op vergelijkbare manieren.
Door de oefening over veiligheid, die ‘Safety and You’ genoemd was, maakten de deel-

nemers nog eens kennis met het gegeven dat zowel de eigen leefomgeving als de collega’s
bronnen waren om van te leren. Daar een ieder in ieder van de acht groepen die ervaring
opdeed, namen, zoals Lewin & Grabbe dat stellen, interacties en geloof in de eigen ont-
dekkingen toe. Hierdoor konden de deelnemers een begin maken met de ontdekking dat
de methodiek van de training niet gericht wordt op een eenmalige oplossing van een
probleem, ook niet op een eenmalige prestatie, maar op het ontwikkelen van een be-
trouwbaar fundament voor samenwerking en zelfredzaamheid.
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Een opmerkelijke les uit de oefening was voorts dat het mede dragen van verantwoorde-
lijkheid voor de ontwikkeling van veiligheid door de trainer nog niet gethematiseerd was
en al wel plaatsvond. In deze wijze van ontstaan lag materiaal voor het maken van een
bruggetje naar een volgend onderwerp: het stellen van vragen naar geobserveerde ken-
merken van de gecreëerde veiligheid die de bespreking van volgende fasebegrippen van
sociotherapie (in dit geval vertrouwen) logisch maakten. Het voornemen dergelijke vra-
gen te stellen wordt gesteund door de theorie over leren door te mediëren van Vygotsky.
De uitvoering van de oefening over veiligheid in een groot aantal stappen leerde de

trainer tot slot dat de deelnemers tot langdurige concentratie in staat waren.20 In staat
zijn tot langdurige concentratie was een geruststellende indicatie met betrekking tot de
gehanteerde wervingscriteria want, volgens de criteria van een PTSS diagnose, zijn men-
sen die ernstige last ondervinden van herinneringen aan levensbedreigende geweldserva-
ringen niet tot langdurige concentratie in staat.
De deelnemers leerden over het gezamenlijk creëren van veiligheid zonder over dat

onderwerp te doceren.

7.5 Participatie bevorderende methoden en de noties van verwantschap
en burgerschap

Het geleerde van de participatie bevorderende methoden vertelde over socialisatie die
voornamelijk had plaatsgevonden met de noties van verwantschap. De noties openden
de mogelijk om daarover een gesprek te beginnen en dat uit te breiden naar de staats-
burgerschappelijke wet- en regelgevingen die, in de landen van de vier plaatsen van trai-
ning, ook van kracht waren.
Deze weg werd geopend omdat, conform het eerste principe over methodisch leren in

sociale groepen van Lewin & Grabbe, participeren in bijvoorbeeld het maken van regels
voor de eigen groep, invloed heeft op de mogelijkheid van uitbreiding van verbindingen
in de cognitieve structuur van de hersenen; er moest diep nagedacht worden. En het
maken van regels voor de eigen groep had enige invloed op het nadenken over de atti-
tude; waarom moest een regel verwijderd worden terwijl zoiets in de perceptie van de
deelnemers onbeleefd was? Maar het zelf maken van regels had ook betekenis voor de
gedachten over (dominante) waarden: aan de trainingsdeelnemers was zelden gevraagd
het hoofd op deze manier te gebruiken. Verder konden de trainingsdeelnemers ontdek-
ken dat het maken van regels invloed had op de mogelijkheid om percepties te verande-
ren; ze hadden zonder ruzie het beste uit zichzelf naar voren gehaald. Tot slot was er stof
tot nadenken gekomen over de eigen gedragspatronen; het resultaat met de regels was
mogelijk geworden omdat een besluitvormingsprocedure (gepresenteerd als stappen-
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plan) gevolgd werd, waardoor de inspanning van iedereen gewaardeerd was. De enkele
deelnemers in Nya-Ngezi dachten aan een instrument waarmee ze wel een grondwet
konden formuleren. Hiermee getuigden zij te denken in termen van staatburgerschap
terwijl zij in het sociale verkeer handelden volgens de gedragscodes van verwantschap.
Dit voorbeeld van transitie wees een richting voor te agenderen onderwerpen en te ont-
wikkelen oefeningen met het doel beweging te bewerkstellingen en mogelijkheden te
verkennen voor een te kiezen richting van verandering in de sociale omgeving. Terwijl de
eigen ervaringen later in de training gebruikt kunnen worden als illustratiemateriaal, blijft
de methodiek van sociotherapie zelf een neutraal instrument.
In de oefening over veiligheid is, eveneens met een stappenplan, vormgegeven aan de

behoefte aan veiligheid. Door het denken in termen van verwantschap in deze oefening
op te nemen kon iedere deelnemer participeren. De oefening kon daardoor uitmonden
in verbreding en verdieping. Doordat het principe van learning by doing toegepast was en
doordat de deelnemers zich langs die weg nog eens realiseerden dat hun groep zonder
ruzie tot interessante definities kwam, is tegelijk ervaren dat de oefening bijdroeg aan het
creëren van veiligheid.
In de beide oefeningen kwamen families en de eigen omgeving en begrip van demo-

cratie bij alledaagse besluitvorming voor. Door deze combinatie is de mogelijkheid ge-
creëerd om aan de hand van begrijpelijke voorbeelden na te denken over het gelijktijdige
bestaan van eisen die gesteld worden door vertrouwde organisaties die gebaseerd zijn op
de orde van verwantschap en organisaties van de staat die burgerschap adopteerden als
organiserend principe.
Participeren creëerde de voorwaarde ervaring op te doen in het terugvinden van waar-

digheid.

7.6 Participatie bevorderende methoden en sociale verandering
Toename van sociale verandering (horizontale sociale mobiliteit) zoals omschreven door
Bunge wordt gekenmerkt door open communicatie in het publieke domein. De uit-
spraak van een van de deelnemers dat aan hen zelden gevraagd werd het hoofd op deze
manier te gebruiken illustreerde wat in alle groepen naar voren gebracht werd. Het uit-
spreken van een dergelijke mededeling in een gemengd gezelschap weerspiegelde een
kleine stap in de richting van emancipatie ten opzichte van de waarden en normen die
behoren bij een dominant aanwezig hiërarchisch organisatiemodel.
En het gegeven dat de academisch geschoolde coördinator van Nyamata zijn verba-

zing onder woorden bracht over het democratische proces waaraan hij ‘blijkbaar’ deel-
genomen had, laat de werkzaamheid zien van de toegepaste theorieën van Piaget en
Vygotsky. De ontdekking van de coördinator verhaalde tevens over een impliciet geble-
ven ideologie over machtsvorming in zijn land dat, sinds enkele decennia ook gebaseerd
is op wet- en regelgeving ten aanzien van staatsburgerschap. De verbaasde reacties maak-
ten verder duidelijk dat leren over democratie en over democratische besluitvorming
geen ‘geland’ mechanisme was. Alle propaganda, lijvige publicaties en rechtstatelijke in-
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vesteringen ten spijt, moet met Van Reybrouck (2010) en Clarke (2012) vastgesteld wor-
den dat het begrip democratie aan de basis van de betreffende samenlevingen een cliché,
een slogan is gebleven. In de verbazing is de betekenis van ontdekkend leren verhelderd.
Er was na de ervaringen met de participatie bevorderende oefeningen nog geen

groepsdoelstelling, maar het leren zelf had niettemin al wel houvast in de eigen omgeving
gevonden.
De participatie bevorderende oefeningen over veiligheid maakten tekenen zichtbaar

van horizontale sociale mobiliteit. De trainer zag bijvoorbeeld geen verschil in resultaat
tussen het samenwerken met een zelfgekozen en een door spel aangewezen partner. In
beide gevallen voegden deelnemers hun derde antwoord uit de procedure over veiligheid
op coöperatieve wijze samen.
Een ander opmerkelijk teken van verandering ten opzicht van datgene wat deelnemers

gewend waren was dat de mannen en de vrouwen en de jongeren ondanks de bijzondere
omstandigheden, gelijktijdig bereid waren tot deelname aan de besluitvorming en dat op
een betrokken manier deden.
De trainer liet, in het sterk gelovig georiënteerde Byumba, haar onuitgesproken veron-

derstelling niet los dat deelname aan besluitvorming daar een uitdrukking was van een
toegenomen veilig gevoel. Ze hield er ondanks de positieve uitkomst nog rekening mee
dat dit nog steeds het gevolg kon zijn van gewenning aan volgend gedrag. Gelet echter
op de ervaringen met dezelfde participatie bevorderende oefeningen met de beduidend
lossere houding ten opzichte van gelovigheid van deelnemers in de minder gepoliti-
seerde omgevingen van Nya-Ngezi en Kakata is het terugblikkend toch aannemelijk, dat
de gevoelens van veiligheid die in Byumba waren toegenomen, niet het gevolg van ge-
wenning aan volgzaamheid waren. De uitkomst van de oefening leverde in alle groepen
voorts een schat aan trainingsmateriaal op. De deelnemers beleefden deze uitkomst als
een gewenste verandering waar ze meer over wilden leren.

Conclusie
In alle acht groepen gingen de deelnemers nieuwsgierig in op de uitnodiging om zelf
regels te maken, ondanks de ervaring met de hen vreemde methode, die raakte aan
culturele en religieuze en politieke factoren. Het interactieve samenspel tussen de deel-
nemers en de trainer betekende een kennismaking met de mogelijkheid van het vergro-
ten van het eigen probleemoplossende vermogen. De voorbeelden in dit hoofdstuk illu-
streren hoe de activiteiten op weg naar dat doel ondersteund werden door de principes
over leren in groepen van Lewin & Grabbe.
De deelnemers leerden dat de methoden en oefeningen stimulerend waren en com-

municatie bevorderden, en dat de ene methode een opstapje was naar de volgende en
dat de volgende methode verband hield met een vorige en dat dit nieuwsgierigheid op-
wekte. En omdat de ene methode de cognitie meer benadrukte en de andere de affectie,
leerde iedere deelnemer dat dit houvast over zekerheid en veiligheid bood en dat zij ook
zelf zekerheid en veiligheid konden bieden. Het gebruik van humor in de spelletjes cre-
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eerde een onverwachte dynamiek waardoor het de deelnemers geleidelijk duidelijk werd
dat iedere methode een andere invalshoek inhield voor een gesprek over hetzelfde: over
veiligheid en vertrouwen en over de toepassing van de zeven principes van sociotherapie.
De deelnemers leerden dat de invalshoeken behulpzaam konden zijn in het terugdringen
van de last van ontwrichting in de leefomgeving, wat het vertrouwen in samenwerking
en de betekenis van motivatie stimuleerde.
Het theoretische model van Johnson & Johnson kwam tot uitdrukking in het betrek-

ken van alle deelnemers bij het maken van de regels voor de groep. Door de principes
van sociotherapie in die oefening toe te passen werd gezamenlijk gewerkt aan het bevor-
deren van een veilig klimaat in de groepen. Op het moment van toepassing zelf werden
de deelnemers gestimuleerd hun verwachtingen over het innemen van een sociale rol te
herzien: de inbreng van iedere deelnemer telde, ongeacht iemands maatschappelijke po-
sitie of status of opleiding.
Met de uiteindelijke regels bepaalden de deelnemers zelf de bandbreedte ten aanzien

van wat zij veilig achtten voor de eerste fase van een training die ze nog niet kenden.21 De
meeste deelnemers konden nauwelijks bevatten dat ze deze regels zelf hadden opgesteld
zonder dat er ruzie was gemaakt. Het resultaat ontlastte de trainer van de rol van regel-
maker en regelbewaker. De tijdrovende ervaring met het maken van de regels was een
diepte-investering en leverde illustratiemateriaal voor volgende stappen in de training.
Gezien het feit dat de procedure om tot tien regels te komen door achtennegentig van

negenennegentig deelnemers niet herkend werd als een vorm van democratie, bood de
oefening de deelnemers meer stof tot nadenken dan de uiteindelijke regels zelf. De infor-
matie over de gangbare regels voor gedrag in groepen legde in iedere groep opnieuw een
stevige basis onder het begin van een samenwerkingsrelatie.
In de dialoog over veiligheid is van en met elkaar geleerd over de eigen leefomgeving

en over het in eigen bewoordingen omschrijven van een vitaal begrip. De dialoog riep
verbazing en enthousiasme op, de deelnemers stelden trots vast dat het resultaat, een
groepsdefinitie, uit henzelf was gekomen. De uitspraak dat het ‘zo voortaan zou moeten’,
illustreerde de les uit deze oefening: de definitiemacht en daarmee het bepalen van de
betekenis van veiligheid zou niet langer het uitsluitende domein van economisch- poli-
tiek- en juridisch machtigen dienen te zijn. De toename van veiligheid en het effect van
de gestructureerde dialoog maakten duidelijk dat het bepalen van de betekenis van vei-
ligheid eveneens, en volgens Lewin en Freire juist thuishoort bij de direct betrokkenen
aan de basis waar het draagvlak van sociale verandering begint.
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8 Werk maken van waarden

Introductie
Een belangrijk onderdeel van herstel van waardigheid is het zoeken naar gedeelde waar-
den die helpen om de trainingsgroep bijeen te houden en om de verwachtingen over
participatie en verantwoordelijkheid te voorzien van een kader dat voor ieder te contro-
leren is.
Omdat waarden een belangrijke rol spelen bij het veranderen van de sociale orde, was

het van belang dat ze expliciet een onderwerp werden in de training. Temeer omdat de
trainer betoogd had dat de methode van sociotherapie zich niet bekent tot een bepaalde
levensbeschouwelijke opvatting. In de gehanteerde begrippen bij de fasen en principes
van sociotherapie lagen wel redeneringen over waarden besloten. Nadat de begrippen
van de fasen en principes onderwerp van oefening en dialoog geweest waren, plande de
trainer het moment waarop de aandacht expliciet naar waarden zou uitgaan.
In dit hoofdstuk, waarin de overgang van de fase van vertrouwen naar die van zorg aan

de orde komt, worden twee methoden onderzocht. De eerste methode, gebaseerd op
‘het ui-diagram’ van Hofstede is expliciet gericht op het verhelderen van de betekenis
van waarden. De tweede methode, ‘the knotting game’ van Margolis en anderen, is niet
primair gericht op het verhelderen van waarden, maar bleek in de praktijk wel dat effect
te hebben.
Om een indruk te hebben over verschillen en overeenkomsten in het denken en han-

delen over waarden, worden de data uit alle acht groepen betrokken bij het onderzoek
naar de toepassing van het ui-diagram van Hofstede. Ten aanzien van het onderzoek
naar leren over waarden met ‘the knotting game’ betrek ik de data uit de verschillende
groepen zijdelings en plaats ik de eerste ervaring met het spel in Nya-Ngezi centraal.

8.1 Theoretisch kader
Waarden zijn overtuigingen en/of drijfveren over wat beschouwd wordt als goed en
slecht, over wat mag en wat niet mag, over wat hoort en niet hoort. Ze zijn regelend bij
het maken van keuzen. En omdat waarden talrijk zijn, vaak onbewust en grotendeels
onzichtbaar, leiden ze makkelijk tot misverstanden in (interculturele) communicatie, al-
dus Claes & Gerritsen (2002, p. 19). Primaire waarden, die in grondwetten opgenomen
worden, veranderen volgens Hofstadter (1988) minder makkelijk dan secundaire waar-
den die passen bij een voorbijgaande stijl van leven.
Menselijke activiteit, individueel of sociaal wordt gecontroleerd door waardering zegt

Bunge (1999, p. 331). Waardering informeert over waarden die nastrevenswaardig worden

201



geacht, over hoe individuen, groepen van individuen en sociale instituties gezien willen
worden, over hoe zij denken ten aanzien van de gang van zaken in de directe omgeving
en in de wereld en over hoe zij het samenleven willen inrichten.
Het christendom presenteert haar kernwaarden, waarin ze genootschappen van men-

sen oproept niet te doden, vader en moeder te eren, geen onkuisheid te bedrijven en niet
te begeren wat de naaste toebehoort, als geboden van God. De bevolkingen in de ge-
bieden van training bekenden zich overwegend tot de genootschappen van het moderne
christendom.
De Verenigde Naties proclameren menselijke waarden met betrekking tot integriteit,

vrijheid en participatie niet als geboden maar in beschermende rechten.
Alias Pyrrho (2013) schrijft zonder verbod en zonder beschermend recht over waarden.

Hij stelt dat waarden beleefd kunnen worden als positief en negatief. Als mensen tevre-
den, enthousiast, verbaasd of verrast op situaties reageren (iets was eerlijk, veilig, te ver-
trouwen) wordt in het algemeen aangenomen dat er sprake is van positief gewaardeerde
waarden. Als de als positief gewaardeerde waarden genegeerd, beledigd, of vertrapt wor-
den, volgen reacties van onzekerheid, boosheid, verbittering en/of agressie (iets is niet
eerlijk, niet veilig, niet te vertrouwen). Waarden met een negatieve waardering worden
herkend in gevoelens van afkeuring en afschuw (dat kan echt niet, dat hoort echt niet,
dat doe je echt niet). Als afkeuring of afschuw publiek tot uitdrukking wordt gebracht zal
dat resulteren in voldoening. Een neutrale houding ten aanzien van verschillen in waar-
den kan een teken zijn van onafhankelijkheid, van onverschilligheid en/of van opportu-
nisme. Bij opportunisme worden eerder gemaakte keuzen gemakkelijk ingewisseld. Als
verschillen over waardentegenstellingen aan het licht komen, ontstaat er vaak heftigheid,
verwondering en/of verbijstering. En als waarden aangevallen worden, treden boosheid,
verdediging en agressie op.
Het vermogen tot inleven in de waarden van anderen neemt, volgens Alias Pyrrho, af

als de betekenis van de waarden van anderen sterk afwijken van de eigen waarden of van
de algemeen geldende waarden. Niet goed kunnen inleven in de waarden van anderen
kan verder het gevolg zijn van een zwak ontwikkeld waardensysteem. Ten derde lukt
inleven in de betekenis van waarden van anderen slecht als het gangbare waardensys-
teem bedreigd wordt.
Mensen worden zich de talrijke waarden op verschillende manieren gewaar. Dat ge-

beurt volgens gedragstheoreticus Skinner grotendeels onbewust tijdens het proces van
socialisatie. De ontmoeting met andersdenkenden brengt verschil in waarden prominent
naar de voorgrond aldus Hofstede (1995). Kennis over de verschillende zichtbare en on-
zichtbare waarden kan op cognitieve wijze verzameld worden en mensen worden zich de
waarden van de eigen socialisatie en van de socialisatie van anderen gewaar door wat ze
zien, voelen, meemaken, ondergaan of ontdekken.

TERUGVINDEN VAN WAARDIGHEID

202



8.2 Onderzoeksvragen en de analysemethode
De methode van het ui-diagram van Hofstede richt zich op het op cognitieve wijze leren
over de betekenis van waarden. In de methode van ‘the knotting game’ wordt, via fysieke
ervaring en het nabespreken daarvan, de affectieve betekenis van waarden in de sociale
omgang verduidelijkt. In dit hoofdstuk worden de ervaringen met beide methoden on-
derzocht en geanalyseerd. De vraag daarbij is: Hoe verliep het proces van leren over
waarden in beide methoden? De volgende analysevragen komen aan bod:
1. Hoe verliep het proces van de toepassing van het ui-diagram?
2. Hoe werd geleerd over samenwerken tijdens de oefening met het ui-diagram?
3. Hoe verliep het proces van het spelen en nabespreken van ‘the knotting game’?
4. Hoe werd geleerd over samenwerken tijdens het spelen en nabespreken van ‘the knot-

ting game’?
5. Op welke wijze speelden de noties van verwantschap en burgerschap een rol in het
leren over waarden?

8.3 Ervaringen in de praktijk

– De introductie van het ui-diagram
In het licht van de door oorlogsgeweld en genocide sterk aangetaste sociale orde leek het
niet gepast om het onderwerp ‘waarden’ direct aan de orde stellen. In het licht van het
belang van leren door ervaring als structurerend kenmerk van de sociotherapie was het
wel van betekenis de deelnemers uit te nodigen zelf concrete waarden te formuleren die
aansluiten bij hun leefwereld. Daarom gebruikte de trainer het ui-diagram van Hofstede
als structurerend handvat. Daarmee wordt stapsgewijze ingegaan op de ter plaatse ge-
bruikte symbolen, bekende helden en de lokale gewoonten en tradities. Via het metafo-
risch afpellen van de ui komt men uiteindelijk terecht bij de kern, namelijk de waarden
(zie kader XVIII).
De trainer vertelde in de trainingsgroep, waar forse spanning ontstaan was over de

opbouw van de training niet dat zij het ui-diagram in gedachten had toen ze vertelde
een manier te kennen waarmee de weg gebaand kon worden om op veilige wijze in ge-
sprek te komen over de mogelijk dieperliggende oorzaken van het voorbije geweld.
De trainer lichtte het model van het ui-diagram in alle acht groepen toe door te zeg-

gen dat dit door Hofstede was gebruikt bij bedrijven die van plan waren zich internatio-
naal te vestigen. Deze bedrijven waren ten behoeve van een succesvolle bedrijfsvoering
geïnteresseerd in de lokale waarden en gebruiken.
In de eerste groep van Byumba tekende de trainer één groot ui-diagram op de flip-

over. In volgende groepen tekende ze er direct twee naast elkaar. Daarover vertelde ze
dat het ene diagram ingevuld ging worden met informatie uit de eigen omgeving en het
tweede met informatie uit een ander gebied. De trainer wekte de nieuwsgierigheid door
te vertellen dat ze de diagrammen in de Nederlandse klinieken had gebruikt en dat ze
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daar een levendig gesprek op gang brachten. Als gevolg reageerden de deelnemers geïn-
teresseerd op de uitleg van de schillen.

Kader XVIII

Het ui-diagram (Hofstede, 1995 p.19)
Het ui-diagram kent vier schillen en bij iedere schil stelt Hofstede een vraag. Bij de buitenste schil
vraagt hij wat mensen via symbolen communiceren. Bij de tweede schil vraagt hij naar helden en bij
de derde naar collectieve activiteiten zoals rituelen die binnen een cultuur als sociaal zeer belangrijk
worden beschouwd. In het hart van de ui vraagt Hofstede naar de waarden van een specifieke
cultuur.

8.3.1 Methode I: Toepassing van het ui-diagram

– De bespreking van de symbolen
De trainer had drie redenen om zoveel mogelijk antwoorden vast te leggen door er teke-
ningen van te maken. De eerste reden baseerde zij op de theorie van Vygotsky en Deacon
dat mentale processen, waaronder het ontwikkelen van nieuwe denkbeelden hun oor-
sprong hebben in sociale processen van leren die via symbolen werden begrepen. Visueel
gemaakte symbolen houden de aandacht langer vast en ze creëren de mogelijkheid om
verbanden tussen de voorbeelden te ontdekken. Een visualisatie maakt het ten tweede
makkelijker om nog eens naar de gevonden symbolen te kijken en ze indien nodig aan te
scherpen. Ten derde kan een gevisualiseerd ui-diagram worden toegevoegd aan het ‘ei-
gen’ tekstboek aan de muur, zodat dit zich op een navolgbare manier ontwikkelt.
De deelnemers van de eerste zes trainingsgroepen toonden grote moeite om voorbeel-

den van symbolen uit de eigen omgeving te noemen.
Byumba: De deelnemers vroegen uitleg over het begrip ‘symbool’. Omdat de trainer

vermoedde dat er weerstand tegen haar vragende werkwijze naar voren trad, moedigde
zij de deelnemers aan, voor ze zich liet verleiden tot eerste voorbeelden. De trainer wees
erop dat sommige aanwezigen een symbool droegen dat zij niet droeg. Toen ze vervol-
gens nadrukkelijk naar vingers met ringen keek, konden de deelnemers het symbool van
huwelijkse trouw noemen. De trainer verwees ook naar het symbool van het land die ze
zag toen ze op de luchthaven en later in het gebied van training aankwam. Zo werden
stap voor stap meer voorbeelden gevonden: de vlag, een kruis, een halve maan, een recla-
mebord, een mobiele telefoon, een dollarteken. De trainer tekende ieder voorbeeld en
plaatste dat in de buitenste schil van het diagram. Door er vragen over te stellen zagen de
deelnemers dat symbolen verschillende betekenis hebben. In het geval van de trouwrin-
gen en de vlag bracht een symbool de waarde van verbinding tot uitdrukking. De mo-
biele telefoon werd naast een communicatiemiddel begrepen als een symbool van status.
Het was opvallend dat de thermometer (die bij de afsluiting van meer dagen was geïn-
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troduceerd) en de oorkonde (die getekend was om de herinnering aan regels levend te
houden) pas na aanwijzingen van de trainer werden genoemd.
Andere groepen: In tegenstelling tot de deelnemers van de andere zes trainingsgroe-

pen vonden de deelnemers van Kakata de symbolen vlot.

– De bespreking van helden en bronnen van inspiratie
Omdat het benoemen van helden spanning kon veroorzaken in een post-conflict omge-
ving voegde de trainer bronnen van inspiratie aan de tweede vraag van Hofstede toe.
Byumba: In Byumba werden christelijke bronnen genoemd zoals Bijbelse personages.

Hierdoor werd de trainer geprikkeld om de vraag te verbreden. Daar ging ze toe over
nadat haar duidelijk werd dat er geen andere dan helden uit een zeer ver verleden wer-
den genoemd.
Nya-Ngezi: In een van de Nya-Ngezi groepen1 vertelde de oudste deelnemer zonder

aarzelen over zijn held, de in 1960 vermoorde premier Lumumba, die hij als tienjarige
nog had gezien in de Kivu provincie. Zonder precies te weten of Lumumba ook een held
van de andere deelnemers was, vroeg de trainer de oudere man of hij iets over zijn held
wilde vertellen. Deze uitnodiging werd aanleiding voor een levendig gesprek. De jongere
generatie had in geschiedenislessen over Lumumba gehoord en gelezen. De oudere man
beschreef de opvallende haardracht van zijn held en herinnerde zich het zware montuur
van de bril. De man vertelde verder dat zijn deelname aan deze training nog steeds in het
teken stond van de hoop op een beter leven, zoals die indertijd door Lumumba onder
woorden was gebracht.
Als gevolg van de verbredende vraag naar bronnen van inspiratie in het heden werd

‘mijn moeder’ genoemd omdat die offers had gebracht waardoor de deelnemer deel kon
nemen aan het onderwijs. Nadat die bron was genoemd, gebruikten meer deelnemers
dat zelfde voorbeeld. Om ze op het idee van meer helden en van meer bronnen van
inspiratie in het heden te brengen, formuleerde de trainer verdere vragen. Omdat ze in
de verschillende groepen kenmerken had gezien van een orale traditie2 en geen boek-
winkels in de nabije omgeving, vroeg ze niet naar schrijvers. Ze vroeg wel naar muziek
die inspireerde en naar bronnen van inspiratie in het onderwijs. Favoriete onderwijzers
kwamen in de beantwoording van de deelnemers van Nya-Ngezi nauwelijks voor. Mu-
ziekidolen evenmin. Er werden namen van historische personen genoemd. Die personen
waren alleen bij de deelnemers bekend.
Nyamata: In Nyamata, waar eenzelfde herhaling plaatsvond, vormde Mother Theresa

de uitzondering in de rij van Bijbelse personages. Zonder verdere vragen naar bronnen
van inspiratie in het heden werd president Kagame genoemd. Hij was een held omdat hij
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de genocide tot staan had gebracht. Omdat de president niet bekend stond als de held
van alle Rwandezen, observeerde de trainer de reactie van de deelnemers nadrukkelijk.
Ze zag geen tekenen die wezen op nervositeit.
Kakata: Bij de schil over helden en bronnen van inspiratie verschenen in Kakata, zon-

der waarneembare spanning, verschillende voorbeelden. Bij de vraag naar muziek als
bron van inspiratie, noemde een enkele deelnemer wel een muziekidool uit de reggae-
muziek. De deelnemers waren tijdens de training die in 2013 plaatsvond intussen allen in
het bezit van een mobiele telefoon, soms met ingebouwde radio, opname- en afspeelmo-
gelijkheid.

– De bespreking van rituelen
Bij het bespreken van rituelen bij geboorte, trouw en rouw veranderde de sfeer. De deel-
nemers klonken ineens betrokken en levendig want over dit onderwerp wisten ze mee te
spreken.
In Byumba vertelden de deelnemers over de gewoonte om naasten en buren te raad-

plegen bij de naamgeving van nieuw geboren kinderen. De gebruiken en rituelen om tot
een huwelijk te komen werden met trots en een glimlach uiteengezet. De trainer kon
veel vervolgvragen stellen omdat de meeste deelnemers zich op hun gemak voelden om
over dit onderwerp het woord te voeren. Zij stuurde haar vervolgvragen in Byumba meer
op trouw dan op rouw. Daarmee probeerde ze te voorkomen dat aandacht voor over-
weldigend verdriet en verstoorde rouw zijdelings ter sprake kwam. De behoedzaamheid
hield verband met de eerste resultaten van de volksrechtspraak in 2004, waarin duidelijk
werd dat de plaatsen waar vermoorde naasten na de genocide begraven waren nog on-
bekend gebleven waren.
Met betrekking tot trouw vroeg de trainer hoe men van elkaar wist wie voornemens

had om eerdaags te trouwen en hoe huwelijken werden voorbereid. Maar ze vroeg ook of
het ritueel van huwelijkssluitingen veranderd kon worden en of iemand andere gebrui-
ken dan de rituele bij het sluiten van een huwelijk had waargenomen.
In Nyamata antwoordden de deelnemers dat de genocide tot veel verandering had

geleid en dat onder het nieuwe landsbestuur de huwelijkswetgeving veranderd was. In
antwoord op een vraag van de trainer wat in vergelijking met traditioneel gesloten hu-
welijken in de praktijk veranderd was, noemden de deelnemers de wettelijke gelijkheid
van man en vrouw en de gelijkheid in het erfrecht voor zonen en dochters.
Door de genocide waren veel vrouwen weduwe geworden. In Byumba wezen de deel-

nemers in dat verband naar wat in het ‘hier en nu’ naast de trainingsruimte plaatsvond.
‘Zie, weduwen zijn tegenwoordig te vinden bij een bouwwerk waar ze tegen betaling
emmers cement naar metselaars dragen.’ In die informatie klonk verontwaardiging door.
De deelnemers in Nya-Ngezi antwoordden dat jongeren steeds vaker zelf hun partners

uitzoeken en dat er voor mannen nog steeds sprake is van het betalen van een dowry;
een bruidsschat. Omdat de jonge mannen tijdens een eerdere activiteit hadden ‘opge-
biecht’ dat vrouwen als regel niet over het inkomen worden geïnformeerd vroeg de train-
er waarom dit nog steeds het geval was. In Nya-Ngezi en later ook in Kakata verklaarden

TERUGVINDEN VAN WAARDIGHEID

206



de mannen de gewoonte met de afwezigheid van wederzijds vertrouwen. In die verkla-
ring werden ze gesteund door de vrouwen die eveneens beweerden dat geld een bron
van wantrouwen is tussen stellen.
Evenals in de andere groepen nam de levendige betrokkenheid in Kakata toe bij de

vraag naar tradities en rituelen. Er werden voorbeelden ingebracht over rouw en verdriet,
over de traditionele huwelijkssluiting, over naamgeving na geboorte, over verjaardagen,
decoraties op graven en over de traditionele genootschappen Poro en Sande.3 Deelne-
mers vertelden niet of zij tot de genootschappen behoorden of er ervaring mee hadden.
Ook niet of ze er via familie verbinding mee hadden. En omdat de religieuze dimensie van
Poro volgens Ellis (2007) een rol in de burgeroorlog heeft gespeeld, lokte dat bij de co-
trainer de vraag uit hoe iemand kon weten of een regel van het genootschap werd uitge-
voerd of overtreden. De antwoorden hadden het karakter van ‘horen zeggen’. De deel-
nemers legden de werking van de regels van het genootschap niet eenduidig uit.

– De bespreking van het ui-diagram van de trainer
De trainer stelde de deelnemers in Byumba in de gelegenheid om verschillen te ontdek-
ken door een tweede diagram in te vullen over een ander gebied in het eigen land. Op
initiatief van de deelnemers werd het tweede diagram echter gewijd aan de wereld van
de trainer. Dat leidde ertoe dat de deelnemers de vragen gingen stellen. Dit ging veel
deelnemers opmerkelijk makkelijk af. Aan de vergelijkbare symbolen die de trainer in
haar opsomming noemde, voegde ze symbolen toe die aan water zijn gerelateerd en
naar vertrouwen wijzen: een anker, een brug. Daar de Afrikaanse en de Westerse bevol-
king tijd verschillend beleven (Kimmerle, 1995, p. 73-80), noemde zij de symbolen van
tijd: de klok en het horloge. Bij helden zocht de trainer naar personen die ook bij de
deelnemers bekend konden zijn. Tot 2008 noemde ze Mandela, daarna voegde ze Ob-
ama toe en zij noemde de muziek van Bob Marley. Bij de rituelen werden de verschillen
groter. De trainer vertelde over snelle veranderingen in tradities en dat de veranderingen
weerspiegeld worden in het straatbeeld van grote steden waar jonge mensen hun andere
levensstijl communiceren met geverfd haar, opvallende kleding, of het dragen van be-
paalde symbolen. Het vroeg veel van het inlevingsvermogen van de deelnemers toen de
trainer vertelde over de andere huwelijksvoorbereiding en huwelijksrituelen: dat de
meeste Nederlandse jongeren eerst en in het openbaar een verkennende vriendschap
aangaan en die kunnen beëindigen als de vriend(in) toch niet de kandidaat voor een
huwelijk blijkt te zijn. Dat een jonge man en een jonge vrouw ongehuwd samen kunnen
wonen en uit elkaar kunnen gaan met behoud van respect uit hun omgeving. De deel-
nemers stelden hierover vragen die gebaseerd waren op hun eigen normen en waarden:
‘Kan iemand echt een partner kiezen zonder bemoeienis van de familie? Kunnen jonge
stellen samenleven zonder getrouwd te zijn? En was in de wereld van de trainer een echt-
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genoot echt aanwezig bij de geboorte van zijn kind? Nadat de trainer wedervragen stelde
over de vanzelfsprekendheid van de afwezigheid van vaders bij bevallingen, ontstond in
een van de Nya-Ngezi groepen een kakofonie aan uitleg die de vertaler niet meer bij kon
houden. De deelnemers hadden meer verklaringen en verschilden daarover met groot
plezier van mening. Er werd hartelijk gelachen toen de trainer, om af te ronden, de deel-
nemers plaagde met de stelling dat de aanwezigheid van Afrikaanse vaders bij bevallin-
gen vast tot beperking van het kindertal per vrouw kon leiden.

Foto 10) Uit eigen collectie: De kakafonie verhuisd naar de tuin. Nya-Ngezi, 2008.

De voorbeelden uit de wereld van de beide trainers voegden ook in Kakata een leerzame
dimensie aan de oefening toe. Er werd met een glimlach vastgesteld dat een deelnemer
en een van de trainers eenzelfde bron van inspiratie deelden in de muziek.

– De bespreking van waarden
De trainer hoefde, aangekomen bij het hart van de ui, weinig meer te vragen over de
waarden, omdat de deelnemers de opbouw, samenhang en betekenis van het ui-diagram
- én van de eerder toegepaste handvatten – ineens doorzagen. In Byumba werden de
waarden rustig benoemd. In Nya-Ngezi en Nyamata werd met verwondering en opgeto-
genheid geconcludeerd dat waarden diep verankerd waren in een web van gebruiken en
gewoonten. De deelnemers toonden zich geraakt en stelden vast dat over de ander, in
welke positie dan ook, dus milder nagedacht moest worden. Ze toonden zich opgetogen
over hun ‘nieuw verworven’ inzicht dat iemand zich natuurlijk verdedigt als onbekenden
zijn of haar waarden aanvallen. De deelnemers in Nya-Ngezi vroegen of deze training
onder de aandacht van de leiders kon worden gebracht. In Nyamata werd eenzelfde
wens naar voren gebracht en ging de ontdekking over de betekenis van waarden soepel
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over naar een open gesprek over de waarde van de drie typen familieorganisaties waar-
over eerder in de training was gesproken4 (Hierover meer in het volgende hoofdstuk). Bij
de kern van de ui werden waarden in Kakata gemakkelijk onder woorden gebracht en
begrepen. Deelnemers vertelden dat baby-jongetjes worden gezien als van meer waarde
dan baby-meisjes omdat jongens de familienaam verder dragen. In de nabespreking in
Kakata voegde de trainer toe dat het faciliteren van groepen makkelijker gaat als ge-
sprekken en activiteiten aansluiten bij wat participanten bezig houdt en dat het ui-dia-
gram daar een hulpmiddel bij kan zijn. Ze vertelde dat ze in de sociotherapie-groepen
van Nyamata de invloed van de toepassing van het ui-diagram had gezien. Het middel
bleek daar behulpzaam in het verkrijgen van duidelijkheid over wat de aanstaande parti-
cipanten belangrijk vinden. Verder wees de trainer erop dat uit de wijze van reageren op
een vraag uit het ui-diagram afgeleid kan worden of een volgende vraag naar een diepere
sociale laag op prijs wordt gesteld of nog niet.

8.3.2 Methode II: Toepassing van ‘the knotting game’

– Introductie
De sfeer in de eerste groep van Nya-Ngezi kenmerkte zich door vertrouwelijkheid en
daarom waagde de trainer het om ‘the knotting game’ voor te stellen. Het was een spel
waar ze geen ervaring mee had. Naast haar gebruikelijke motief, om de deelnemers in de
tweede helft van het ochtendprogramma in staat te stellen om de aandacht en de con-
centratie op te frissen, speelde bij haar keuze voor dit spel de gedachte dat de training
uitdagend diende te zijn voor iedere deelnemer. Door de spannende beschrijving van het
spel (zie kader XIX) hoopte de trainer ook de deelnemers met een hoger scholingsniveau
te kunnen uitdagen. Terwijl ze altijd nieuwsgierig was naar de betekenis die de deelne-
mers aan spelletjes van verschillende duur gaven, had de trainer bij het aanbieden van
het spel in Nya-Ngezi geen ander doel dan bij de eerdere korte onderbrekingen: het op-
frissen van de aandacht.
De sfeer van vertrouwelijkheid was doorslaggevend omdat de ruimte tussen de licha-

men van de deelnemers voor de duur van het spel verminderd zou worden tot tegen
elkaar aanstaan. Het was al zichtbaar geweest dat de deelnemers gemakkelijk lichamelijk
contact maakten, maar de trainer realiseerde zich dat de aanrakingen vanwege ‘the knot-
ting game’ een zekere mate van intimiteit en daarmee ongemak op konden roepen. Door
de vertrouwelijke sfeer nam ze het risico dat de deelnemers het haar zouden laten weten
als de lichamelijke nabijheid ongewenst of ongepast was.
Vanwege de opmerkelijke nabespreking in Nya-Ngezi en omdat spel en nabespreking

samen minstens drie kwartier in beslag namen, introduceerde de trainer het spel in vol-
gende groepen niet meer als methode om de aandacht op te frissen maar als een plezier
brengend leerzaam spel. De trainer situeerde het spel in het vervolg in een dagprogram-
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ma nadat ze zich ervan verzekerd had dat er voldoende veiligheid en vertrouwen was
ontstaan en de deelnemers naar elkaar omzagen. Het spel was nog steeds niet ingezet als
methode om waarden te ontdekken.

– De introductie van het spel aan de deelnemers
Nadat de trainer in de ochtend van de zevende trainingsdag samen met de deelnemers
van Nya-Ngezi alle kenmerken herhaald had die te maken hadden met vertrouwen en
daardoor in staat was om de aandacht te richten op de fase van zorg, had ze een vol-
gende oefening ontworpen. Deze had de deelnemers teruggevoerd naar de periode van
geweld waarin sociale verbindingen geschonden werden en verbroken raakten. In die
omstandigheid legde zij ‘the knotting game’ uit. Uiteraard volgde de trainer bij haar uitleg
al de regels van het spel.

Kader XIX

Spelregels van ‘the knotting game’
Twee deelnemers (de probleemoplossers) verlaten de ruimte zodat de overige deelnemers geïnstru-
eerd kunnen worden. Deze vormen hand in hand een cirkel die ze vervolgens zo gecompliceerd
mogelijk verknopen zodanig dat ze elkaars handen lang kunnen blijven vasthouden en de verkno-
ping geen pijn doet. De verknoopte groep krijgt de opdracht niet meer te spreken en in geen geval
elkaars handen los te laten. De regel dat de handen verbonden moeten blijven is alleen bekend bij
de spelers van de knoop. De opdrachten van de probleemoplossers moeten worden opgevolgd zo-
lang niemand hinder of pijn ondervindt.
De teruggeroepen probleemoplossers krijgen opdracht om de verknoopte groep te verlossen uit de
benarde situatie. Ze moeten de groep in een cirkel terug zien te plaatsen. Die opdracht moeten ze
uitvoeren met de handen op de rug. Er mogen alleen verbale aanwijzingen worden geven. De uit-
voering van opdrachten mag geen pijn doen en de verknoopte groep is niet meer tot spreken in
staat. De oplossers mogen met elkaar overleggen.

Margolis in: Pretty, Guijt, Thompson & Scoones. (1995)

– Het vervlechten 5

Ten behoeve van de vervlechting vroeg de trainer aan de deelnemers in Nya-Ngezi om
een cirkel te vormen en elkaar de hand te geven. Ze vroeg of iemand onder twee verbon-
den handen door kon lopen of over twee verbonden handen heen kon stappen en ze
vroeg de een om een draai naar links, en de ander om een draai naar binnen, naar rechts
of naar buiten te maken. Hierna benadrukte de trainer nogmaals de spelregels voor ‘de
vervlochten groep in problemen’. De trainer merkte in geen van de groepen weerstand
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tegen de aanrakingen. In de glimlach op de gezichten ‘las’ ze dat de vervlechting werd
vertrouwd en dat die nieuwsgierigheid opwekte. Ze schreef de glimlach toe aan het kun-
nen laten bezinken van de herinnering aan de voorgaande oefening over verbroken ver-
bindingen. Een van de deelnemers vroeg waar de ideeën voor alle spelletjes vandaan
kwamen.

– Het ontvlechten
In Nya-Ngezi en ook in Nyamata en Kakata liepen de probleemoplossers om de knoop
heen zonder dat er een oplossing ontstond. De opdrachten die zij aandroegen konden
niet uitgevoerd worden. Na tien minuten zag de trainer de goede moed omslaan. Som-
mige probleemoplossers probeerden zich in de verknoping te wringen in de verwachting
daar de clou te vinden. Anderen meenden voor een onoplosbaar probleem te staan en
wilden opgeven. Daar de verknoopte groep ‘niet mocht praten’ wees de trainer de oplos-
sers erop dat het binnendringen in de groep pijn kon doen. Tegelijk moedigde ze hen aan
om de bevrijdingspoging toch nog niet op te geven. Na gemiddeld twintig minuten wer-
den de adequate opdrachtzinnen voor de oplossing gevonden: ‘Kunt u (er werd een
naam genoemd) de rechterarm optillen? Kunt u (er werd een andere naam genoemd)
uw hoofd buigen? Kunt u onder de arm van uw buurvrouw doorlopen? Op de ontvlech-
ting volgde opluchting en trots. Een ieder realiseerde zich dat de oplossers het antwoord
gevonden hadden met de handen op de rug.

– Het ontvlochten worden
Het ontvlechten duurde in alle groepen, inclusief in die van Kakata, gemiddeld twintig
minuten. De vervlochten deelnemers en de probleemoplossers volgden de meegegeven
regels op. Sommige vervlochten deelnemers neigden ertoe de probleemoplossers een
handje te helpen. Slechts een enkele keer hoefde de trainer de regels ‘niet spreken’ en
‘handen verbonden houden of de handen op de rug houden’ in herinnering te brengen.
De probleemdragers hielden zich aan de spelregels om elkaars handen niet los gelaten en
gaandeweg ontstond er in de verknoopte groep plezier over het uitdagende van het
samenspannen. Bij het eerste spel in Nya-Ngezi was het voor de trainer een verrassing
dat het oplossen van de knoop tenminste twintig minuten duurde, ze had er vijf minu-
ten voor vrijgemaakt.

– De nabespreking
In de eerdere nabesprekingen over spelletjes benoemden de deelnemers wat ze ervan
leerden. Ze hadden toename gemerkt van het mentale denken en van saamhorigheid en
vaardigheid. Ze vertelden dat de spelletjes vermindering van spanning brachten. En ze
merkten verandering van status en van perspectief op.
De reacties op ‘the knotting game’ in Nya-Ngezi waren opmerkelijk; de trainer hoefde

geen vragen te stellen want de opgetogen deelnemers vertelden met een stralende glim-
lach over het ene na het andere nieuwe inzicht. En in de zelfbewuste lichaamstaal las de
trainer dat de deelnemers van mening waren dat ze ‘wat geleerd hadden’. De deelnemers
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vertelden: ‘Terwijl we in serieuze problemen verkeerden bleven we verbonden; in de ver-
vlochten situatie kwamen we dichter bij elkaar en bleven we verenigd; in de vervlochten
situatie verloren we ruimte om te bewegen en te spreken; doordat we verlost werden
kregen we ruimte en bewegingsruimte terug; tijdens de vervlechting gedroegen we ons
als een gesloten familie; terwijl anderen ons in de vervlechting hadden gebracht wisten
we zelf niet hoe we ons daaruit konden bevrijden; we vertrouwden de probleemoplossers
en het resultaat was dat we vrijheid terugkregen; de probleemoplossers verlosten ons en
ze intervenieerden niet in onze waarden; dit spel was een metafoor over onze leefomge-
ving, onbekenden konden onze bewegingsruimte wel wegnemen maar niet onze verbon-
denheid; in deze training over sociotherapie ontspannen en leren we tegelijkertijd en we
wisten niet dat zoiets mogelijk was.’6 Een van de deelnemers concludeerde dat fragmen-
tatie dus het probleem in de leefomgeving was en dat de aanstaande interventie met
sociotherapie daarom gericht kon worden op de waarde van verbondenheid die, on-
danks de fragmentatie, gebleven was. En nadat een ieder de waarde van observeren bena-
drukte alvorens over moest worden gegaan tot het verlenen van hulp, erkende de groep
van deelnemers dat er verbondenheid was gebleven en dat ze hun thuisomgeving kon-
den gaan benaderen op de wijze zoals ze die met ‘the knotting game’ hadden ervaren.
In Nyamata7 gebruikte iemand het woord wonderlijk in de nabespreking omdat de

groep onderwezen was terwijl die speelde. Een jongere stelde vast dat de spelers in het
spel met iedereen spraken en speelden, terwijl er geen woorden gebruikt mochten wor-
den. En een jonge vrouw had veiligheid ervaren omdat niemand in de groep mopperde.
In Kakata8 introduceerde de trainer ‘the knotting game’ kort nadat de nabespreking

van de huiswerkopdracht over de typen van familieorganisaties afgerond was (wordt be-
sproken in 9.4.2). Zodoende legden de deelnemers verband tussen de verschillende me-
thoden. Een van de deelnemers constateerde verbaasd dat er in de dorpen dus van alles
kon spelen zonder weet te hebben van het bestaan van de verschillen. Met verschillen
bedoelde hij de drie typen van familieorganisaties. En in ‘the knotting game’ ontdekte hij
dat onnadenkendheid bij het verlenen van hulp onbedoelde schade toe kan brengen in
plaats van een oplossing. Anderen: ‘We leren nu manieren om met zorg naar de proble-
men van de mensen te kijken en om niet overhaast over te gaan tot oplossingen.’ De
probleemoplossers van de beide Kakata groepen vroegen hoe het mogelijk was geweest
om die verknoping zo in elkaar te zetten; dus werd het ‘geheim’ van de verknoping nog
eens uitgevoerd.
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Foto 11): Uit collectie Yolanda van den Broek. Knotting game in Kakata, 2013.

In nabesprekingen sloot de trainer aan bij de ontdekkingen die de deelnemers deden
door duidelijk te maken dat ieder vanaf de eerste dag veel nieuwe indrukken te verwer-
ken kreeg en dat zij daarom in de trainingstijd ruimte maakte voor ontspanning. De
trainer bevestigde dat de deelnemers door de spelletjes onbekende kanten van zichzelf
en collega’s ontdekten en ook dat zijzelf veel leerde over de deelnemers, en van de nabe-
sprekingen van spelletjes. Ze sprak haar waardering uit over de ontdekkingen die naar
voren werden gebracht en ze legde aansluitend uit dat ze het programma per dag vast-
stelde om te kunnen blijven aansluiten bij wat werd ingebracht of bij wat zich als leer-
zaam had voorgedaan. De trainer legde in de nabesprekingen verder uit dat sociale we-
tenschappers hadden vastgesteld dat mensen makkelijker leren in een veilige en fijne
omgeving.9 En ze maakte gebruik van het ‘gouden’ moment van ieders volle aandacht
om te vertellen wat de leerzame waarde is van het zelf doen van ontdekkingen. De train-
er illustreerde de leerzame betekenis aan de hand van een tekening van een geopend
hoofd waar kennis uit een kan in wordt gegoten en een niet geopend hoofd dat omringd
wordt met vraagtekens. Aan de vraagtekens verbond de trainer enkele van de genoemde
symbolen die waarden vertegenwoordigen zoals de vlag en de trouwringen.
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9. Het tegendeel was echter ook waar. Levensbedreigende ervaringen worden diep in de herse-
nen geprint en levenslang herinnerd. Het gevolg van de diepe print is dat voorgaande ervarin-
gen en herinneringen evenals nieuwe, minder snel indruk maken.



De deelnemers begrepen deze uitleg want de tekeningen gaven ineens meer inzicht over
‘de andere' werkwijze van trainen, ze zagen nu een instrument waarmee verandering be-
werkstelligd kon worden.

8.4 Analyse
In deze paragraaf wordt eerst de wijze geanalyseerd waarop op cognitieve wijze over
waarden en de betekenis daarvan geleerd werd met het ui-diagram. Hierna hoe waarden
zich via een fysieke ervaring aandienden en hoe daarover gesproken werd. In de analyse
wordt verder gekeken naar de invloed die de beide methoden uitoefenden op het proces
dat gericht was op samenwerken.

8.4.1 Methode I: Leren over de betekenis van waarden als gevolg van
leren met het ui-diagram

De opbouw in de vragen bij de schillen van het ui-diagram structureerde de interactie
over waarden stap voor stap. Terwijl de eerste schil een laagdrempelig en verkennend
begin van het gesprek tot doel had, en volgende vragen toename beoogden in de mate
van vertrouwelijkheid, bleek in de praktijk dat de eerste twee schillen minder interactie
op gang brachten dan de derde, de vierde en de nabesprekingen.

– De eerste schil
De meeste deelnemers vonden de voorbeelden van symbolen niet makkelijk op eigen
kracht. Daarvoor is een aantal mogelijke verklaringen te geven. Een eerste verklaring is
‘het vermijden van onzekerheid’; ondanks de positieve waardering voor de procedure
van het maken van de eigen regels was het de trainer opgevallen dat de deelnemers liever
geen, dan een ‘verkeerd’ antwoord gaven. Vermijden van onzekerheid duidt op gedragin-
gen die de waarde van afstand en ongelijkheid in de relatie van mens tot mens en in de
sociale verhoudingen tot uitdrukking brengen. In lijn met de theorie van Pyrrho kon
vermijden, na de overweldigende ervaringen met geweld duiden op verminderde inte-
resse voor de waarden van anderen. Pyrrho wijst op afname van het vermogen tot inle-
ven als de betekenis van de waarden van anderen sterk afwijken van de eigen waarden.
En de verminderde interesse kon het gevolg zijn van angst en, volgens psychiatrisch spe-
cialisten ook van de wijze waarop ervaring met overweldigend geweld vertragend effect
heeft op het proces van verwerking in de hersenen (Hovens, 2010, p.7).
Een tweede mogelijke verklaring is dat de deelnemers zich toch/nog ongemakkelijk

voelden bij het beroep dat op de, bij hen aanwezige kennis werd gedaan. Deze werkwijze
bleek sterk af te wijken van de gangbare onderwijsmethode en de trainingen die de deel-
nemers gewend waren. Dat na de eerste verrassing over de wijze van trainen het moment
uitbleef dat de trainer kennis overdroeg, bracht geleidelijk weerstand naar voren. Terwijl
de trainer in Byumba hoorde en zag dat de deelnemers spanning labelden als negatief,
zag zij positieve waarde in de cognitieve spanning bij het zoeken naar symbolen want,
zoeken naar een oplossing voor een gecreëerde spanning betekent leren van een gevon-
den oplossing.
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Een derde mogelijke verklaring, die in het verlengde van de tweede ligt, is dat de deel-
nemers niet gewend waren aan ‘de nieuwe en al snel te abstracte begrippen’. Doordat de
begrippen niet snel begrepen werden (wat zijn symbolen?) kon er sprake zijn van een
zekere blindheid voor het alledaagse waardoor het moeilijk is om symbolen te noemen.
Een vierde verklaring schuilt in het mogelijke taboe op het noemen van symbolen die

in de periode van gekoloniseerd Rwanda victorie voor de ene en schaamtevolle vernede-
ring voor de andere etnische groep betekenden. Nadat de trainer aangegeven had dat zij
een opmerking van een van de deelnemers over misleidende symbolen had gehoord, en
(in deze fase van de training) nog niet de kans wilde lopen op een gesprek over een
omstreden symbool10 uit de geschiedenis, stelde zij doelbewust nog geen vervolgvraag.
Tot slot is het mogelijk dat het geven van betekenis verloren was geraakt door de

ervaringen met massaal geweld. En hier moest er rekening mee gehouden worden dat
deze ervaring vanuit de verschillende posities van de Rwandezen om verschillende rede-
nen anders gewaardeerd kon worden. Door de onvoorstelbare omvang van het geweld
waren de bestaande traditionele, religieuze- juridische- en educatieve waarden onder
grote druk gekomen. Door het luisteren naar verschillende gesprekken binnen en buiten
de trainingsgroepen en na het lezen van gepubliceerde reflecties van Rwandezen op de
genocide (Gatwa, 1998) was het de trainer na eerste weken in Byumba duidelijk gewor-
den, dat menig volwassene in Rwanda worstelde met het feit dat het gedachtegoed van
hun instituties de genocide niet had kunnen voorkomen. Deze worsteling illustreerde de
beschrijving van Pyrrho dat het gangbare waardensysteem over wat goed en slecht was,
over wat mocht en wat niet mocht, over wat hoorde en niet hoorde, over wat be-
schouwd werd als gunstig en ongunstig, zich nog steeds bevond in het gebied tussen
hoop en vrees. Dit omdat honderdduizenden het leven hadden verloren en tienduizen-
den voormalige functionarissen en leden van kerken, scholen, gezondheidszorginstellin-
gen, rechtspraak, banken en besturen, onder verdenking van deelname aan de genocide
in gevangenschap verbleven, in afwachting van het verhoor en de berechting die in de
komende jaren plaats ging vinden in de volksrechtspraak. Het werd de trainer stap voor
stap duidelijk dat de trainingsdeelnemers, naast de pijn van het verlies van vele naasten
zich misschien ook schaamden. Er was altijd wel een familielid, een buur, een geloofsge-
noot, een medestudent of een collega bekend die voor jaren in de gevangenis verbleef.
Tegen deze achtergrond was de kloof tussen de vraag naar symbolen en deze werkelijk-
heid onmetelijk geworden.
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10. Gedurende de koloniale periode werden, bij wijze van overwinning, de geslachtsdelen van
overwonnen mannen van de ene etnische groep als trofee gehangen aan de koninklijke drum
van de andere etnische groep. Overigens betogen de Rwanda kenners Newbury (1988, p. 5),
Overdulve (1994, p. 10-11), Prunier (1995, p. 5-9), Trouwborst, (1998, p.6-8) en Chrétien, (2006,
p. 41-83) dat spanningen over etnische verschillen niet voortkwamen uit de eigen cultuur-
historische ontwikkelingsgeschiedenis.



– De tweede schil
Doordat de trainer in Byumba niet in de herhaling van het noemen van religieuze bron-
nen intervenieerde, kwam het bestaan van een eenzijdige oriëntatie op waarden naar de
oppervlakte. De herhaling informeerde haar over de waarde van ergens bij horen, van
niet afwijken en van opgaan in een eenheid. Daar geen van de deelnemers op het idee
kwam om andere dan religieuze helden te noemen, werd het vermoeden van de trainer
versterkt dat gedacht werd dat sociotherapie ‘natuurlijk’ ook een christelijk geïnspireerde
interventie zou zijn. Dit vermoeden baseerde zij mede op de telkens terugkerende begin-
vraag van deze en gene trainingsdeelnemer naar haar kerklidmaatschap en op verder-
gaande vragen als: ‘U bent toch wel Christen mag ik hopen?’ De herhaling in de antwoor-
den bracht niet alleen de norm maar ook ‘de’ vorm van spreken en handelen binnen de
hiërarchisch georganiseerde relaties aan het licht. Dit betekende voor de trainer een uit-
daging om enerzijds respect te tonen voor de waarde die religie en ‘behoren tot’ onmis-
kenbaar hadden voor de deelnemers en om anderzijds methoden te vinden om de blik
van de deelnemers te verbreden waardoor veranderen met behoud van het waardevolle
een optie werd.
De vraag naar hedendaagse bronnen van inspiratie bracht onzekerheid teweeg en de

deelnemers pareerden de beoogde cognitieve spanning die daardoor ontstond. Nadat de
ene na de andere deelnemer toen opvoeders als bron van inspiratie noemde had de
trainer hierover vast kunnen stellen dat geslotenheid een waarde was. Vanwege het ver-
moeden van verband tussen geslotenheid en het voortduren van spanningen in de leef-
omgeving, benaderde zij de herhalingen als een volgende uitdaging in het vinden van een
opening in het patroon van de antwoorden. In het aangaan van contact hierover leerden
de deelnemers en de trainer van elkaar over het vinden van acceptabele paden voor
ontwikkeling.
De vraag van de trainer naar interactie bevorderende idolen uit bijvoorbeeld de mu-

ziek leidde tot weinig nieuwe informatie. Dit kon erop wijzen dat er wel belangstelling
was maar weinig geluidsapparatuur en/of onvoldoende elektriciteit. Daartegenover
stond de mogelijkheid dat er wel apparatuur voorhanden was maar geen belangstelling
omdat de deelnemers liever zelf zongen of omdat ze er voorkeur aan gaven te luisteren
naar hen bekende muziek. Dat de trainer tijdens de autoritten in Oost Congo meestal
meeluisterde naar opgenomen liederen uit een zondagse kerkdienst deed vermoeden dat
het laatste het geval was.
Doordat de deelnemers de wereldse helden Kagame en Lumumba noemden, vertel-

den zij impliciet over de speciale waarde van het ergens bij horen. De daden van de ene
held (het beëindigen van de genocide) en het dramatische einde van de andere (een
politieke moord) hadden ingrijpende gevolgen gehad voor het leven van de deelnemers.
In tegenstelling tot het antwoord in Nyamata, waar in verband met de genoemde held
gesproken werd over deelname aan de actieve bestrijding van ‘genocide-ideologie’,
noemden de deelnemers van Byumba geen wereldse helden. Daar was tijdens de eerste
trainingsdag verteld over een diep gewortelde tegenstelling bij de jaarlijkse herdenking
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van de genocide. De verliezen van de ene etnische groep werden tijdens deze herdenkin-
gen wel en die van de andere niet herdacht. Dit onderscheid kwam bij de bespreking van
helden niet meer ter sprake. Daar het noemen en het geven van een toelichting op
helden politiek gevoelig lag, beriep de trainer zich op het ‘hier en nu’ principe van socio-
therapie. Daarmee behoedde ze de deelnemers en zichzelf tegen de valkuil om voortijdi-
ge gesprekken aan te gaan over beladen onderwerpen.
Terwijl het stellen van de vraag naar helden een zeker risico inhield, vertelden de ver-

baasde deelnemers in Nya-Ngezi dat ze elkaar hierover nooit eerder vragen hadden ge-
steld: ‘Met de vraag naar helden zijn we op een idee gebracht’.11 Omdat de omvang van
dit antwoord overzichtelijk was en georiënteerd op versterking van het sociale weefsel,
bevatte het volgend trainingsmateriaal en een ingang voor gesprek over de gebruikelijke
onderwerpen van gesprek tussen echtelieden, familieleden, vrienden en bekenden.

– De derde schil
Het gesprek over de derde schil, waarin waarden met een positieve en een negatieve
betekenis naar voren kwamen, bevorderde het leren en de motivatie om met de bewust
geworden waarden aan de slag te kunnen. Dit kon omdat de deelnemers met trots over
hun gewoonten en rituelen vertelden. Doordat de spanning over het niet vinden van
antwoorden verdween, vertelden de deelnemers van Nyamata over normerende gezeg-
den die in de orale traditie een richtinggevende functie hebben. De gezegden klonken
soms als zelfbeschuldigingen waardoor ze het gesprek over een nieuw inzicht afremden:
‘Wij zijn jaloers. Zo zijn wij nou eenmaal’. In andere voorbeelden ondersteunden de ge-
zegden een gewenste verandering, bijvoorbeeld: ‘Voedsel wordt smakelijk als het geza-
menlijk wordt genuttigd’. Ook in de groepen van Nya-Ngezi hadden de vragen uit de
derde schil tot gevolg dat onderlinge hulp en het samen nuttigen van een maaltijd wer-
den genoemd als verloren geraakte waarden. Samen een maaltijd nuttigen had betekenis
in het onderhouden van de functionele relaties. Ten aanzien van de onderlinge hulp
vertelden de deelnemers over de assistentie in het verleden, bij het bewerken van de
akker en het binnen halen van de oogst en over de zekerheid dat een zieke of een zwan-
gere met complicaties met de hulp van buren naar een gezondheidspost werd gedragen
of dat er water voor de nacht geleend kon worden of dat de buren even op een klein
kind pasten. In deze antwoorden kon de waarde van terugkeer naar het vertrouwde een
richting van veranderen betekenen.
Ten aanzien van de moderne huwelijkswetgeving én het behoud van de traditie van

de bruidsschat concludeerde de trainer dat het voor de deelnemers geen uitgemaakte
zaak was dat de ultieme consequentie van de moderne huwelijkswetgeving ‘de bijl aan
de wortel van een eeuwenoude traditie’ zal worden. Geen van de deelnemers atten-
deerde de ander op dat perspectief.
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In de informatie over de problematiek van de Rwandese dochters die wees geworden
waren en dus leefden zonder de ‘beschermende zekerheid’ van een eerzame plaats in de
traditionele familieorganisatie, bleek het risico groot op alleenstaand moederschap. Uit
het woordgebruik over deze vrouwen leidde de trainer af dat de bijzondere omstandig-
heden van deze onbeschermde meisjes en vrouwen in hun sociale omgeving kennelijk
geen invloed hadden op de (voor)oordelen over alleenstaand moederschap. De jonge
moeders liepen het stigma op gezien te worden als een prostituee. In de andere voor-
beelden over gewoontes en rituelen bleek dat er grote verwarring heerste over de echt-
genotes van verdachten en of daders van genocide die langdurig gevangen zaten. De
vrouwen waren soms andere relaties aangegaan waaruit opnieuw kinderen geboren wa-
ren. Het normerende kompas in die informatie wees nauwelijks naar clementie voor de
besluiten van de betreffende vrouwen en hun nieuwe echtgenoten. Het wees naar het
‘niet kunnen scheiden van wat God in echtelijke trouw verbonden heeft’. Door de in-
houd van het gesprek ‘las’ de trainer over de diepte van de waarden, en over ontstane
dilemma’s over ‘leven in zonde’, die traditie en religie hebben in het streven van de men-
sen naar een harmonieus perspectief. De verhalen informeerden over de verinnerlijkte
opvatting van eerzaamheid en ze illustreerden dat de invoering van de moderne huwe-
lijkswetgeving op zichzelf niet toereikend is om in een handomdraai verandering (in de
zin van gelijkheid) aan te brengen in de traditionele verhoudingen tussen mannen en
vrouwen.
Nadat de trainer twee ui-diagrammen tegelijk in liet vullen, was het in de dagen erna

genoeg om twee cirkels te tekenen en de complete oefening in herinnering te brengen.
Het waren ‘eigen’ diagrammen geworden.
Al deze informatie leidde naar het formuleren van vragen en het bedenken van oefe-

nopdrachten waarmee over meer vormen van familieorganisaties kon worden nage-
dacht, zodat een gesprek geopend kon worden dat perspectief mogelijk maakt op een
gewenste verandering. Daarover meer in het volgende hoofdstuk.

– De kern van de ui
Met de inkleuring van het ui-diagram realiseerden de deelnemers van alle acht groepen
zich dat waarden niet alleen in de eigen, maar ook in andere groepen door socialisatie
ontstaan waren en daarom diep verankerd opgenomen worden in een web van relaties,
gewoonten en tradities.
Doordat de deelnemers bij de kern van de ui opbouw, samenhang en betekenis van

eigen en andermans waarden doorzagen én de opbouw en samenhang van eerder toege-
paste methoden en oefeningen, kon de trainer haar verdere handelen, nu gelegitimeerd,
hierop afstemmen. Zij vermoedde dat ze de verantwoordelijkheid voor het invullen en
inkleuren van de training hierna actiever bij deelnemers neer kon gaan leggen. In het
verworven inzicht van de deelnemers toonde zich de reden van opname van het ui-dia-
gram in alle dagprogramma’s.
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8.4.2 Uitwerking van het ui-diagram op het ontwikkelingsproces gericht
op samenwerken

Het leren met het ui-diagram, die als een cognitieve oefening getypeerd wordt, kreeg een
waarneembare uitwerking op het ontwikkelingsproces gericht op samenwerken, nadat
de deelnemers konden vertellen over hen vertrouwde rituelen en gewoonten. De ont-
dekking over de betekenis van waarden bewerkstelligde het onverwachte inzicht dat de
verschillend ingekleurde waarden, met eenzelfde mechanisme gesocialiseerd waren. De
uitkomst bestond er verder uit dat dit inzicht de deelnemers zichtbaar raakte, wat af-
name van gereserveerdheid tot gevolg had. Omdat allen tegelijk tot de ontdekking kwa-
men, was er tijdens dit moment en in alle groepen op bijna vergelijkbare wijze, hoorbaar
en zichtbaar sprake van toegenomen besluitvaardigheid. De deelnemers beleefden het
verworven inzicht als positief waardoor er, zonder over de wenselijkheid daarvan te do-
ceren, een doelstelling was ontstaan die samenwerken veronderstelde.

8.4.3 Methode II: Leren over de betekenis van waarden als gevolg van
spelen van ‘the knotting game’

Deze paragraaf wordt opgebouwd met de analyse van de acties van de probleemoplos-
sers, de gedragingen van de verknoopte groep en met een analyse van de nabespreking.

– Analyse van de probleemoplossers
Nya-Ngezi: De keuze, die gebaseerd was op de imitatie theorie van Bandura, om twee
hoger geschoolde deelnemers uit te kiezen voor de probleemoplossende rol in ‘the knot-
ting game’, leek haar doel voorbij te schieten. Was ‘the knotting game’ zonder veel spel-
ervaring te moeilijk? Was het reëel geweest om de probleemoplossers aan te moedigen?
Wees ‘op willen geven’ naar de methode van het lokale onderwijs die klassikaal en een-
zijdig cognitief georiënteerd was. Bestond er verband tussen het niet makkelijk vinden
van de clou in dit spel en de hiërarchische orde ten aanzien van besluitvorming waar-
binnen zelden een beroep gedaan werd op het probleemoplossende vermogen van ‘on-
dergeschikten’? Was de macht van de verknoopte groep van zwijgende deelnemers van
invloed op het zelfbeeld van de ‘probleemoplossers’ waardoor zij nerveus werden? De
vragen verhalen over de weerbarstige post-conflict complexiteit waarbinnen invloedrijke
sociale en politieke factoren het denken en spreken over veranderen inperkten. Doordat
de probleemoplossers van ‘the knotting game’ aangemoedigd waren om niet op te geven,
ervaarden zij aan den lijve de algemene betekenis van het nauwgezet observeren van een
gecompliceerde situatie. En als gevolg hiervan zijn zij in staat gesteld om opnieuw de
algemene waarde te ervaren van het overwinnen van weerstand.
De theorie over waarden van Phyrrho onderbouwde de mogelijkheid inzicht te ver-

werven in een instrument waarmee teleurstelling, boosheid en verbittering benut kon-
den worden om verdere belediging en vertrapping van waarden in het vervolg tegen
gaan. Doordat mensen zich waarden gewaar werden door wat ze zagen en voelden en
meemaakten en ondergingen en ontdekten, bestond de betekenis van de gevonden op-
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lossing met ‘the knotting game’ uit de nadruk die gelegd werd op de waarde van nauw-
gezet observeren en het overwinnen van weerstand. Nu niet om gewapenderhand de
macht te veroveren of om de verovering gewapenderhand tegen te gaan, maar in dienst
van het terugdringen van ontwrichting. Na de aldus gevonden oplossing, hoefde de train-
er enerzijds nog slechts op te merken dat de deelnemers ‘by doing’ ontdekt hadden wat
in lesboeken beschreven staat en anderzijds was er belangstelling gewekt voor een na-
dere toelichting op de andere wijze van leren. De uitkomst bewees de geldigheid van de
groepsdynamische theorie van Lewin & Grabbe over het geloof dat gehecht wordt aan
kennis die mensen zelf en samen ontdekken.

– Analyse van de verknoopte groep
In de verknoopte groepen van Nya-Ngezi ervaarden de deelnemers op een bijzonder
fysieke wijze de waarde van de spelregel van geheimhouding. In tegenstelling tot de be-
laden conflict-gerelateerde geheimhouding zagen de spelers deze regel nu als een uitda-
ging waar zij veel plezier aan beleefden. De trainer kon er, volgens de theorie van Claes &
Gerritsen, die formuleren dat waarden overtuigingen en/of drijfveren zijn over wat be-
schouwd wordt als goed en slecht, vanuit gaan dat het plezier om deze geheimhouding
(nu) als iets goeds werd beschouwd. De betekenis van het ‘als goed’ beschouwde plezier
zat erin dat de sociaal normale geheimhouding genormaliseerd werd.
De tijd die het vinden van de oplossing duurde was voor de groep ‘in problemen’ in

Nya-Ngezi eerder interessant dan een probleem. Het vervlechten en het ontvlochten
worden, was ervaren als boeiend waardoor tevens het denken over spelletjes veranderde.
Die werden niet meer als ‘te kinderachtig’ gezien maar nu beoordeeld als waardevolle
educatieve instrumenten die toegepast konden worden.
De zichtbare non-verbale reacties ten aanzien van de fysieke ervaring met ‘the knotting

game’ in Nya-Ngezi, waaronder de stralend getoonde glimlach en het zelfbewuste karak-
ter in de lichaamstaal van de deelnemers maakten, overeenkomstig de theorie over waar-
den van Claes & Gerritsen, Bunge en Phyrrho, aannemelijk dat er langs experimentele
weg ontdekkingen van waarde waren gedaan. Door een vermeldenswaardige afname van
tussenruimte te accepteren was ruimte was genomen in het tijdelijk verleggen van socia-
le grenzen.

– Analyse van de nabespreking
In de nabespreking in Nya-Ngezi is het resultaat geoogst van zes en een halve dag trainen
met afwisselende methoden. The knotting game’, bedoeld als opfrisser van de aandacht,
was een experimenteel fysieke methode en die toonde dat de deelnemers op meer ma-
nieren een andere kijk op de situatie in de eigen omgeving ontwikkelden.
In het spel ervaarden de deelnemers op fysieke wijze hoe veiligheid en vertrouwen,

respect en ook gelijkheid en verantwoordelijkheid daadwerkelijk betekenis van waarde
hadden in het samenwerken. Doordat zij eerder op cognitieve wijze gesproken hadden
over ervaringen van verlies van verbondenheid, stimuleerde de toevallige spelregel van de
verbonden handen de veronderstelling dat het sociale weefsel in de leefomgeving wel
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gefragmenteerd, maar in de diepere lagen nog steeds verbonden was. Tot het moment
van deze ontdekking waren de gevoelens over de uiteenvallende leefomgeving gelar-
deerd met boosheid en verbittering. De deelnemers hadden uren over onteerde vrouwen
gesproken en, op ongeduldige wijze, over een toename van het aantal misverstanden.
Tijdens de verkennende gesprekken spraken de vijfentwintig traditionele leiders eerder
over veediefstal, verkrachtingen en landconflicten en over milities die de toegang tot hun
bron van inkomsten belemmerden. Zij vertelden dat ze het samen kunnen drinken van
traditioneel bier kwijtgeraakt waren en daarmee de ontmoetingsmogelijkheid waar ge-
voelige onderwerpen voorheen besproken, gepardonneerd en verzoend werden. Onder-
steund door de uitleg van Pyrrho over waarden, gecombineerd met kennis over de con-
text, illustreerden de benoemde gevoelens dat de waarden van het sociale weefsel
genegeerd, beledigd en vertrapt, maar niet geheel verdwenen waren. Zonder dat de
trainer de deelnemers op cognitieve wijze in die richting had gemotiveerd, herdefinieer-
den de deelnemers tijdens de nabespreking hun kijk op de situatie.
Door de wijze waarop het spel gespeeld moest worden, waren de deelnemers nu in

staat de betekenis van de sociale waarde van verenigd zijn te benoemen. En ze brachten
het ontdekte perspectief te berde van het weer gebruik kunnen maken van de ruimte
om vrij te bewegen en te spreken. Het sleutelwoord waarop de deelnemers elkaar in de
nabespreking vonden en waarmee zij vaststelden samen verder te kunnen met de toe-
passing van sociotherapie was verbondenheid. Op basis van die waarde zagen de deel-
nemers nu een rol voor zichzelf en dachten zij dat ze de problemen konden verminderen
als ze te werk gingen zoals ze in de werkwijze van ‘the knotting game’ hadden meege-
maakt.

8.4.4 Uitwerking van ‘the knotting game’ op het ontwikkelingsproces ge-
richt op samenwerken

Het waren de spelregels van ‘the knotting game’ die tot een bijzondere wijze van samen-
werking en nabespreking leidden. Spel en spelregels verbeeldden de ontwrichting in de
sociale weefsels en maakten een werkwijze ervaarbaar over hoe deze op waardige en
kundige wijze teruggedrongen kon worden. Omdat het perspectief op herstel van ver-
bondenheid geen keuzespanning opriep tussen de nieuwe mogelijkheid van handelen en
aspecten van culturele en of religieuze waarden, hadden spel en nabespreking positief
effect op het ontwikkelingsproces van samenwerken. De deelnemers in de groep van
Nya-Ngezi zagen in de waarde van verbondenheid een rechtvaardiging voor een richting
van gezamenlijk handelen.

8.5 Leren over waarden en de noties van verwantschap en
burgerschap

– Het ui-diagram
Met hulp van het ui-diagram werden in gewoonten verpakte waarden en normen ge-
communiceerd waaruit bleek dat de deelnemers zichzelf als christen en als lid van een

8 WERK MAKEN VAN WAARDEN

221



familie omschreven. De reactie ten aanzien de eerste twee schillen leerde over het ver-
mijden van onzekerheid, over machtsafstand in sociale relaties en over verschraalde in-
teractie. De inbreng bij de derde schil openbaarde veel informatie over de omgeving en
over een grote afstand ten aanzien van democratie en het burgerschapsbegrip. Voor
mensen die zich buiten het ‘normale’ sociale patroon van de orde van verwantschap en
de geboden van religie bevonden, bestond een aanzienlijke kans op marginalisering en
stigmatisering. Doordat het ui-diagram meestal in de tweede trainingsweek geïntrodu-
ceerd werd, was het mogelijk om het nieuw verworven besef over waarden, en dat deze
diep verankerd zijn in netwerken van relaties, in verband te brengen met het brede be-
grip van democratie.

– ‘The knotting game’

De waarde, die de deelnemers met behulp van ‘the knotting game’ ontdekten was, dat de
werkelijke betekenis van eerder uitgesproken woorden en waarden over veiligheid en
vertrouwen konden blijken in de toepassing. Doordat woord en daad in het spel samen-
kwamen, leerden de probleemoplossers aan de lijve dat zij leerden van de uitdaging
waarin de trainer hen bracht. De uitdaging om op een speelse wijze naar problemen te
kijken had hen, in tegenstelling tot de dominante opvatting over leren, duidelijk gemaakt
dat zijzelf het talent bezaten om de situatie in de eigen leefomgeving anders te definië-
ren. Hiermee konden zij op speelse en waardige wijze bijdragen aan het terugdringen van
de last van ontwrichting. Op deze wijze werd het mogelijk dat de deelnemers van Nya-
Ngezi ontdekten dat ze een rol konden spelen in het vitaliseren van de verloren ge-
waande waarde van verbondenheid.
In de andere plaatsen werden vergelijkbare mogelijkheden en andere waarden gezien

die de deelnemers verbonden, en die het maken van een voordien onmogelijk geacht
nieuw begin stimuleerden. Leren over het gelijktijdige fenomeen van de verloren sociale
verbondenheid en de aanwezigheid van dominante normen was niet alleen stof voor ge-
sprek en oefening in het vervolg van de trainingen, het fenomeen toonde stof voor per-
manente training op verschillende niveaus.

8.6 Leren over waarden en sociale verandering
Bij de eerste drie schillen van het ui-diagram zijn de normen en waarden van de verwant-
schappelijke orde naar voren gebracht en in hun aandrang om met de nieuw verworven
inzichten aan de slag te gaan, emancipeerden de deelnemers zich desondanks ten op-
zichte van de hiërarchisch vormgegeven dominante ideologie.
Het zelf vinden van huwelijkspartners en de verandering van huwelijkswetgeving zou-

den, in het licht van de indicatoren van Bunge over sociale verandering, gezien kunnen
worden als tekenen van verandering in het sociale verkeer. Maar in het gesprek over die
verandering kwamen nog geen voorbeelden voor waaruit een beweging naar horizontale
sociale mobiliteit afgeleid kon worden; de redeneringen en reacties ten aanzien van de
sociale gewoonten rondom geboorte en huwelijk bleven bij het bekende patroon van
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normen en waarden en de daarbij horende gedragingen uit het model van verwantschap.
In dat model hebben vaders en ‘culturele’ vaders beslissingsmacht en betonen de overige
leden van de (culturele) familie daaraan gehoorzaamheid en respect.
Terwijl de deelnemers van Byumba aanvankelijk terughoudend reageerden en over de

streep getrokken moesten worden om volledige zinnen uit te spreken, etaleerden zij in
de terugblikken op de derde en vierde schil van het ui-diagram veel meer uitdrukkings-
kracht en een sprongsgewijze toename van vertrouwen in elkaar en in de methode van
training. Meer uitdrukkingskracht getuigde wel van een ontwikkeling, maar was nog geen
verandering in het gebruik van taal en daarom nog geen aannemelijk bewijs van sociale
verandering. De herhaling van dezelfde antwoorden over helden en bronnen van inspira-
tie met betrekking tot sociale identificatie belemmerden het vinden van aanknopings-
punten waarmee nieuwe thema’s van gesprek naar voren konden komen. De herhaalde
antwoorden leerden dat naar vormen gezocht moest worden waarmee de deelnemers
naar het vinden van antwoorden geleid konden worden over de vraag of de traditioneel
en religieus genormeerde eenvormigheid bevorderlijk of belemmerend is voor de ontwik-
keling van gezichtspunten waarmee het probleem van ontwrichting teruggedrongen kan
worden. De herhalingen weerspiegelden verbondenheid in geslotenheid.
De deelnemers van Nya-Ngezi hadden, zonder te weten wat ze zich bij ‘the knotting

game’ voor moesten stellen, een inschatting gemaakt over voldoende vertrouwen ten
aanzien van het dicht tegen elkaar plaatsen van de lichamen. En op basis van wat in het
spel gebeurde: de gebruikelijke sociale ordening van traditie en status werd voor de duur
van twintig minuten op een onverwachte en plezierig spannende manier moeiteloos ver-
laten, werd de waarde die verbaal aan gelijkheid toegekend was, in praktijk gebracht.
Waar de deelnemers hier zelf opmerkingen over maakten zijn deze, overeenkomstig de
theorie over mediëren van Vygotsky, bevestigd en aan het principe van de waarde van
gelijkheid verbonden. Kijkend vanuit de indicatoren voor sociale verandering, vertelde de
onbevangenheid van loslaten in de verschillende groepen over de potentiele ruimte voor
een proces in de richting van meer gelijkheid in de gedragingen binnen sociale relaties.
De ervaring met ‘the knotting game’ versterkte het inzicht dat spel, ingebed in een

proces van ervarend leren, een interessant handvat is in het kunnen verleggen van star
geworden grenzen in ontwrichte sociale relaties. De leerzame betekenis die de deelne-
mers aan het spel toekenden had, in combinatie met de overige activiteiten en dialogen,
een stimulerende uitwerking in de zes groepen waar het spel gespeeld was. De deelne-
mers ervaarden dat misverstanden in de taal, die een bron van irritatie waren, terugge-
drongen konden worden. Het zicht op een perspectief van waardevol kunnen handelen
resulteerde erin dat de deelnemers te kennen gaven liever direct dan later met de prak-
tijk te beginnen. In deze wens kwamen versterkte gevoelens van eigenwaarde samen met
de ontdekking van de waarde van sociotherapie die de deelnemers nu dachten zelf te
kunnen toepassen.
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Conclusie
Het proces van aandacht besteden aan waarden via de in dit hoofdstuk beschreven me-
thoden liet zien dat de deelnemers leerden betekenis aan verschillende waarden toe te
kennen en de rol van waarden in het veranderen van onderlinge verhoudingen leerden
begrijpen.
Door de toepassing van het ui-diagram leerden de deelnemers op waarden te reflec-

teren en kregen ze handvatten om anderen uit te nodigen waarden te formuleren en
erover in dialoog te treden. De aandacht voor de verschillende manieren waarop over
waarden geleerd kan worden, maakte dat de deelnemers bij wijze van spreken morgen
met de sociotherapie-groepen wilden beginnen. De vragen over de eigen gewoonten en
tradities leidden ertoe dat de deelnemers in alle acht groepen hun verlegenheid met de
niet inhoudelijk sturende wijze van trainen lieten varen. Door de beweging naar het hart
van de ui begrepen de deelnemers dat waarden er bij iedereen toe doen en zagen ze hoe
ze deel konden nemen aan open communiceren dat op veranderen gericht is.

‘The knotting game’ en de nabesprekingen op hun beurt bewezen hun betekenis door-
dat de deelnemers via een lichamelijke en speelse wijze in staat werden gesteld anders
naar de beschadigde verbanden tussen de mensen in de eigen omgeving te kijken. De
ontdekking van de waarde van verbondenheid leidde tot het verdwijnen van de klacht
over beschadigde verbanden. Dit inzicht toonde haar uitwerking in een zelf ontdekt per-
spectief voor gezamenlijk handelen.
Het proces van zes keer twintig minuten de gebruikelijke orde van de traditie, leeftijd,

maatschappelijke- en etnische status vergeten werd vergemakkelijkt doordat de fasen
van veiligheid, vertrouwen en zorg toereikend waren besproken, waardoor de deelne-
mers ontvankelijk waren geworden voor het verleggen van sociale grenzen. Het principe
van gelijkheid bleef niet bij woorden, maar uitte zich via het spel als een sociale vorm van
handelen.
Het proces legitimeerde de trainer om een stap verder te gaan dan uitnodigen tot

participatie en aandacht te vragen voor het leren dragen van verantwoordelijkheid voor
de invulling en de inkleuring van de training. Er konden nu methoden aangeboden wor-
den waarin de trainer een positie in de zijlijn innam. Hierover gaat het volgende hoofd-
stuk.
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9 Werken aan verantwoordelijkheid voor de
verdere invulling van de training

Introductie
De deelnemers waren opgetogen over hun nieuwe inzichten over waarden en sterk ge-
motiveerd om zo snel mogelijk in de praktijk te beginnen. Voordat dit daadwerkelijk kon
gebeuren, dienden echter nog enkele stappen gezet te worden. Ondanks hun enthousi-
asme was er een verdere voorbereiding op het zelfstandig - en dus vanuit eigen verant-
woordelijkheid - begeleiden van groepen nodig. Tot nu toe was er nog onvoldoende
aandacht besteed aan het leren observeren voorafgaand aan het handelen en aan het
relativeren van het maatgevende van het eigen referentiekader. Het leek moeilijk om
afscheid te nemen van oude patronen die verandering in de weg stonden. Deze patro-
nen, bijvoorbeeld de weerstand tegen kritiek, de onbekendheid met de werking van het
begrip democratie in de alledaagse besluitvorming en de gewoonte van vrouwen en jon-
geren om het woord te laten aan mannen en ouderen vormden ‘blinde vlekken’. Daarom
moest in de training eerst nog aandacht worden besteed aan de betekenis van verbre-
ding van deelname aan besluitvorming en aan de versterking van de capaciteit van orga-
niseren. Het doel daarvan was de participatie naar het niveau te brengen waarop de
trainingsdeelnemers in het vervolg de training zoveel mogelijk zelf gaan invullen en in-
kleuren en dat ze de interventie geleidelijk ervaren als het project van henzelf.
In dit hoofdstuk met de fase van respect als onderliggend thema, worden achtereen-

volgens het theoretisch kader voor het delegeren van de verantwoordelijkheid voor in-
vulling en inkleuring van de training, de onderzoeksvraag en de methode van analyse
beschreven. De praktijkvoorbeelden, die beschreven en onderzocht worden, bestaan uit
de onderwerpen landconflicten, familieorganisaties, een huiswerkopdracht families te be-
zoeken en de nabespreking. De voorbeelden zijn gericht op het leren vinden van onder-
werpen voor te begeleiden sociotherapie-groepen en ze tonen hoe een onderwerp ‘als
vanzelf’ voortvloeit uit het vorige en hoe methoden om daar verder op in te gaan, naar
elkaar verwijzen en elkaar versterken.

9.1 Theoretisch kader

– Aspecten van verantwoordelijkheid
Het principe van verantwoordelijkheid werd eerder in deze studie beschreven als voor-
waarde voor deelname aan open communicatie. In de onderbouwing van wat open com-
municatie bij positieve interactie is, accentueren Johnson & Johnson (2008) het verschil
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tussen het kunnen uitwisselen van informatie, ideeën, gedachten, gevoelens en reacties
met betrekking tot een onderwerp dat aan de orde is en het kunnen luisteren en begrij-
pen en proberen te doorgronden van informatie, ideeën, gezichtspunten, aannames, op-
vattingen, conclusies en opinies die aan de orde komen. Kunnen uitwisselen van informa-
tie definiëren zij als openheid van geest en kunnen luisteren, begrijpen en doorgronden als
teken van een open geest.
Dragen van verantwoordelijkheid voor de verdere invulling van de eigen training im-

pliceert het leren dragen van verantwoordelijkheid voor methodische begeleiding van de
aanstaande sociotherapie-groepen. Leren begeleiden van participatieve groepen houdt
volgens Remmerswaal (2006) in dat de begeleiders van groepen participanten ruimte
kunnen bieden waarin zijzelf ontdekkingen kunnen doen over mogelijkheden tot veran-
deren. De aanstaande sociotherapeuten kunnen de verantwoordelijkheid hiervoor leren
dragen, als ze zich bewust zijn van de invloed die de eigen socialisatie heeft op het inter-
preteren van verhalen en situaties. Het is belangrijk om de mechanismen die het socia-
lisatieproces bepalen te begrijpen omdat het proces de basis vormt van de emotionele,
morele en sociale ontwikkeling. Skinner ‘s theorie stelt dat socialisatie tot stand komt
door belonen van toevallig gewenst gedrag. Processen van socialisatie worden volgens
Bandura onvoldoende verklaard door de klassieke of instrumentele conditionering. Soci-
alisatie wordt in de theorie (Johnson en Johnson 2008, p. 41) besproken aan de hand van
informatie over de kenmerken en de werkwijze van primaire (de familie of de leefgroep)
en secundaire groepen (de vrienden, buren, collega’s, leden van een koor). Lewin & Grab-
be (in: Johnson & Johnson 2008, p. 39) stellen: ‘We moeten eerst onze percepties van
onszelf en onze omgeving veranderen voordat onze actietheorieën, attitudes en gedrags-
patronen kunnen veranderen’ Steun uit de eigen omgeving bevordert vrijheid om met
nieuw gedrag te experimenteren.
In de trainingsgroepen en in de aanstaande sociotherapie-groepen is er, zoals in team-

sport, sprake van onderlinge afhankelijkheid in samenwerking. In teamsport is succesvol
functioneren van de ene speler, afhankelijk van het succesvol functioneren van de ander.
Gevoelens van verantwoordelijkheid voor de eigen situatie en voor die van anderen ne-
men, volgens Matsui (1987) in Johnson & Johnson (2008), toe als de eigen prestaties
invloed blijken te hebben op de resultaten van andere leden van de groep. Prestaties die
invloed hebben binnen een team verhogen de motivatie om in de samenwerking te
presteren zegt Wentzel (1994). Wentzel kwam volgens Johnson & Johnson ook tot de
conclusie dat ontvangen van sympathie en respect van teamleden het nemen van meer
verantwoordelijkheid voor de taken van een team bevordert. Prestaties komen onder
druk te staan als individuele leden van een team eenzijdig profiteren van de inzet en de
inspanningen van anderen.
In post-conflict omstandigheden is het niet ongewoon dat overlevenden gezien en

benaderd worden als een slachtoffer en dat de overlevenden zichzelf op die manier gaan
zien, zeker als dat tot gevolg heeft dat zij daarmee in aanmerking blijven komen voor
donorhulp. In de verantwoordelijkheid een afhankelijk makende eendimensionale beje-
gening tegen te gaan, wordt in sociotherapie een beroep gedaan op de theorie over
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sociale rollen uit de groepsdynamica. Bij deze taak heeft het Johari-venster van Luft &
Ingham (in: Remmerswaal 2006, p. 166-168) betekenis. Het Johari-venster is een grafisch
model met kwadranten die de verandering verduidelijkt in hoe iemand zichzelf ziet en
hoe hij/zij door anderen gezien wordt in de loop van een groepsproces. Het gevolg van
een uitwisseling van informatie over de zienswijzen wordt in het groter en kleiner teke-
nen van de kwadranten van het raam gevisualiseerd.
De delegatie van de verantwoordelijkheid vraagt om trainingsaandacht voor teamvor-

ming en teambegeleiding. Volgens Johnson & Johnson (2008 p, 318) bestaat een produc-
tief team – analoog aan effectieve groepen spreken zij van productieve teams – niet uit
een eenvoudige optelsom van technische competenties en capaciteiten. Interesse in het
realiseren van een doelstelling garandeert volgens hen nog geen productiviteit. De pro-
ductiviteit van een team wordt in hun theorie gezien als de oogst van een zorgvuldige
structurering van de onderliggende samenwerking. Aanvaarding van de verantwoorde-
lijkheid voor de totstandkoming van een sociotherapieorganisatie staat of valt met de
mate van vertrouwen in het gezamenlijk functioneren als een lerend team van sociothe-
rapeuten. Dat vertrouwen wordt bevorderd met taakopdrachten die in oplopende mate
gecompliceerder worden en als de trainer geleidelijk en ‘met de handen op de rug’ een
ondersteunende plaats in de zijlijn inneemt terwijl de deelnemers zelf keuzen leren ma-
ken.

9.2 Onderzoeksvraag en de analysemethode
De onderzoeksvraag is: Hoe participeerden de deelnemers in hun rol verantwoordelijk-
heid aan te gaan voor de invulling en inkleuring van het trainingsprogramma?
De vragen van de analyse worden gebaseerd op het eerder genoemde model van richt-

lijnen voor effectieve groepen (zie tabel XIX) en het model van twaalf principes over
methodisch leren van Lewin & Grabbe (zie VII) die beiden aansluiten op het model van
theoretische uitgangspunten van Johnson & Johnson. De analysevragen luiden:
1. Hoe leerden de deelnemers eigen verantwoordelijkheid te nemen ten aanzien van het
invullen en inkleuren van de training door informatie te leren expliciteren over land-
conflicten?

2. Hoe leerden de deelnemers zich bewust te worden van de eigen verantwoordelijkheid
ten aanzien van het invullen en inkleuren van de training gericht op uitwisseling over
familieorganisaties?

3. Op welke wijze bevorderde de huiswerkopdracht over familieorganisaties de open-
heid ten aanzien van het leren nemen van verantwoordelijkheid voor het eigen han-
delen en de eigen besluiten?

4. Op welke wijze droeg de nabespreking van de huiswerkopdracht bij aan de motivatie
om verantwoordelijkheid te nemen voor de verdere invulling en inkleuring?

5. Op welke wijze kwamen de noties van verwantschap en burgerschap tot uitdrukking
in het kunnen nemen van verantwoordelijkheid?
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6. Op welke wijze droeg de delegatie van verantwoordelijkheid bij aan het vinden van
een richting voor sociale verandering?

9.3 Ervaringen uit de praktijk
In overeenstemming met het vereiste opinie vacuüm, beschreven door De Swaan, was
het een voordeel dat de trainer onbekend was met de lokale wijze van denken, voelen,
spreken en handelen en dus met de wijze waarop maatschappelijke verwerking van het
meegemaakte leed plaatsvond in de haarvaten van de gebieden van training. Dit bete-
kende dat de deelnemers de training zouden moeten invullen en inkleuren. Dat vergde
van de trainer een aantal acties.

9.3.1 Oefening I: Expliciteren met sluitdoppen van flessen

– De aanleiding
Nya-Ngezi: Tijdens de inventarisatie van verwachtingen (5.3.2) brachten de deelnemers
de wens naar voren om conflicten over land terug te leren dringen. Wat onder landcon-
flicten werd verstaan en wat de consequenties waren op het niveau van families en ge-
meenschappen stond in abstracte termen beschreven in het sociotherapie programma
van IFDP (2007-2008, p. 9-10). Hoewel een zestal deelnemers eerder wel had opgemerkt
dat de methode om eigen regels te maken interessant was voor een aanpak bij landcon-
flicten, was het de overige trainingsdeelnemers nog niet gelukt om de inhoud van het
probleem aan de trainer duidelijk te maken. Zonder die uitleg, kon zij geen voorstellen
ontwikkelen.
Het was te voorzien dat het onderwerp terug zou komen, temeer omdat de toekom-

stige participanten voor de sociotherapie-groepen beschreven werden als de kwetsbare
groepen en individuen, maar ook als de lokale leiders, families en individuen die land
claimen en landeigenaren in de traditionele- en in de moderne betekenis van het woord.
Het onderwerp werd na de dagopening van de vierde dag1 geagendeerd toen de deel-
nemers het kozen als thema voor het volgende (educatieve) uur.

– Een communicatie ondersteunende werkwijze met sluitdoppen van flessen
Tijdens het educatieve uur positioneerde de trainer zichzelf als trainer met een commu-
nicatie ondersteunende methode en als student van de deelnemers.
Uit de manieren om verhalen te verhelderen koos zij nog niet voor een rollenspel want

dat vraagt om een script en een script kon het beste naar voren worden gehaald door
eerst een communicatie ondersteunende methode toe te passen. In dat verband dacht
de trainer aan de duplo-poppetjes methode. Diekman (2003) ontwikkelde deze methode
die ze een ‘tweede taal’ noemde. Zij introduceerde de ‘tweede taal’ bij moeilijk bespreek-
bare psychische problemen in post-conflictgebieden. Daar vroeg ze haar trainingsdeel-
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nemers om een nauwelijks bespreekbaar verhaal non-verbaal te verbeelden. Een poppe-
tje kon bijvoorbeeld neergelegd worden waarmee tot uitdrukking werd gebracht dat de
betreffende persoon gewond was, ziek of dood. Een poppetje kon op een verhoging wor-
den gezet of op grote afstand waarmee ontstane verhoudingen tot uitdrukking werden
gebracht. Poppetjes konden in compromitterende posities worden geplaatst waarmee
verduidelijkt kon worden dat er sprake was geweest van seksueel geweld. De werkzaam-
heid zat er volgens Diekman in dat de poppetjes de nodige afstand ten aanzien van
emoties mogelijk maakten in de communicatie over beladen thema’s. Het vertellen
werd verdund. Nadat de poppetjes ‘op hun plaats’ stonden, kon besproken worden of
een verbale toelichting direct of later mogelijk was.
Bij de landconflicten ging het niet om onmogelijk te vertellen verhalen. Het probleem

was dat de verhalen zo vanzelfsprekend waren voor de deelnemers dat ze impliciet ble-
ven. Om de deelnemers te leren expliciteren - een belangrijke vaardigheid in het leren
begeleiden van sociotherapie-groepen - nam ze zich voor om de poppetjes methode te
gebruiken als ondersteuning bij de eerste taal. Daar er geen poppetjes voorhanden wa-
ren, zag de trainer een alternatief in verschillende sluitdoppen van flessen. Doordat per-
sonen met hun concrete namen en posities in te vertellen verhalen konden transforme-
ren in naamloze personages: in ‘die blauwe dop, die bier dop, die openliggende dop’,
verwachtte zij dat eventuele barrières om te expliciteren weggenomen werden.

– De toepassing
Bij de toepassing werd het verzoek ingewilligd een tafel leeg te maken zodat de trainer
het gebied van handeling, de omvang van het land in kwestie en de eventuele scheids-
lijnen van landsgrenzen, de woonerven, het gewas en het vee daar met krijt op tekenen.
De trainer vertelde dat ze de personen uit het gekozen verhaal over landconflicten wilde
gaan verbeelden met de sluitdoppen. De introductie riep nieuwsgierige opgetogenheid
op, ook omdat er opnieuw een nieuwe methode werd voorgesteld. Dat motiveerde al tot
aandacht.
De trainer verkoos het gebruik van een plat vlak boven een flip-over omdat de ge-

transformeerde personen dan gesitueerd en verplaatst konden worden. Op die manier
toonde ze de deelnemers hoe ze van een impliciet gebleven verhaal over een probleem
een soort stripverhaal konden maken. Om de tekening(en) van het stripverhaal te laten
ontstaan vroeg de trainer een begin te maken met het verhaal dat uit de dagopening
gekozen was. Terwijl verteld werd tekende de trainer en legde ze de sluitdoppen neer. Ze
gebruikte verschillende kleuren voor verschillende groepen van betrokkenen en ze stelde
vervolgvragen. Nadat het verhaal voldoende verduidelijkt was, gaf de trainer het woord
aan de deelnemers en vroeg wat zij aan het verhaal en aan de gekozen oplossing toe
wilden voegen.
Tijdens de eerste toepassing werd het landconflict, dat handelde over het verplaatsen

van een hek waardoor het erf van de een kleiner en van de ander groter werd, besproken.
De probleem inbrenger had daar in de dagopening over gezegd dat hij in die burenruzie
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vergeefs had bemiddeld en dat hij de ruziënde mannen daarom begeleid had naar de
rechtspraak van de traditie.
Door de wijze van vertellen en door de vragen van de trainer vulde de verteller als

vanzelf meer over de inhoud in dan hij van plan was en doordat de trainer tekende en
met sluitdoppen transformeerde, werd het verhaal op geheel onverwachte manier ook
ingekleurd. De trainer gebruikte bijvoorbeeld een bier dop om de verteller te verbeelden.
Die reageerde onmiddellijk: ‘Ik drink geen bier’. Hoe de combinatie van het verhaal, de
vragen, de sluitdoppen en de tekeningen invloed hadden op leren over de invulling en
inkleuring wordt in het kader hieronder verhalend weergegeven (kader XX).

Kader XX

Een met sluitdoppen geïllustreerd verhaal van een landconflict
De trainer: ‘U had een landconflict met Uw buurman? De inbrenger: ‘Nee een paar buren ergens
verderop, die ik ken, hadden een conflict en ik heb bemiddeld.’ De trainer tekende twee huisjes en
legde er twee blauwe doppen neer; uw buren. Kunt u meer vertellen? ‘Het ging om een landconflict,
de buurman van mijn vriend had zonder toestemming een paaltje verzet en daarmee zijn erf groter
gemaakt.’ De trainer tekende een omheining om de huisjes. Het hekje op de grens werd uitgevlakt
en op het andere erf opnieuw getekend. Wat was uw rol in dit conflict? ‘Ik trachtte de mannen tot
een oplossing te brengen en te voorkomen dat we naar de hoofdman moesten’. Hoe ging dat in zijn
werk? ‘Ik ben met mijn vriend naar zijn buurman gelopen.’ De trainer verschoof de dop van een van
de mannen naar het erf van de buurman. Wat gebeurde daar? ‘De buurman wilde het paaltje, dat hij
een meter had verzet, niet terug zetten.’ Hadden die buurmannen familie? ‘Ze hadden vrouwen en
kinderen.’ Hoeveel kinderen waren er? ‘Mijn vriend had een zoon en vier dochters, zijn buurman
drie zonen.’ De trainer legde een rij Fantadoppen achter de doppen van de ruziënde vaders: open
doppen voor de vrouwen en dochters, en gesloten doppen voor de zonen. Speelden de buurkinde-
ren desondanks met elkaar? ‘Dat was moeilijk met de ruziënde vaders’. Wat gebeurde er met de
weigering om het paaltje terug te zetten? ‘We moesten voor een oplossing naar de hoofdmannen’
Waar waren die? ‘Die waren thuis.’ Waar stonden hun huizen ten opzichte van de ruziënde buren?
‘Aan de andere kant van het dorp.’ Hier ongeveer? De trainer tekende een erf verder weg en legde
doppen neer voor de hoofdmannen. Waar stond uw huis? ‘In het noordelijk deel van het gebied.’ De
trainer tekende op afstand en in het noorden een erf en legde de dop van een bierfles neer. Dat bent
u. Er volgde een glimlach. ‘Ik drink uit principe geen bier.’ De dop werd vervangen. En toen? ‘We zijn
met z’n drieën naar de traditionele rechtspraak van de drie hoofdmannen gegaan’. De trainer ver-
schoof drie doppen naar dat erf. Hoe werkt een traditionele rechtspraak van de hoofdmannen? Wat
gebeurde daar? ‘De ruziënde mannen werden door de hoofdmannen bevraagd. Een van ruziënde
mannen werd door hen in het gelijk gesteld. Op het gezag van de hoofdmannen moest het paaltje
terug worden gezet. Tegelijk kregen de beide mannen opdracht om lokaal gebrouwen bier en eten
te brengen.’ Wat was daar de betekenis van? ‘Als dat gezamenlijk wordt genuttigd, wordt het land-
conflict als beëindigd beschouwd.’

De werkwijze bewerkstelligde veel aandacht en de trainer merkte dat de wijze van infor-
meren veranderde ten opzichte van de impliciete manieren van vertellen. In de eerder
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vertelde verhalen had ze ongeduld waargenomen en afstand ten opzichte van de conflic-
ten. De conflicten bleven vervelend en er moest een einde aan komen. Door toevoeging
van het medium verbeelden werd het interessant om over een vervelend probleem uit
de eigen omgeving te vertellen. Het verhaal ontwikkelde zich zichtbaar en het ging leven
en zodoende kwam, met het ene na het andere antwoord nu wel en moeiteloos een
vollediger en daarmee een begrijpelijker verhaal ‘op tafel’.
Na een kortdurende en informele nabespreking, gaf de trainer het krijt en de sluit-

doppen in handen van een vrouwelijke deelneemster die de uitdaging aandurfde en aan-
kon. Deze delegatie verhoogde opnieuw ieders oplettendheid en betrokkenheid, niet al-
leen wat betreft het expliciteren van een volgend verhaal over landconflicten maar nu
ook wat betreft de wijze waarop de collega de methode uitvoerde. Aan de hand van de
sluitdoppen en de getekende plaatsbepalingen vertelden de deelnemers elkaar over de
traditie dat oudste zonen en hun kinderen, die door hun moeders in andere ruimtes
worden ontvangen en van beter eten voorzien dan wanneer jongere zonen of dochters
het ouderlijk huis bezoeken.
Dat bij landconflicten een brede variatie van verschijningsvormen bestond werd in de

voorbeelden van de andere groep van Nya-Ngezi duidelijk.2 In een van die voorbeelden
hadden twee mannen onenigheid over het vee dat door een zesjarige zoon was gehoed.
De zoon had het vee door het cassaveveld van een van de mannen gevoerd en het daar
laten grazen. Het landconflict ging erover dat het grazen niet plaats had mogen vinden.
Een vrouw, die in de onenigheid daarover bemiddelde, had de beide mannen naar haar
huis uitgenodigd. Omdat de beide mannen het gesprek zelf al beschouwden als oplossing
van de onenigheid, had de bemiddelende vrouw er verder het zwijgen toe gedaan. Tij-
dens het doorvragen over dat voorval voegden de vrouw en de overige deelnemers er
alternatieve afrondingen aan toe: ‘De vader van die zesjarige zoon had sorry kunnen zeg-
gen en hij had een vergoeding kunnen betalen voor de verloren oogst. Er had om verge-
ving gevraagd kunnen worden.’ Andere deelnemers: ‘We kunnen ontelbaar veel van deze
verhalen vertellen.’ Op de vraag van de trainer hoe het met die ontelbaar vele verhalen
verder ging, antwoordden de deelnemers dat de kerk helpt.
Tijdens de formele nabespreking kwamen veel verhalen los en namen de deelnemers

het niet op voor de traditie van het eerstgeboorte recht. De oude gewoonte werd als
oneerlijk ervaren. Een van de deelnemers voegde toe dat zijn oom het land had ingeno-
men dat zijn moeder, die weduwe was geworden, voorheen bewerkte. Door die inname
was zijn deelname aan onderwijs veel moeilijker geworden. Een andere man vertelde dat
zijn oudste broer hem een deel van het geërfde land had beloofd en dat hij daar nog
steeds op wachtte. En tijdens de lunchpauze legde een deelnemer de werking nog eens
aan de trainer uit van het verwarrend dubbele rechtssysteem in Congo. De oudste broer
prefereerde het traditionele recht voor de oplossing van het landconflict in de familie,
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omdat hij daarvan verwachtte dat zijn belang beter werd gediend. De deelnemer verkoos
een oplossing via het moderne rechtssysteem.

9.3.2 Oefening II: Indelen van familieorganisaties

– Introductie
Families waren een gevoelig onderwerp. De negenennegentig deelnemers van de acht
groepen hadden ingevuld dat er, ten gevolge van geweld, achthonderd tweeënzestig van
hun familieleden omgekomen waren. ‘Ik verloor twee broers. Ik verloor mijn vader. Ik
verloor mijn beide ouders. Ik verloor tien familieleden’. Er kwam een duidelijke opening
tot stand voor een gesprek over families nadat de deelnemers in Nya-Ngezi vertelden
over de positie van de oudste zonen, over de problemen bij het hoeden van vee en over
de ingeperkte speelruimte van kinderen als de vaders niet tot overeenstemming kwamen
over een landconflict. In alle acht groepen was in het begin van de training zijdelings over
families gesproken, bijvoorbeeld als aanklacht: ‘Onze kinderen hebben schoolgeld no-
dig’.3 Tijdens de dagopening en -afsluiting had de trainer steeds een kring gevormd en zo
een sfeer gecreëerd die aan familiebijeenkomsten deed denken.4 Bij de inventarisatie naar
verwachtingen was de zorg tot uitdrukking gebracht om weeskinderen5 en uitgestoten
vrouwen.6 In de oefening over veiligheid had de trainer vragen over families opgeno-
men.7 In dagopeningen hadden de deelnemers verteld over de transfer van wat in de
training geleerd was naar de thuissituatie.8 En in de vragen naar vindplaatsen van ver-
trouwen9 had de trainer aandacht voor families verpakt. Een enkele keer werd eenzaam
verdriet aangeraakt om verloren ouders.10 En tenslotte vertelden de deelnemers in
Byumba aan het einde van de eerste week, dat ze bijna een familie waren geworden.11

– De aanleiding
Nya-Ngezi: De werkwijze om verhalen over landconflicten met de sluitdoppen te explici-
teren was gewaardeerd als attractief en leerzaam en het zelf leren toepassen had verrast.
In het expliciteren was aandacht besteed aan de ruziënde mannen die ook echtgenoot en
vader waren. En er was aandacht geweest voor de traditie rond het eerstgeboorterecht
dat als oneerlijk werd beleefd. De traditie had verstrekkende sociaaleconomische gevol-
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gen en beïnvloedde de gevoelens van waardigheid van de overige kinderen en de klein-
kinderen. Doordat de completer gemaakte verhalen de relatie verhelderden tussen land-
conflicten en problemen in families en tussen mensen in de directe omgeving, was er een
ideaal moment gecreëerd waarbinnen veiligheid, vertrouwen, zorg en respect voldoende
verzekerd waren voor het aangaan van een gesprek over families.

– De toepassing
Bij het gesprek over families werden de sluitdoppen niet meer gebruikt.
Byumba: Evenals in de Nederlandse klinieken vroeg de trainer aan de deelnemers van

Buymba12 (en later in de volgende plaatsen) eerst naar families in het algemeen en hoe
die er in de eigen omgeving uitzagen. Welke betekenis een familie voor de deelnemers
had en hoe beslissingen over belangrijke onderwerpen tot stand kwamen. Bij de belang-
rijke beslissingen had de trainer de schoolgang en schoolkeuze voor kinderen, het inroe-
pen van hulp van een traditionele genezer of van een moderne kliniek of het gebruik van
anticonceptie in gedachten. Ze liet het inbrengen van onderwerpen van dit type in eerste
instantie over aan de deelnemers.
Met betrekking tot de betekenis van een familie vertelden de deelnemers eerst over de

samenstelling. Er werden nucleaire (ouders en kinderen), uitgebreide en onvolledige fa-
milies omschreven. De nucleaire families werden vaker genoemd. Meer deelnemers ver-
telden dat families bestonden uit leden van eenzelfde culturele groep. Anderen vertelden
dat families over land beschikten en de oogst deelden. Doordat de trainer de vraag naar
de betekenis van een familie herhaalde, vertelden meer deelnemers dat het een plaats
van groei was waar generaties elkaar opvolgden, een plaats waar gezamenlijkheid is en
waar eten wordt gedeeld, waar je kunt zeggen wat je wilt, waar jij een plaats vindt, waar
respect heerst, waar regels zijn en waar moraal wordt gedeeld. Uit zichzelf deelden de
deelnemers geen informatie over de wijze van besluitvorming in families. En nadat er
geen andere wending in het gesprek aangebracht werd, voegde de trainer, met de intro-
ductie van drie type familie organisaties (zie kader XXI) de mogelijkheid toe om het ge-
sprek daarover te openen.
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Kader XXI

Kenmerken van de drie typen familie organisatie
– In piramidale families beslissen vaders over alle belangrijke zaken. Vrouwen en kinderen zijn
gehoorzaam aan die besluiten. In piramidale families gaan onderlinge problemen niet naar
buiten.

– In gesloten families beslissen vaders en moeders samen over belangrijke zaken. Ze kunnen
de adviezen van kinderen bij die besluitvorming betrekken. In gesloten families blijven on-
derlinge problemen binnen de familie.

– In open families beslissen vaders en moeders samen over belangrijke besluiten en kunnen
adviezen van kinderen bij die besluitvorming worden betrokken. Onderlinge problemen
kunnen zonder repercussies worden besproken met andere familieleden, goede vrienden
en bekenden. In open families zijn adviezen van andere familieleden, vrienden en bekenden
welkom.

Bron: De Swaan (1999, p. 165-176)

De trainer tekende metaforen bij de drie types familieorganisaties: een piramide, een ge-
sloten cirkel en een open cirkel die bestond uit een stippellijn. Met deze cognitief ge-
kleurde aanpak, waarin zij de kenmerken van de piramidale vorm uiteen zette en de
deelnemers bij de invulling van de gesloten en open cirkel betrok, beoogde de trainer
om het gesprek over besluitvorming in families rustig te beginnen en de keuze aan de
deelnemers te laten of en wanneer zij iets van het wel en wee van de eigen familie ter
sprake wilden brengen. Tijdens de uiteenzetting van de piramide vorm en bij de invulling
van de overige vormen luisterden en participeerden de deelnemers in alle acht groepen
belangstellend, ze kenden de drie modellen niet.
Byumba: De gekozen aanpak bracht in Byumba aan het licht dat er een veilige ruimte

voor de deelnemers was ontstaan voor het stellen van kritische vragen. Zij uitten verba-
zing, die geleidelijk overging in weerstand tegen de beschrijving van de open organisatie
van een familie. Sommigen spraken een voorkeur uit voor een van de drie vormen. De
deelnemers situeerden de piramidale families ver in de rurale gebieden en omschreven
deze als kenmerkend voor een polygame leefstijl. Desgevraagd dachten ze zelf te leven in
gesloten families. Terwijl de deelnemers een voorkeur verdedigden, vroegen ze aan de
trainer of een open familie nog een familie was. De deelnemers vroegen naar een model
voor onvolledige families en ze vroegen naar het aan te bevelen model. De informatie
over het bestaan van meer typen familieorganisaties en de vraag van de trainer naar de
meest voorkomende, brachten onzekerheid en teleurstelling omdat de trainer geen aan-
bevelingen deed. De verwachting van de deelnemers was op de vanzelfsprekendheid ge-
baseerd dat vaders en culturele vaders (oudsten, onderwijzers, bestuurders, autoriteiten)
gewoonlijk beslissen over wat het beste is en dat die beslissingen niet worden tegenge-
sproken. De gewenning aan dergelijke verwachtingen impliceerden een risico op teleur-
stelling wanneer de deelnemers hun nieuw verworven inzichten met het ui-diagram en
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het spel van ontknoping, direct in de praktijk zouden gaan brengen. Naar aanleiding van
de ontstane onzekerheid werden gesprekken gevoerd over de onvermijdelijke spanning,
die ontstaat wanneer er ruimte is voor het zelf een keuze maken. Daarbij werd besproken
dat de spanning daalt als ‘ongebruikelijke’ keuzen goed verantwoord kunnen worden.
Nya-Ngezi: Anders dan in Byumba13 stelden de deelnemers in Nya-Ngezi zich de voor-

delen voor van een open familie. Ze raakten niet uitgesproken over de drie modellen.
Sprekend over de voordelen noemden ze het niet hulpeloos achterblijven van de overige
familieleden als een vader of een moeder afwezig is voor werk of vanwege ziekte of door
overlijden. ‘Als leden van open families contact maken met leden van andere open fami-
lies en als volwassenen een relatie met meer volwassenen en kinderen aangaan betekent
dat meer bescherming’. Over gesloten families noemden de deelnemers eveneens posi-
tieve punten.14 In Nya-Ngezi herinnerde de trainer zich het initiatief van een van de deel-
nemers van Byumba die in zijn omgeving rondgekeken had naar de meest voorkomende
vorm. Daar maakte zij gebruik van om verdere verbreding en verdieping aan te brengen.
Het gevolg van de vraag naar de meest voorkomende vorm was dat de deelnemers in-
schattingen uitwisselden, zich kenmerken van familieorganisaties voor de geest haalden
en die omschreven en elkaar en de trainer verdere vragen stelden over de beschrijving
van de drie voorbeelden.
Evenals in de volgende groepen nam rond de 7e dag de onzekerheid ook toe in Nya-

Ngezi. De verrassende vorm van het leren was wel boeiend maar de deelnemers ontdek-
ten ook een keerzijde, de trainer liet het nemen van veel besluiten aan hen over. Een
deelnemer: ‘U leert ons veel maar u vertelt ons niet wat het beste is’.
Kakata: In Kakata kon weerstand tegen een van de typen familieorganisatie weggeno-

men worden nadat bekend werd dat de open vorm herinnerde aan de periode van de
burgeroorlog waar iedere vorm van privacy onmogelijk geworden was.

9.3.3 Oefening III: Huiswerkopdracht over familieorganisaties
Nya-Ngezi: De deelnemers in Nya-Ngezi toonden tegen het einde van de vierde trainings-
dag geen spoor van verveling. De andere kijk op families was een compleet nieuw ge-
spreksonderwerp. Dit bracht de trainer op het idee om het gesprek door een huiswerk-
opdracht voort te laten duren. Op basis van haar inschattingen over het niveau
functioneren van de deelnemers achtte zij een huiswerkopdracht uitvoerbaar en ver-
wachtte dat de deelnemers er plezier in zouden hebben en dat er interessant materiaal
voor de training uit kon komen. Het voorstel om het gesprek in een huiswerkopdracht
voort te zetten werd met enthousiasme ontvangen. De trainer formuleerde er een voor-
stel bij (zie kader XXII).
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Kader XXII

De huiswerkopdracht over type familie organisaties in de eigen woonomgeving
Stap 1: Iedere deelnemer bezoekt tien families.

Stap 2: Vertel bij je bezoek dat je van de sociotherapie training bent en leg duidelijk uit dat je een
huiswerkopdracht hebt.

Stap 3: Bedenk vooraf een aantal vragen waarmee je duidelijkheid denkt te krijgen over het type
familie organisatie.
Vind met je vragen tevens uit of je verband opmerkt tussen het type familie organisatie
en een sfeer van vertrouwen.

Stap 4: Stel je vragen op veilige wijze.
Pas ten behoeve daarvan toe wat je tot zover over de principes van benadering hebt
geleerd.

Stap 5: Zoek na afloop uit of de antwoorden van de bezochte families duidelijkheid geven over
een piramidale, gesloten of een open familie.

De deelnemers vroegen of de bezoeken ook in koppels uitgevoerd mochten worden en
hoeveel bezoeken ze in dat geval af moesten leggen. En ze vroegen hoeveel vragen er
gemaakt moesten worden. Daarnaast vonden de deelnemers dat het vertrouwen in de
dorpen kon worden gewonnen als er een badge van de organisatie beschikbaar kwam.
Die waren er nog niet en ze werden toegezegd door de staf. Voor de zekerheid drukte de
trainer de deelnemers nog eens op het hart dat families autonoom zijn in hun keuze en
dat daarom moest worden voorkomen dat de vragen een oordeel of een advies in zou-
den houden.

9.3.4 Oefening IV: Nabespreken van de huiswerkopdracht

– Introductie
Nya-Ngezi: De nabespreking was bedoeld om de deelnemers in staat te stellen zelf te
vertellen hoe materiaal voor de invulling en inkleuring gevonden kon worden. Nu ten
behoeve van de training en later, in een afgeslankte vorm, was het idee wellicht ook
geschikt voor de participanten van de aanstaande sociotherapie-groepen.
Na de week zonder training had de trainer op de vijfde trainingsdag in Nya-Ngezi een

sfeer van blijdschap waargenomen om elkaar weer te zien. De trainer observeerde een
toename van het naar elkaar omzien en hoorde in de dagopening de deelnemers met
graagte een samenvatting over de huisbezoeken gaven. Over de graagte merkte ze, even-
als bij haar werken in de klinieken in Zimbabwe en Nederland en in de groepen van
Byumba, dat de deelnemers haar bejegenden als een moeder in de culturele betekenis
van het woord. De trainer had hierover gehoord en gelezen dat de toekenning van die rol
voortkomt uit de traditie van respect voor wijsheid die bij oudere vrouwen wordt veron-
dersteld of die aan hen wordt toegeschreven. De oudere vrouwen op hun beurt kennen,
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volgens antropologe Reis (1996, p. 53-54) de taken van die gerespecteerde positie. De
trainer accepteerde de rol; de ‘overdracht’ en ze maakte er didactisch gebruik van, wat
in vaktermen een professionele tegenoverdracht wordt genoemd.

– De uitvoering van de nabespreking
In het dagprogramma had de trainer de nabespreking van de huisbezoeken in het uur na
de dagopening gepland en ze zag enige teleurstelling in de gezichten van de deelnemers
omdat zij hierbij geen gedecentraliseerde werkvorm hadden verwacht. In reactie op de
teleurstelling sprak de trainer haar waardering uit voor het enthousiasme en ze voegde
toe dat de bevindingen ongetwijfeld interessant materiaal bevatten. Ze motiveerde de
decentrale werkvorm door te zeggen dat eenieder informatie had verzameld die een
bron was om van en over te leren. Daarnaast herinnerde zij de deelnemers nog eens aan
een eerder getekende voorstelling over de didactische werkwijze, die zij eerder ver-
beeldde met een tekening van een geopend hoofd waar iets ingegoten werd en een
hoofd omringd met vraagtekens waar antwoorden aan verbonden werden. Ze voegde
aan de verwijzing toe dat de training in eerste instantie was bedoeld om het lerend ver-
mogen van de deelnemers te bevorderen zodat zij, onafhankelijk van een trainer, daar-
mee zelf verder konden. Nadat een van de deelnemers van Nya-Ngezi over de gehan-
teerde didactiek opmerkte dat de methode Socratisch was, begonnen de deelnemers,
met een glimlach, aan de voorgestelde decentrale opdracht (zie kader XXIII).

Kader XXIII

De organisatie van de nabespreking van de huiswerkopdracht
Stap 6 50 minuten

– Formeer groepjes van 4 personen.
– Leg elkaar uit hoe je jezelf bij de 10 families hebt geïntroduceerd.
– Leg uit welke vragen je hebt gesteld.
– Val de ander tijdens de toelichting niet in de rede.
– Stel vragen en leg elkaar uit hoe je tot je conclusies bent gekomen.
– Kies iemand die de belangrijkste bevindingen uit dit gesprek op een flip-over
schrijft.

– Kies iemand die het resultaat plenair presenteert.

Stap 7 50 minuten

– Neem plenair deel aan het gesprek over de bezoeken
– Verantwoord de bevindingen uit je eigen groepje (Ieder groepje krijgt daar 12
minuten voor.)

De stappen behoefden herhaalde toelichting die in alle subgroepen werd gegeven. In de
subgroepen van Kakata werd het meest om een herhaling gevraagd. In verscheidene
plaatsen leidde de uitleg apart te gaan zitten met de subgroep nauwelijks tot handelen.
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In de gevallen waar enkele deelnemers apart gingen zitten, werden de stoelen achteloos
en niet functioneel neergezet. De deelnemers namen naast en tegenover elkaar plaats. In
die situaties ordende de trainer de stoelen op een directieve wijze en ze attendeerde dat
eenieder beter gezien en gehoord wordt door in een kruisformatie plaats te nemen.
De deelnemers van de subgroepen deden hun best om zich aan de voorgestelde pro-

cedure van bespreking te houden en elkaar niet in de rede te vallen. Vanwege het en-
thousiasme viel dat sommige deelnemers moeilijk.
De lijstjes met vooraf geformuleerde vragen en de bevindingen werden intensief uit-

gewisseld, besproken en op een flip-over vel samengevat. Vanaf het moment dat vragen
gesteld en antwoorden gegeven konden worden veranderde de verbaasde en licht ge-
spannen gezichtsuitdrukking bij een groot aantal deelnemers in een verheugde. Uit de
wijze waarop de deelnemers zichzelf bij de bezochte families hadden geïntroduceerd kon
hier en daar, en het meest duidelijk in Kakata, worden afgeleid dat er naast die van de
sociotherapie ook andere methodes waren toegepast en dat de deelnemers daar met
graagte over vertelden. Enkele deelnemers vertelden wat zij in een andere training ge-
leerd hadden over het doen van een huisbezoek; groeten en vragen naar permissie om
binnen te mogen komen en om enkele vragen te mogen stellen.15

Tot verbazing van de trainingsdeelnemers zette de trainer de tafels en de stoelen na
het werken in subgroepen aan de kant en tekende met schoolkrijt de bezochte leefom-
geving op de vloer van de trainingsruimte. De stoelen werden om die cirkel van ander-
halve diameter neergezet. Net als bij de oefening over regels, stelde de trainer iedere
deelnemer eerst in de gelegenheid om zijn/haar conclusie ten aanzien van het aantal
piramidale, gesloten of open familie organisaties toe te lichten. Met het doel dat de her-
innering aan dit moment langer in het geheugen zou blijven hangen, schreef de trainer
de resultaten van ‘het onderzoek’ (zie tabel XI) niet in cijfers of procenten. Ze tekende ze
één voor één als een piramide, een open of een gesloten cirkel in de leefomgeving. Met
deze concrete werkwijze maakte de trainer het mogelijk dat de deelnemers het resultaat
alsnog aan ‘de moeder’ vertelden en alsnog waardering konden ervaren. De werkwijze
bewerkstelligde verbaasde blikken en grote aandacht. De trainer merkte op dat iedere
deelnemer de betekenis van de uitkomst en het vervolg van het gesprek goed kon vol-
gen. Als zij tijdens het tekenen op de vloer de tel kwijtraakte werd ze meteen gecorri-
geerd. In hun toelichting waren de deelnemers in staat om te verantwoorden waarom
van de 402 bezochte families 30,6% moest worden gezien als piramidaal, 36,06% als ge-
sloten en 33,4% als open families.
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Tabel XI
Resultaat van de huiswerkopdracht van deelnemers naar de meest voorkomende

vorm van familieorganisatie
Nya-Ngezi A
5e dag

Nyamata A
5e dag

Nyamata B
5e dag

Kakata A
5e dag

Kakata B
5e dag

Totaal

Bezocht 120 families 40 families 36 families 109 families 97 families 402 families

Piramidaal 48 12 9 36 18 123

Gesloten 46 24 18 32 25 145

Open 26 4 9 41 54 134

Na hun verwondering over deze presentatie deelden de deelnemers de samenvatting van
de decentraal uitgevoerde uitwisseling van hun ervaringen met de bezoeken. Naast de
meest voorkomende organisatievorm was, bijvoorbeeld in Nyamata, toename opge-
merkt van spanningen in families waar beide echtelieden buitenshuis werkten. Er was de
deelnemers verteld dat mannen hun vrouw voorheen kapittelden als het huishouden
niet naar wens was uitgevoerd. Nu beide echtelieden buitenshuis werkten, was er minder
excuus om vrouwen de les te lezen. Omdat het verslag over dit onderwerp ophield bij die
vaststelling, rees bij de trainer het vermoeden dat huiselijke spanningen zich opstapelden
en dat deze zonder de tussenkomst van vormen van doelgerichte educatie eerder toe
dan af zouden nemen.16 Zo kwam het dat zij in de informatieve presentatie een onder-
werp zag om eerdaags op te nemen in het dagprogramma.
Hiernaast vertelden de deelnemers hoe ze zichzelf bij de families hadden geïntrodu-

ceerd, welke vragen ze hadden voorbereid en hoe ze opgemerkt hadden dat er in pirami-
dale families minder sprake was van dialoog. Ze hadden opgemerkt dat de kinderen in
die families niet onderwezen werden door hun ouders, dat er minder liefde uitging naar
de kinderen en dat er nauwelijks sprake was van onderling vertrouwen. De open families
werden omschreven als het tegenovergestelde. Sommige deelnemers gebruikten de
woorden ‘vrij’ en ‘democratisch’ om aan te geven wat ze daarmee bedoelden.17 Bij ge-
sloten families was het de deelnemers opgevallen dat de mening van kinderen soms wel
en soms niet werd gevraagd. Ze vertelden dat kinderen van gesloten families als regel niet
deelnemen aan het gesprek. Met trots werd verteld dat de bezochte families de visites op
prijs stelden. Een van de deelnemers vertelde dat een man in het veld dit een interessante
benadering van de problemen vond. De man had andere landwerkers geroepen en ook
aan dat gezelschap waren vragen gesteld.
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Foto 12): Uit eigen collectie. Resultaat van de huiswerkopdracht naar de meest
voorkomende familieorganisatie. Kakata, 2013.

9.4 Analyse

9.4.1 Oefening I: Analyse van expliciteren met sluitdoppen
Nya-Ngezi: Expliciteren met de sluitdoppen betrok alle deelnemers in het vollediger ver-
strekken van informatie over de landconflicten. De methode werkte drempelverlagend in
het ongedwongen en gedetailleerd invullen en inkleuren omdat de personen uit de ver-
halen vervangen werden door anonieme sluitdoppen. Daardoor kon op respectvolle wij-
ze en door iedere deelnemer verteld worden wat zij wisten over de eigen lokale struc-
tuur, de lokale gebruiken en de sociale verhoudingen. Hierdoor werden zij in staat gesteld
begrip te ontwikkelen over de betekenis van volledige informatie.
Tijdens de gevisualiseerde verduidelijking realiseerden de deelnemers zich nog eens

dat zijzelf en dus ook hun aanstaande participanten met vele draden verbonden zijn aan
de lokale bronnen van bestaan en daarmee aan lang bestaande vormen van sociale om-
gang. Over het gevisualiseerde verhaal, dat groeide en ‘bewoog’, kon iedere deelnemer
tot de conclusie komen dat het niet eenvoudig is om problemen ‘even’ terug te dringen.
Dit was, na het enthousiasme over de ontdekking met het ui-diagram van relativerende
betekenis.
De methode van de sluitdoppen leidde tot een aantrekkelijke situatie waarin het ex-

pliciteren van de landconflicten uit een problematische sfeer werd gehaald. Het vertellen
kon nu beleefd worden als plezierig en leerzaam. In het gegeven dat het toegepaste mid-
del begrip bewerkstelligde over de betekenis van het leren toepassen van aantrekkelijke
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methoden, werd de theorie van Lewin & Grabbe bevestigd over het geloof in zelf kunnen
aangaan van verantwoordelijkheid voor de invulling van de trainingen. De aantrekkelijke
methode motiveerde tot observerende oplettendheid.
In tegenstelling tot aannamen die in de hoofden van betrokkenen verborgen blijven

als toelichtingen verbaal gegeven zijn, resulteerde de werkvorm met de sluitdoppen in
een gevisualiseerd verhaal waarin iedere deelnemer in de gelegenheid gesteld is te toet-
sen of het vertelde in overeenstemming was met hun versie van de werkelijkheid. Zonder
de verbeeldende wijze van expliciteren was het moeilijker geweest om precies te onthou-
den waar het antwoord op een vraag naartoe ging en waar een volgende vraag vandaan
kwam. Doordat het verhaal over de landconflicten aldus tot stand kwam, ervaarden de
deelnemers een wijze waarop zij verantwoordelijkheid konden aangaan voor de verdere
invulling en inkleuring van het programma. Over de uitkomst, die tot stand kwam dank-
zij de methode die vrijheid bevorderde om zelf vragen te leren stellen, en door de bereid-
heid om antwoorden te willen begrijpen en die te leren doorgronden, leerde eenieder dat
de inzet van creatieve methoden condities creëert die de ontwikkeling van een open
geest bevorderd waarbinnen kritische vragen en opmerkingen beleefd worden als iets
constructiefs. In de theorie van Johnson & Johnson wordt openheid van geest als een
voorwaarde gezien voor deelname aan open communicatie.
Doordat tijdens het expliciteren aandacht was besteed aan sociale rollen en omdat de

ervaring met de doppen behulpzaam was bij het precies kunnen bijhouden waar een
antwoord over een sociale rol naartoe ging en een volgende vraag vandaan kwam, ver-
sterkte het expliciteren de algemene betekenis van zorgvuldig communiceren. De deel-
nemers verklaarden het geleerde ook van toepassing op eerder gedane ontdekkingen
over het tegengaan van de verleiding om verhalen ‘van horen zeggen’ verder te brengen.
En daar personen volgens de deelnemers in Nya-Ngezi in onvolledige verhalen en in ver-
halen ‘van horen zeggen’ gemakkelijk tot een eendimensionale identiteit werden geredu-
ceerd, had het leren completeren van verhalen over problemen tevens betekenis in het
tegengaan van het lichtvaardig toekennen van een crisisbepaalde identiteit (het slacht-
offer, de prostituee, de rebel, de getraumatiseerde). Het geleerde bevestigd de theorie
van Bandura over leren via imitatie van goede en minder goede voorbeelden. En de voor-
beelden bevestigen de theorie van Johnson & Johnson die stelt dat steun uit de eigen
omgeving belangrijk is om met nieuw gedrag te experimenteren.
En ongeacht de omvang van de voorbeelden van de landconflicten: de afscheiding van

een erf, de bevoorrechte positie van een oudste zoon of onjuist gebruik van het traditio-
nele recht op overpad, beïnvloedde de verbeeldende werkwijze ook de trainer die een
andere kijk kreeg op het gebruik van het begrip ‘conflict’. Als gevolg van de gedetailleer-
der uitleg over de landconflicten ontdekte zij dat gebruik van het woord ‘conflict’ op
haar een alarmerende uitwerking had gehad. Ze vermoedde tot dan dat gebruik van het
begrip conflict over land wees naar geladen politiek gekleurde conflicten over omvang-
rijke stukken land die in de jaren van strijd ingenomen waren en die nu terug geëist
werden. Nadat geen van de deelnemers over voorbeelden van die omvang sprak, merkte
de trainer dat anticiperen op onderhuidse spanningen van dat type bij haar naar de
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achtergrond verdween. Doordat de verscheidenheid van landconflicten helder was ge-
maakt, zag de trainer dat zij in deze, of in de vervolg fase van de training kon inzoomen
op het begrip ‘conflict’. Kon, wat een conflict genoemd werd, ook gedefinieerd worden
als een alledaags probleem, als een dilemma of als een controverse? Deze gedachte over
het gebruik van taal heeft relatie met verandering van gebruik van taal als teken van
sociale veranderingen uit de theorie van Bunge.
Het gevolg van expliciteren met de sluitdoppen was verder dat de deelnemers zich

vereerd toonden met de centrale aandacht voor het welbevinden van de mensen in de
eigen leefomgeving. Omdat de deelnemers onderwijs genoten hadden, waren zij in die
omgeving niet alleen de kinderen van de oude patronen van denken en handelen maar
ook de representanten van inzichten die met (de) oude patronen conflicteerden. Deze
positie bewoog de deelnemers van Nya-Ngezi om de landconflicten tot een oplossing te
willen brengen. Doordat speelse methoden aan die motivatie toegevoegd waren, had dit
tot gevolg dat ze met meer methoden aan het doel konden werken. Vereerd voelen
illustreerde de kennelijke afwezigheid in het reguliere onderwijs van modulen over de
spanning tussen het denken en handelen in termen van verwantschap en burgerschap.
Doordat de trainer in een van de nabesprekingen vernam dat er in het gebied van

training geen kadaster bestond en het oplossen van landconflicten ook daardoor moeilijk
was en bleef, kon zij eerder gedane opmerkingen over de zelfgemaakte regels die van
betekenis konden zijn in het vinden van oplossingen ook in dat kader plaatsen. Doordat
er gevisualiseerd was, kreeg de methode van de zelfontworpen regels ‘toevallig’ veelzeg-
gender betekenis. De bijvangst over afwezige kadasters was incidenteel. Dergelijke inzich-
ten droegen wel bij aan de conclusie dat community-based sociotherapie een geschikte
methodiek is om de ongenode en problemen veroorzakende processen van transitie in
postkoloniale samenlevingen, alsnog zelf te leren kennen en begeleiden.

9.4.2 Oefening II: Analyse van gesprekken over familieorganisaties
Omdat de organisatie van families als vorm gekozen was voor een eerste gesprek over
het gevoelige thema en omdat die aanpak ruimte bood om op verschillende manieren
over families te spreken en te denken, brachten de deelnemers (nog) geen (traumati-
sche) herinnering aan verloren naasten ter sprake, hoezeer deze ook op de achtergrond
aanwezig waren. En dit was wat de trainer met de vorm beoogde. Want in het verband
van een groep is het voor een trainer (en later voor een sociotherapeut) eenvoudig om
tijdens de fase van vertrouwen en tijdens de derde fase van zorg naar herinneringen aan
trauma’s te vragen, maar veel moeilijker om de daarop volgende actie en interactie in
veilige banen te leiden. In veilige banen leiden (structurerend begeleiden) behoeft toerei-
kend wederzijds vertrouwen en structurerende vaardigheid. Dat wil zeggen dat de toe-
komstige sociotherapeut de actie en de interactie op methodische wijze moet kunnen
temporiseren en begrenzen en verdunnen zodat gesprekken over families veilig blijven
verlopen en de deelnemers zonder angst of gezichtsverlies naar volgende ontmoetingen
kunnen blijven komen. Het dragen van de verantwoordelijkheid om een sociotherapeu-
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tische aanpak in veilige banen te kunnen leiden, wordt theoretisch onderbouwd met
theorieën over leren van ervaringen, socialisatie, sociale systemen, sociale identiteit en
groepsdynamica. Deze theorieën komen samen in het model van uitgangspunten van
Johnson & Johnson. De trainingen waren tekort voor uitvoerige uitstapjes naar ieder van
deze thema’s.
Door getekende metaforen toe te voegen om de begrippen (piramidaal, gesloten en

open) bij de drie typen familieorganisaties begrijpelijk te maken, kon iedereen aan het
gesprek deelnemen. Dit voorkwam sessies in sessies, wat een rustig en daardoor veilig
begin van het gesprek over families tot gevolg had.
In de verschillende plaatsen is verschillend op de ingang gezette gesprekken over fami-

lieorganisaties gereageerd. In de beschrijving over kenmerken en betekenis van families
deelden de deelnemers soms wetenswaardige informatie en soms was het de trainer niet
duidelijk of in de antwoorden over de betekenis van families de werkelijkheid of de wen-
selijkheid weergegeven was. Daar de eerste vragen in de situatie van de training een
openingsfunctie vervulden, kon het stellen van vervolgvragen naar werkelijkheid en wen-
selijkheid voorlopig nog achterwege blijven.
Verschillende deelnemers van Buymba en Kakata reageerden gereserveerd en onzeker

op het bestaan van open families. Zij zagen er nadelen in. Onzekerheid en gereserveerd-
heid kwamen aan het licht nadat de uiteenzetting van de trainer over de piramidale
familie werd herkend. De deelnemers realiseerden zich bij de gezamenlijke invulling van
de volgende metaforen dat er een differentiatie mogelijk is naar gesloten en naar open
families. Door de invulling van organisatievormen die niet herkend werden als normaal,
kwam gereserveerdheid op gang. Maar wat door de trainer opgevat was als weerstand
kreeg verdere inkleuring toen het de trainer duidelijk gemaakt werd, dat de onzekerheid
voortkwam uit het feit dat zij over geen van de drie modellen van familieorganisaties een
aanbeveling deed. Doordat een aanbeveling doelbewust uitbleef: en de vraag is gesteld of
het aan een trainer of aan sociotherapeut is om een bepaalde vorm van familieorganisa-
tie aan te bevelen, werd het de deelnemers duidelijk dat de mogelijkheid van verandering
uitwerking kon krijgen op de normale alledaagse gang van zaken. Dit veroorzaakte span-
ning ten aanzien van het zelf aangaan van verantwoordelijkheid voor de invulling van de
training. Door de gewenning aan besluiten van ‘hoger geplaatsten’ over ‘het beste’, bleek
de spanning eruit te bestaan dat de deelnemers vermoedden dat van hen verwacht werd
dat zij aanbevelingen over ‘het beste model’ voor familieorganisaties zouden gaan geven
aan de aanstaande participanten van hun groepen.
De wijze waarop het eerste gesprek over familieorganisaties in Byumba werd begrepen,

vertelde over de diepe verankering van de gewoonte leiders te volgen. Volgen had veelal
het karakter van een deugd. In de participatieve observatie werd het belang ondersteund
van de vaardigheid die Torbert en Taylor noemden om aandacht te hebben van moment
naar moment. Daardoor kwam de inhoud van de weerstand tegen open families in Kaka-
ta aan het licht. De weerstand berustte op hun ervaring met het complete verlies van
privacy in de periode van de burgeroorlog. Bespreken van het buitengewoon gevoelige
onderwerp van families onderstreepte dat aangaan van verantwoordelijkheid zorgvuldig
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kunnen luisteren, interpreteren en, trekken van gevolgen ‘met de handen op de rug’
inhield. De deelnemers leerden dat veranderen inhield dat niet meer uitgegaan kon wor-
den van lang gepraktiseerde vanzelfsprekendheden.

9.4.3 Oefening III: Analyse van de huiswerkopdracht over familierelaties
Door de deelnemers voor te stellen de vragen voor de huisbezoeken zelf te maken, waren
hen geen mogelijkheden geboden zich achter de verantwoordelijkheid van ‘een hoger
geplaatste’ te verschuilen. In het vertrouwen dat de deelnemers deze taak aankonden, is
tegelijk een extra dimensie (voer in je eigen omgeving uit wat je deze week geleerd hebt)
aan de cognitieve spanning toegevoegd. Het gevolg van het zelf laten formuleren van de
vragen was dat de deelnemers op de positieve spanning anticipeerden. Door de uitdaging
de complexe opdracht zonder aarzelen aan te nemen en door terstond te anticiperen op
de vormgeving van de uitvoering, getuigden de deelnemers van (misschien wel opnieuw
verworven) openheid van geest en liepen zij op de theorie van Johnson & Johnson voor-
uit om de openheid van geest naar spannende situaties te brengen die gediend zijn met
de bejegening van een open geest.
In het besluit, om de gezochte raad bij wie en met wie de deelnemers de opdracht uit

gingen voeren, nogmaals bij hen te laten, is tevens geanticipeerd op de inbreng van nieu-
we aanknopingspunten voor gesprekken en oefeningen die aanstaande waren. Een der-
gelijke gelaagde huiswerkopdracht anticipeert, volgens de theorie van Johnson & Johnson
op een zorgvuldige structurering van aanstaande samenwerking. Daarover meer in de
volgende hoofdstukken.
Doordat het momentum van het enthousiasme van de deelnemers in Nya-Ngezi over

de meest voorkomende vorm van familieorganisatie in hun omgeving benut werd, is de
vrij gekomen ontwikkeling van bindende en verbindende solidariteit erkend en bevor-
derd. In de wijze van leren met de sluitdoppen, de metaforen over modellen voor families
én met de opdracht om families te gaan bezoeken, droegen de combinatie van cogni-
tieve en affectieve vormen van leren bij aan het in evenwicht houden van enthousiasme
en het leren verdragen van de keerzijde van de verrassende methoden: de onzekerheid
over de vrijheid om zelf verantwoordelijkheid te dragen over toekennen van betekenis.

9.4.4 Oefening IV: Analyse van het nabespreken van de
huiswerkopdracht

Composities van zitplaatsen hebben, volgens de toegepaste theorie over sociotherapie
bevorderende of belemmerende invloed op het aandachtige verloop van een gesprek en
daarom besteedde de trainer er in alle situaties aandacht aan dat iedere deelnemer bij
elke activiteit ‘eerste klas’ kon zitten. De motivatie bevorderende actie was begrepen ten
aanzien van de compositie van zitplaatsen bij dagopeningen en afsluitingen. Niet ten
aanzien van het samenwerken in sub-groepjes. En omdat herhaling effect sorteert, ‘regel-
den’ de trainer(s) met een knipoog en een toelichting uiteindelijk meestal zelf de meest
functionele en daarmee motiverende composities. Het was met zestien trainingsdagen
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onmogelijk dat de deelnemers dergelijke details binnen dat tijdsbestek zelf zouden ont-
dekken en toepassen.
Tijdens het werken in subgroepen leerde de trainer - van Byumba tot en met Kakata –

over onbekendheid bij de deelnemers met de gedecentraliseerde werkwijze. Vanwege de
subgroep formatie van de zitplaatsen ontdekten de traningsdeelnemers dat zij de erva-
ringen met de huisbezoeken met elkaar gingen bespreken. De nieuwe ervaring verklaart
de eerste reactie van weerstand die in verschillende bewoordingen en gedragingen tot
uitdrukking werd gebracht en die de behoefte versterkten aan herhaalde toelichting over
hoe de ervaringen in subgroepen dan gedeeld konden worden. Deze ervaring zette de
trainer aan tot verder nadenken over onderzoeken voorafgaand aan nieuwe hulp- en of
ontwikkelingsprojecten. De vraag die zich daarover aandiende was of lokale gespreks-
partners in die onderzoeken vroegen naar theoretische methoden die hun probleemop-
lossende vaardigheid konden vergroten. In de verkennende gesprekken die de trainer
voerde waren dergelijke vragen niet gesteld. De primaire verwachting bij de gespreks-
partners en bij de deelnemers aan de trainingen in alle groepen vertelden over de ‘van-
zelfsprekendheid’ dat hulp bestond uit materiele hulp.
Het gevolg van de getekende weergave op de vloer van het kwantitatieve deel van de

huiswerkopdracht was, dat de deelnemers direct en dagen later blijk gaven van hun ver-
bazing over het ingebrachte materiaal voor de verdere invulling en inkleuring van de
volgende trainingsdagen. De verbazing bestond uit trots over een nieuw inzicht. Daar
het nieuwe inzicht niet bestond uit kennis van de trainer, was deze tevens van betekenis
voor de cohesie in de trainingsgroepen en voor de motivatie zelf verantwoordelijkheid
aan te gaan voor de invulling van de trainingen. Daar verscheidene deelnemers heel wel
in staat waren om het resultaat van een dergelijke inspanning op een vergelijkbaar ver-
beeldende wijze inzichtelijk en begrijpelijk en aantrekkelijk te maken, werd in het voor-
beeld de theorie van Matsui en van Wentzel bevestigd over de motiverende betekenis
van respect en sympathie uit de eigen omgeving (de bouwstenen van genoemde trots)
vanwege de genomen verantwoordelijkheid.
Met de tekening op de vloer, en het gesprek daarover merkte de trainer vervolgens dat

de voorgaande informatie over bijvoorbeeld de fasen en de principes en de spelletjes
eenvoudig aan de nieuwe informatie verbonden kon worden. Er was met de huiswerkop-
dracht als het ware materiaal gevonden voor een ‘grondpatroon’ en verscheidene deel-
nemers in de verschillende plaatsen zagen hoe hierdoor zij verder verantwoordelijkheid
konden nemen.
Het aan willen bieden van het resultaat en/of de verwachting van waardering was het

waarschijnlijke motief achter de gretigheid om de ervaringen aan ‘de moeder’ te vertel-
len. En er was een tweede verklaring mogelijk ten aanzien van het mogelijke motief van
aanbieden aan de trainer. In de plaatsen van training werd de interventie niet zelden
gezien en/of beleefd in relatie tot het gebed dat verhoord was: ‘God heeft u hier ge-
bracht’, of als een opdracht van hogerhand. Vanuit religieus perspectief kon het enthou-
siasme van aanbieden van het resultaat daarom ook begrepen worden als de offerande,
de gift, het teken van verering die aan een godheid opdragen wordt. Door de traditiebe-
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paalde situatie, waar Reis (1996) in Swaziland onderzoek naar uitvoerde, op deze wijze te
verstaan, was het voor de trainer mogelijk respect te tonen en zichzelf te behoeden voor
de veronderstelling dat eer en betoon van respect persoonlijk bedoeld waren.
De nabespreking van het huiswerk-experiment leerde, in de zes groepen waar die uit-

gevoerd was, over trotse deelnemers. Ze hadden met het geleerde geoefend in de praktijk
en zichzelf daarmee ‘zomaar’ bewezen dat zij deze verantwoordelijkheid genomen had-
den en aankonden.

9.5 Verantwoordelijkheid en de noties van verwantschap en
burgerschap

De tot stand gekomen gevoelens van veiligheid en vertrouwen waren, na de eerste trai-
ningsvrije week niet verdwenen. Dat maakte het makkelijker om de deelnemers op vra-
gende en tegelijk plagend bemoedigende wijze, er opmerkzaam op te maken dat de
mannen bij de presentatie van de bevindingen uit de subgroepen vaker naar voren tra-
den dan de vrouwen. De herhaalde feedback in het bijzijn van eenieder werkte omdat die
werd opgevat als iets om over te leren. Daardoor konden de deelnemers nu verder geleid
worden naar de evidentie dat de ongeschreven normen uit de eigen socialisatie wel be-
langrijk waren maar niet maatgevend hoefden te zijn. Niet toevallig of via verleiding
relativeren van de gedachte maatgevend te moeten zijn, maar op basis van eigen inzicht
is een indicator van sociale verandering.
De feedback was betekenisvol omdat de deelnemers in Nyamata daarmee samenhang

konden leren zien tussen spanningen in families met buitenshuis werkende echtparen en
verandering (modernisering) die in de organisatie van de samenleving gaande was. Het
was in de praktijk van zoeken naar een verandering die samen kon vallen met datgene
waar de deelnemers naar zochten, met gemak mogelijk accent te leggen op andere as-
pecten die zich gelijktijdig voordeden in het proces. Het is daarom nog niet duidelijk
geworden of de toegenomen spanningen in families opgemerkt waren vanwege de huis-
werkwerkopdracht of omdat de deelnemers mentale ruimte (moed) in de training had-
den gevonden om de spanningen op te merken. Bijvoorbeeld rees de vraag bij de trainer
of het misschien om spanningen ging waar de deelnemers zelf in verwikkeld waren. En
zouden de deelnemers, als doorgevraagd werd, meer veranderingen aan kunnen wijzen
waardoor het staande houden van het ideaal van een harmonieus huwelijk moeilijker
werd? Hadden de spanningen gevolgen voor de opvoeding van kinderen? Betrof het niet
zo makkelijk meer kunnen kapittelen van vrouwen alleen de organisatie van het huis-
houden of speelden er andere problemen. Hier wordt gedoeld op problemen waar Her-
man (1995, 3e druk) aandacht voor vroeg. Zij benadrukte de impact die machteloos ma-
kend oorlogsgeweld heeft op een veranderde affectregulatie in (huwelijkse) relaties.
Tegen die achtergrond roerden de deelnemers van Nyamata een bijzonder relevant punt
aan waarover het, in het kader van de training, van belang was dat de deelnemers daar
eerst zelf betekenis aan gingen geven. Gezien de ervaringen van psychiatrisch en psycho-
logisch specialisten leidde het niet zomaar tot verandering als deelnemers aan hun cur-
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sussen over psychotrauma door de genoemde thema’s geleid worden. Psychiater Kort-
mann (2008) en vele anderen noemden de culturele identiteit, de culturele verklaring
van een psychische aandoening, culturele stressoren en steun vanuit de omgeving die
gerelateerd zijn aan functioneren en hij noemde culturele aspecten in relatie tot hulp-
verleners, waar de aandacht ook naar uit moest gaan.
De inzet van een variatie van sociotherapie methoden was bedoeld om de deelnemers

in staat te stellen eerst zelf betekenis te leren geven aan de veranderingen in de huiselijke
sfeer.
Tot slot opende iedere methode van sociotherapie het venster op thema’s waarover

verder geleerd kon worden. Hoewel de beleving van perspectief hierin opgenomen was,
ontstond na verloop van tijd ook zicht op gevoelens van tekortschieten. Desondanks
ging de trainer niet over tot het aanbieden van meer cognitieve kennis. Zij benadrukte
dat belevingen van tekortschieten na het onbevattelijke van een genocide onvermijdelijk
was en ze herinnerde de deelnemers aan de betekenis van de Bijbeltekst die zegt dat
goed gehandeld is als zorg en aandacht geboden is aan de zwaksten. De trainer prakti-
seerde de theorie van Freire, die aan deze waarde toevoegde dat goed gedaan is als de
zwaksten met zorg en aandacht niet gehouden worden in afhankelijkheid maar als zij
daar bevrijd van worden.

9.6 Verantwoordelijkheid en sociale verandering
Voor velen in Nya-Ngezi en Nyamata was het resultaat van de huisbezoeken een grote
verrassing. ‘Deze training prikkelt onze hersenen’ concludeerden ook de deelnemers in
Kakata in 2013. Die betekenisgeving vertegenwoordigde een opvallend moment in het
gebruik van de taal.
Door de bezoeken aan meer dan vierhonderd families hadden de deelnemers uit zes

groepen geleerd dat er samenhang bestaat tussen landconflicten, familieorganisaties en
besluitvorming. Ze hadden gezien dat de voortgezette traditie van het eerstgeboorte-
recht met betrekking tot de erfenis van land hiërarchische vormen van familieorganisa-
ties in stand hielden, inclusief het gewoonterecht van oudsten tot het nemen van beslui-
ten. En ze hadden begrepen dat dit een patroon was dat uit zijn voegen groeide
waardoor er op kleine en grote schaal conflicten bestonden.
Door de huiswerkopdrachten leerden de deelnemers over het samen verantwoorde-

lijkheid nemen voor het uitvoeren van taken, het toepassen van veiligheid, verantwoor-
delijkheid nemen voor vertrouwen en de geleerde principes, over een procedure om
ervaringen methodisch te bespreken en ze leerden over gelijkwaardigheid in presenteren.
Het bleef onvermijdelijk dat er barrières in de gedachtegang van de deelnemers bleven,
maar het nemen van verantwoordelijkheid voor de invulling en inkleuring was denkbaar
en tastbaar gemaakt en daarmee voorstelbaar geworden. En er was verandering gaande
die op prijs gesteld werd.

9 WERKEN AAN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE VERDERE INVULLING VAN DE TRAINING

247



Conclusie
De deelnemers participeerden met enthousiasme en met kritische vragen in de invulling
en inkleuring van het trainingsprogramma, terwijl zij geleid werden naar het leren zien
van meer details in de onderwerpen. De onderwerpen in dit hoofdstuk waren nadruk-
kelijker gericht op het verwerven van inzicht in de sociale context die hen had gesociali-
seerd en op methoden waarmee verandering in gang gezet kon worden die tegelijk ge-
voelens van waardigheid bevorderden. De inhoud van training bereidde steeds
duidelijker voor op het zelfstandig gaan begeleiden van sociotherapie-groepen.
De ondersteunde communicatie over landconflicten, het gesprek over typen van fami-

lieorganisaties, de bezoeken aan vierhonderd families en de nabespreking van de huis-
werkopdracht zetten de deelnemers aan tot verder nadenken over de eigen verantwoor-
delijkheid voor de aanstaande interventie. Dit begon met het zelf verder leren invullen
van de training.
Ten aanzien van het kunnen nemen van een eigen verantwoordelijkheid voor het ver-

der invullen en inkleuren van de training leerden de deelnemers met de methode van de
sluitdoppen over het verband tussen aandachtige betrokkenheid, duidelijk communice-
ren en zorgvuldig observeren.
De methode met de sluitdoppen droeg er niet alleen toe bij dat iedere deelnemer op

ongedwongen wijze een inbreng had in het compleet maken van het verhaal over de
landconflicten, maar ook dat de kracht van de combinatie van cognitief en affectief leren
werd ervaren. De methode bevorderde de aandacht en daarmee in eerste instantie de
openheid van geest, zoals deze in de theorie van Johnson & Johnson geformuleerd wordt.
Via het accent op de sociale rollen van de actoren in de verhalen over de landconflicten
werd een nieuw perspectief op conflicten ingebracht.
Het completeren van de verhalen over land maakte de deelnemers duidelijk dat zijzelf

materiaal aan konden boren. Om lijn in de invulling van sociotherapie-groepen aan te
kunnen houden, waren de deelnemers al geëquipeerd met de fasebegrippen van socio-
therapie. De methode met de sluitdoppen bood een ingang bij aanstaande participanten,
zowel met weinig, als met veel opleiding.
Tijdens het gesprek over familieorganisaties werden de deelnemers in de ene groep

zich ervan bewust dat nieuwe inzichten konden strijden met het vertrouwde uit de eigen
socialisatie. In een andere groep oordeelden de deelnemers dat de nieuwe inzichten over
het bestaan van verschillende familieorganisaties perspectief op een gewenste bescher-
ming boden. De ontdekkingen boden de deelnemers inzicht in het verschil tussen de
traditie waarbinnen leiders in alle domeinen van het leven keuzen maken voor de men-
sen over wat het beste is, en de trainer in sociotherapie die geen advies gaf over een beste
type familieorganisatie.
In dit hoofdstuk werd zichtbaar hoe de huiswerkopdracht over familieorganisaties en

de nabespreking daarvan de methodiek van sociotherapie bijzonder en tegelijk gewoon
maakte. Bijzonder omdat de trainingsdeelnemers voldoende vertrouwen in de metho-
diek, in zichzelf en in elkaar hadden ontwikkeld om de onzeker makende aspecten van
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de uitdaging aan te durven; gewoon omdat de ervaring opgedaan werd in de eigen om-
geving. Door de huiswerkopdracht werd geoefend in samenwerken en er werd meer dan
genoeg materiaal verzameld voor het zelf aangaan van verantwoordelijkheid voor de ver-
dere invulling van de training. De verhalen uit de huisbezoeken gaven de deelnemers
illustraties van de nieuwe inzichten die eerder in de training besproken waren. Ze droe-
gen nieuwe onderwerpen aan, zoals de toenemende spanningen in families waar beide
ouders buitenshuis werkten.
Ten aanzien van de verschillen tussen organisaties gebaseerd op verwantschap en op

burgerschap bleken de deelnemers zeer wel in staat te verduidelijken waarom ze de be-
zochte families inschatten als piramidaal, gesloten of open. Zij hadden de families met
zelf geformuleerde vragen benaderd en er was iets nieuws geleerd: er was open geluisterd
en ‘gebruikelijke’ aanbevelingen waren achterwege gelaten. De door de families op prijs
gestelde huisbezoeken ondersteunden de theorie van Johnson & Johnson dat steun uit
de eigen omgeving vrijheid bevordert om met nieuw gedrag te experimenteren.
De verder doorgevoerde delegatie van verantwoordelijkheid had invloed op het vin-

den van zekerheid over een richting voor sociale verandering. Het gebruik van bijvoor-
beeld de metaforen voor familieorganisaties bracht het niveau van de eigen belevings-
wereld in beeld en legde een fundament voor het later in de training bespreken van
verdriet in families en stellen van op verandering gerichte vragen.
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10 Het kwartetspel

Introductie
Tot dusverre deden de deelnemers door de training tal van ervaringen en nieuwe inzich-
ten op. Nu was het zaak dat zij zich de stof eigen gingen maken en er samenhang in
ontdekten zodat ze in de praktijk aan de slag zouden kunnen. Het zich eigen maken van
de sociotherapie en haar methoden houdt in dat de deelnemers in eigen woorden kun-
nen vertellen wat zij hebben geleerd en wat hun interpretatie is van de betekenis en het
doel van sociotherapie. Dit is nodig om het vertrouwen te versterken in het zelf kunnen
toepassen.
Door hiervan een activiteit te maken kan tegelijk worden vastgesteld in hoeverre de

deelnemers toereikend geëquipeerd zijn om de werving- en trainingstaken, die in het
algemene programma en in het vervolg van de training gepland staan, uit te voeren. Ge-
baseerd op het principe van leren door te doen nodigde trainer de deelnemers uit een
kwartetspel over de besproken onderwerpen te maken en ermee te spelen. Bij deze me-
thode kunnen alle onderwerpen herhaald worden. Het maken en spelen is tegelijker een
oefening in het leren samenwerken in koppels. Ten aanzien van deze samenwerking
wachtten de deelnemers nieuwe uitdagingen. Doordat zij zich moesten verlaten op hun
geheugen (er was immers geen tekstboek) en op de gemaakte aantekeningen, werden de
onderlinge verschillen (die er waren door het verschil in opleidingsniveau en schrijfstijl)
in het begrijpen en interpreteren van de besproken onderwerpen aanleiding om naast de
groep als geheel, nu ook in koppels van en met elkaar te leren. Het maken en spelen
wordt zo een hulpmiddel in het elkaar bieden van een herhaalde toelichting en aanvul-
ling en in het leren afstemmen van interpretaties met als resultaat dat eerder in het
geheugen opgeslagen beelden bewerkt worden. De activiteit biedt tevens materiaal voor
de samenstelling van koppels die in de praktijk gaan samenwerken. In dit hoofdstuk,
waarin de fase van zeggenschap naar voren komt, wordt dit proces beschreven en ge-
analyseerd.

10.1 Theoretisch kader
Bij het zich eigen maken van het geleerde ontwikkelt zich een voorstelling van het profiel
van een sociotherapeut die met het hoofd, het hart en de handen gaat handelen.
Piagets theorie over cognitieve spanning en Vygotsky’s theorie over het mediëren bij

leren over de naaste omgeving houden in dat tijdens het zich eigen maken of verinnerlij-
ken een proces in de hersenen plaats vindt waarbij verbindingen worden gelegd zodat
indrukken en ervaringen doordringen tot het bewustzijn. De neurobioloog Deacon (1997,
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p.99-101) stelt dat bij mensen een proces van symbolisch denken vooraf is gegaan aan de
taalvorming. Volgens hem werkt het vermogen om symbolisch te interpreteren syste-
misch. Zonder systemische relaties kunnen mensen niet symboliseren en niet leren. Leren
bestaat dan uit het gaan begrijpen waar de boodschap in gesymboliseerde communicatie
naar verwijst. Gedurende de evolutie werd opgeslagen informatie in de loop van de tijd
als een index geordend in overeenkomstige en verschillende vormen. Met de geïndexe-
erde vormen konden mensen enkelvoudig opgeslagen symbolen communiceren als daar,
bijvoorbeeld bij gevaar, noodzaak toe was. Mensen raakten in hun latere ontwikkeling in
staat tot het maken van constructies die bestonden uit de samenvoeging van geconstru-
eerde symbolen. Grottekeningen zijn daar voorbeelden van. De samengevoegde con-
structies van symbolen konden eveneens in hun geheel worden opgeslagen, onthouden
en uit het geheugen worden teruggeroepen. Deacon noemt dat vermogen ‘symbool toe-
wijzen’ (symbool mapping). Vervolgens maakten mensen samenvoegingen van eerder
gemaakte combinaties van de opgeslagen vormen en symbolen, wat het begin inluidde
van het gebruik van taal en van het vermogen tot het vertellen van verhalen. Naarmate
er meer informatie werd opgeslagen groeide, volgens Deacon, het menselijke brein.
In cognitief lerende groepen, die Remmerswaal de groepen van ‘het hoofd’ noemt,

wordt kennis ter beschikking gesteld zoals inzicht in regelingen en procedures, syndro-
men en ziektebeelden. Groepen met het hoofdaccent op belevings- en ervaringsleren zijn
gericht op het delen van ervaringen en het overwinnen van emotionele blokkades zodat
de deelnemers zich anders kunnen verhouden binnen de eigen relaties en context. Deze
groepen noemt Remmerswaal de groepen van ‘het hart’. Groepen met het hoofdaccent
op gedrag en vaardigheid zijn gericht op het aanleren van ander gedrag en nieuwe vaar-
digheden. Dit zijn de groepen van ‘de handen’. Ik vat de beschrijving samen in het onder-
staande kader XXIV

Kader XXIV

Het hoofd, hart en handen model van Remmerswaal
(2006, p. 336-338)

Oriëntatie op het ‘Hoofd’
Cognitief leren centraal

Oriëntatie op het ‘Hart’
Beleving en ervaring
centraal

Oriëntatie op de ‘Handen’
Gedrag en vaardigheden
centraal

Met het
hoofdaccent
op

Versterking van cognitie
Vermeerdering van kennis
Verwerving van inzicht

Uiten en delen van emoties
Delen van ervaringen
Verwerken van ervaringen
Toekennen van betekenis

Opvoedingsvaardigheden
Sociale vaardigheden
Gedragsmatige benadering

Eigen gemaakte kennis en vaardigheden kunnen plan- of procesmatig worden ingevoerd.
Planmatig invoeren heeft tot doel dat kennis en vaardigheden daadwerkelijk op de geoe-
fende manier worden toegepast. De invoering vereist volgens Johnson & Johnson open-
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heid van geest (informatie kunnen delen) en leidt naar een vooraf gedefinieerde uit-
komst binnen een bepaald tijdpad.
Procesmatig invoeren heeft een breder doel. Bij een procesmatige invoering moeten

de ervaringen over de aangeboden kennis en vaardigheden verinnerlijkt worden, dat wil
zeggen geïntegreerd in het handelen waardoor met passende interventies aangesloten
kan worden bij motiverende en belemmerende aanleidingen in het samenzijn in een
groep. Procesmatige invoering sluit aan op omstandigheden die mensen in een situatie
van transitie gebracht. Bij transitie thematiek aansluiten vraagt de vaardigheid van een
open geest: het willen/kunnen begrijpen en doorgronden van de zienswijzen, standpun-
ten en ideeën van de betrokkenen. Remmerswaal (2006, p.405) citeert Van den Broek
(2005) die stelt dat transitie een proces is dat mensen innerlijk doormaken als zij in hun
leven worden geconfronteerd met ingrijpende veranderingen. Volgens Lewin (in: Johnson
& Johnson, 2008, p. 403) gaat het bij transitie om de sociale verandering van het huidige
niveau van evenwicht naar een nieuw evenwicht in een krachtenveld. Iedere verandering
roept tegenkrachten op die proberen de effecten van verandering ongedaan te maken.
Eerder in het onderzoek is gebruik gemaakt van richtlijnen voor het creëren van effec-

tieve groepen (zie kader XII ) en van de twaalf principes over methodisch leren in sociale
groepen van Lewin & Grabbe (zie kader IV) die beide aansluiten op het model van uit-
gangspunten van Johnson & Johnson. Deze modellen vormen ook in dit hoofdstuk de
theoretische oriëntatie. In de twaalf principes over methodisch leren in groepen worden
de kenmerken beschreven van de werking van ervarend leren, waaronder de uitwerking
van methodisch leren in groepen op cognitieve structuren, attitudes en waarden, percep-
ties en gedragspatronen.
Bij het maken en spelen van een kwartetspel vallen de oriëntaties op leren met het

hoofd, het hart en de handen samen. En om de drie oriëntaties van Remmerswaal aan te
laten sluiten op het model van Johnson & Johnson over leren door samenwerken, leren
door cognitieve spanning en mediëren en leren via sociale waardering en imitatie, veran-
derde de trainer de volgorde van hoofd, hart en handen in hart, hoofd en handen. Het
theoretisch kader ziet er voor dit hoofdstuk als volgt uit: (Zie de kader XXV).
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Kader XXV

Positionering van het hart, hoofd en handen model van Remmerswaal

Lewin
Samenwerken

Piaget en Vygotsky
Cognitief leren

Skinner en Bandura
Sociaal leren

1e Toevoeging
Lewin & Grabbe

Twaalf principes over methodisch leren in groepen

2e Toevoeging
Johnson & Johnson

Richtlijnen voor het creëren van effectieve groepen

Toevoeging bij verinnerlijken met het kwartetspel:

Remmerswaal
Leren met oriëntatie op het

‘Hart’
Beleving en ervaring

Remmerswaal
Leren met oriëntatie op het

‘Hoofd’
Cognitief leren

Remmerswaal
Leren met oriëntatie op de

‘Handen’
Gedrag en vaardigheden

Aandachtspunten:

Bij de opdracht een kwartetspel
temaken gaat het om:
ontwerpen, construeren, emo-
ties delen

Bij de opdracht een kwartetspel
temaken gaat het om:
Herinneringen delen, afstem-
men, lacunes invullen, ordenen,
symbolen ontwerpen, details
plaatsen, combinaties maken

Bij de opdracht een kwartetspel
temaken gaat het om:
Leren door te waarderen, door
gewaardeerd te worden, door
het oppakken van ideeën van
anderen en door te maken
(handvaardigheid)

Tijdens het spelen van het
kwartetspel
gaat het om:
– Respect voor spelregels
– Emoties beheersen

Tijdens het spelen van het
kwartetspel
gaat het om:
– Spoorzoeken
– Onthouden
– Combinaties maken

Tijdens het spelen van het
kwartetspel gaat het om:
– Tonen van sportief gedrag
– Tonen van sportief gedrag
naar de spelregels

10.2 Onderzoeksvragen en analysemethode
De onderzoeksvraag voor dit hoofdstuk is: Hoe verliep het proces van het maken en
spelen van een kwartetspel?
Hierbij worden de volgende deelvragen onderscheiden:
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1. Hoe kan de ervaring met het kwartetspel geanalyseerd worden met behulp van de
aandachtspunten in het bovenstaande theoretische model?

2. Op welke wijze speelden de noties van verwantschap en burgerschap een rol in het
zich eigen maken van de geleerde stof?

3. Op welke wijze kwam het zich eigen maken van de geleerde stof tot uiting in sociale
verandering?

10.3 Ervaringen in de praktijk
In deze paragraaf worden de processen beschreven van het maken en spelen van het
kwartetspel in zes groepen en wordt aansluitend een samenvatting gegeven van de reac-
ties van deelnemers.

10.3.1 Oefening I: Een kwartetspel maken

– Inleiding
In Byumba, waar de trainer haar eerste ervaring opdeed met de toepassing van sociothe-
rapie heeft ze niet overwogen om een kwartetspel te laten maken en spelen. Ze was daar
tijdens de achtste dag van training eenvoudigweg begonnen aan de voorbereiding van
het betrekken van de deelnemers bij het werven en trainen van vijfenzeventig nieuwe
collega’s.
In Nya-Ngezi en later in Nyamata kwam het haar juist wel als logisch en uitvoerbaar

voor om eerst aandacht te besteden aan het zich eigen maken van de geleerde stof door
middel van het kwartetspel, alvorens de deelnemers te betrekken bij de taak van werven
en trainen van nieuwe collega’s. Hiernaast gaf de dynamiek in een groep aanleiding tot
het uit de ‘rugzak’ halen van een methode of een methode te ontwerpen. De opdracht,
waarbij de trainer de deelnemers plaatste in de rol van respectievelijk de samenwerkende
bedenker, ontwerper, uitvoerder, drager van begrip, vrager naar begrip, tegenspreker,
speler, medestander, tegenstander en beschouwer, is in zes groepen geïntroduceerd.

– Nya-Ngezi A1

Tijdens de introductie van het kwartetspel (zie kader XXVII) legde de trainer uit dat het
daarmee om een creatieve repetitie (herhaling) ging van ter sprake gekomen stof en dat
dit een voorbereiding was op de training die de deelnemers binnenkort zelf zouden gaan
geven aan extra te werven collega’s.
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Kader XXVII

Opdracht voor het maken van een kwartetspel over de getrainde stof
1e deel van de opdracht (150 minuten, verdeeld over meer dagdelen)

– De groepsleden zoeken samen de onderwerpen voor tenminste zestien kwartetten.2

– Splits de groep in tweetallen en neem plaats aan losstaande tafels (Vorm een tweetal met je
toekomstige teamlid)

– Ieder tweetal neemt plaats aan een losstaande tafel (Liever niet aan een lange tafel)
– De trainer geeft uitleg over het proces van maken en stelt materiaal ter beschikking
– Ieder tweetal kiest enkele van de zestien onderwerpen uit waarover zij een kwartet gaan
maken

– De tweetallen ontwerpen een passend symbool bij de kwartetonderwerpen, tekenen dat op
velletjes papier, knippen en plakken het op de kwartetkaarten

– Ieder tweetal zoekt en kiest vier kenmerken voor een kwartetonderwerp
– De kenmerken worden in wisselende volgorde op de kwartetkaart geschreven

Na de toelichting op het onderwerp en het proces van maken stelde de trainer voor om
eerst het geheugen af te zoeken zonder aantekeningenschrift. Dit veroorzaakte nervosi-
teit. Verschillende deelnemers zeiden dat haar voorstel niet paste bij wat zij verstonden
onder het begrip repetitie. Ondanks verduidelijking dat het de trainer om herhaling en
integratie en verdieping van behandelde stof ging en ook na bijval door de coördinator
om eerst een beroep op het geheugen te doen, bleven er vragen. Door de inhoud van de
vragen van de deelnemers begreep de trainer pas dat de opdracht door hen werd opge-
vat als een klassieke repetitietest in verband met het kunnen verwerven van een eind-
certificaat. Na het uit de weg ruimen van dit misverstand herhaalde de trainer hoe leer-
zaam het is om eerst vanuit het geheugen te werk te gaan. Ter geruststelling voegde ze
toe dat er beslist genoeg ideeën voor de onderwerpen, symbolen en kenmerken in ieders
geheugen aanwezig waren.
Enkele deelnemers verzochten om de opdracht als huiswerk te mogen doen. Dat ver-

zoek honoreerde de trainer niet. Ze lichtte haar besluit toe en legde uit dat deze vorm
ook een voorbereiding was op de taak om zelf te gaan trainen. Ze gaf aan dat de moge-
lijkheid verloren zou gaan om de stof groepsgewijze te integreren als er een huiswerkop-
dracht van gemaakt werd. En ze wees erop dat er in dat geval geen gedeeld zicht ontstaat
op de aanwezige talenten bij de deelnemers waardoor het matchen van koppels lastiger
wordt. De trainer maakte duidelijk dat er in de komende trainingsdagen vaker in koppels
zou worden geoefend.
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– Bedenken, ontwerpen, construeren en samenwerken
De koppels (de wijze van samenstelling – zelf gekozen of via een methode samengesteld -
wordt niet vermeld in de beschikbare data) gingen aan de slag en vonden (in subgroepen
met telkens twee koppels) voldoende onderwerpen voor het maken van een kwartetspel.
De trainer vroeg bij enkele onderwerpen naar verschillende kenmerken met het oog op
het vormen van een kwartet en ze koos ter illustratie het onderwerp respect om te vra-
gen naar vier kenmerken die tijdens de training besproken waren. De deelnemers konden
meer dan vier kenmerken noemen. Maar bij de vraag welke vier op de voorbeeldkaart
geschreven konden worden, werd het lastig voor ze: waarom konden er maar vier ken-
merken gebruikt worden als er meer waren? De deelnemers wilden het liefst al hun ken-
nis demonstreren. De trainer sprak haar waardering uit voor het enthousiasme en te-
kende een voorbeeld van een compleet kwartet met de tekst van het onderwerp
bovenin, een passend symbool en de tekst van de vier kenmerken in vier afzonderlijke
regels daaronder. En ze zette uiteen dat de afzonderlijke regels aan de onderkant moes-
ten wisselen van volgorde zodat iedere kaart eenmalig was. Nu werd de opdracht begre-
pen en gingen de deelnemers in koppels aan de slag. Na korte tijd haalden de deelnemers
de aantekenschriften tevoorschijn en begon het proces van onderlinge afstemming en
werden lacunes opgemerkt, besproken en aangevuld. Bij ieder van de zestien onderwer-
pen maakten de koppels een keuze uit meer kenmerken. In gemiddeld veertig minuten
hadden zij coöperatief samengewerkt en waren de verschillende symbolen en kenmerken
gevonden. De volgende morgen is het maken en op de bedoelde kaartjes plakken van de
tekeningen voortgezet evenals het plaatsen van onder- en opschriften.
Het construeren ging het ene koppel gemakkelijker af dan het andere. De deelnemers

keken bij elkaar en gaven elkaar uitleg over de bedoeling en dit veroorzaakte een energie-
ke sfeer waarbij de trainer zich in principe beperkte tot het aanmoedigen van het geven
van uitleg aan elkaar. In de tekeningen zag de trainer het streven naar perfectie van de
ene, en een losse manier van tekenen van de andere deelnemer en ze zag verlegenheid
met het tekenpotlood. De schaar bleek geen dagelijks gebruiksartikel en enkele deelne-
mers hadden moeite met het ordenen van de bezigheden en het behouden van overzicht
over het materiaal. Zij hadden meer tijd en meer materiaal nodig om fouten te corrige-
ren dan andere. Bovendien werd door een aantal deelnemers veel tijd besteed aan het
bijwerken van lacunes in hun aantekeningen. Hieruit is afgeleid dat er bij sommige deel-
nemers beperkt gevoel bestond voor het afronden van een taak binnen de daarvoor ge-
stelde tijd.
Het ene koppel werkte voorbeeldig samen, bij het andere trok een van de twee de

complete uitvoering naar zich toe en liet de ander dat gebeuren. In dat geval vertelde de
trainer aan de deelnemers wat ze zag en vroeg zij of deze taakverdeling zo afgesproken
was of zo ontstaan. De feedback werd met een glimlach geaccepteerd en maakte de
betrokken deelnemers wat onzeker. Hoe moesten ze nu verder? In dat geval suggereerde
de trainer terug te gaan naar het begin om vandaaruit samen uit te vinden hoe de onge-
lijke taakinvulling ontstaan was en hoe het bijgesteld kon worden. Door dat voorstel nam
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de onzekerheid af en dat werd met een brede glimlach in het gezicht van de betrokkenen
zichtbaar.
Na ruim twee uur van plezier, toewijding en grote concentratie was een compleet spel

met zestien kwartetten gemaakt waar de deelnemers trots op waren.

– Nya-Ngezi B3

Over de opdracht om een kwartetspel te maken legde de trainer uit dat de besproken
stof tijdens de training bestudeerd en geïntegreerd kan worden door er een spel over te
maken. De deelnemers kenden het woord kwartet niet en het kwartetspel was onbe-
kend. Dat had tot gevolg dat de trainer het proces van het maken concreet en stap voor
stap introduceerde.

– Bedenken, ontwerpen, construeren en samenwerken
Nadat de trainer waarnam dat haar uitleg niet voldoende was, herhaalde zij de informa-
tie in iedere subgroep. Daarna begonnen de deelnemers aan het proces van afstemmen,
aanvullen, nadenken, ontwerpen en kiezen. Dat verliep energiek en gemoedelijk en de
trainer gaf aanwijzingen als ze zag dat de lay-out problemen voorspelde als het spel ge-
speeld ging worden doordat de kaartjes ongelijk geknipt werden en te groot. Doordat
niemand op het idee kwam om de kaartjes te knippen tot een hanteerbare maat merkte
de trainer dat de deelnemers geen relatie vermoedden met het hun wel bekende kaart-
spel. Nadat de overeenkomst was uitgelegd, pasten de deelnemers de maat van de kaar-
tjes aan. Ook in deze groep bestonden problemen in handvaardigheid bij knippen, teke-
nen, plakken en in het houden van overzicht en van orde. De werktafel van het ene
koppel lag meer bezaaid met aantekenschriften, gelukte en mislukte tekeningen en pa-
piersnippers, die ook op de vloer lagen, dan die van het andere. Naast verschillen in hand-
vaardigheid zag de trainer verschillen in de samenwerking en zij zag dat verscheidene
deelnemers het stappenplan ijverig in de eigen schriften schreven.

– Nyamata A4

In Nyamata was de ochtend besteed aan dialoog en theoretische toelichtingen over nieu-
we onderwerpen. Daarom kwam een creatieve activiteit in de warme middag goed van
pas. De deelnemers kenden het kwartetspel niet en daarom gebruikte de trainer de
stapsgewijze introductie zoals zij in Nya-Ngezi had gedaan.

– Bedenken, ontwerpen, construeren en samenwerken
In deze groep droeg de trainer de kwartetonderwerpen zelf aan terwijl er in de data geen
aantekening voorkomt over de aanleiding daartoe. Bij het proces van maken zag ze dat
de opdracht voor enkele van de oudere deelnemers erg moeilijk was. Zij hadden geen
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probleem met het vinden van de vier kenmerken en ook niet bij het nemen van besluiten
welke op de kaartjes moesten komen. Aan de wanorde op en onder de tafel zag de train-
er dat zij wel moeite hadden met de handvaardigheid en het houden van overzicht in de
losse delen die tot een geheel gemaakt moesten worden. Eerder getekende symbolen
werden gecorrigeerd en de trainer vroeg zich af wat ze precies zag bij de moeite om een
juiste volgorde voor de kenmerken te maken. Waarom hadden deze deelnemers, met
gemiddeld het hoogste opleidingsniveau zoveel moeite om zich een voorstelling te ma-
ken bij de opdracht? De trainer sloeg de vragen op in haar geheugen om er later, wanneer
het zou uitkomen, op terug te komen. Overigens merkten de betreffende ouderen, met
de nodige humor op dat sommige jongere deelnemers eerder in de gaten hadden wat de
bedoeling bij de kaartjes was en dat zij vaardiger waren in het houden van overzicht.

– Nyamata B.5

De waarnemingen van de trainer bij de introductie en met het maken van het kwartet-
spel kwamen overeen met die in de vorige groep. Hier was opvallend dat in een enkel
geval geen symbool werd getekend maar een cartoonachtige voorstelling. Het proces van
het maken verliep in grote concentratie met veel enthousiasme en plezier. Evenals in de
vorige groep vergaten de deelnemers niet alleen de pauze, ze gunden zich er desgevraagd
ook geen tijd voor. De consumpties werden op verzoek bezorgd.

– Kakata A.6

De co-trainer, die de training geïnstrueerd vervolgde zonder de aanwezigheid van de
supervisor, legde bij de introductie uit dat het doel van het maken van het spel was om
verbanden te leren zien en om de opgedane kennis te leren toepassen.

– Bedenken, ontwerpen, construeren en samenwerken
De kwartetonderwerpen werden met vereende inspanning gezocht en gevonden. De
eenmalige uitleg over hoe het spel gemaakt moest worden was niet genoeg. In vergelij-
king met de eerste trainingsdagen vroegen de vrouwen nu eerder, vaker en gemakkelijker
om herhaling van de informatie. Hun vragen ontmoetten instemming en waardering bij
de overige deelnemers. De co-trainer nam waar dat de deelnemers elkaar bij het maken
stimuleerden zodat beide koppelleden deelnamen aan het maakproces. In tegenstelling
tot de groepen in Nya-Ngezi en Nyamata beschikten de deelnemers in Kakata volgens de
co-trainer over een redelijk geoefende fijne motoriek.
Het proces van maken werd, vanwege het einde van de middag, halverwege afgebro-

ken. Zeven van de elf deelnemers verschenen de volgende morgen al ruim voor de aan-
vangstijd om het spel af te maken.
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– Kakata B7

In deze groep was sprake van een proces dat vergelijkbaar was met dat van de andere
groepen. Aan het maken van de kwartetten werd veel plezier beleefd. Ook hier gunden
de deelnemers zichzelf nauwelijks tijd voor pauze en lunch en werd door de co-trainer
opgemerkt dat de deelnemers heel redelijk geoefend waren in de fijne motoriek.

10.3.2 Oefening II: Een kwartetspel spelen

Kader XXVIII

Spelregels bij het kwartetspel
2e deel van de opdracht (90 minuten)

– De kaarten worden geschud en uitgedeeld aan tweetallen (zodat allen deel kunnen nemen)
– Vier kaarten van het zelfde onderwerp is een kwartet.
– Het tweetal dat een kwartet heeft maakt dat bekend en legt het kwartet terzijde
– Het is niet toegestaan om in de kaarten van een ander tweetal te kijken
– Een tweetal begint en vraagt aan een willekeurig ander tweetal naar het kenmerk van een
kwartetkaart die hij/zij nog mist.

– Als het tweetal de gevraagde kaart heeft, wordt geleverd.
– Als het tweetal de gevraagde kaart niet heeft, gaat de vraagbeurt naar hen.
– Er kunnen geen kwartetkaarten worden gevraagd als de vrager zelf geen deel van het
kwartet heeft.

– Het tweetal met de meeste kwartetten heeft gewonnen
– Het spel wordt nabesproken

– Nya-Ngezi A8

In het proces van sociotherapie reizen de sfeer en de ontdekkingen uit van de ene activi-
teit mee naar de volgende. Na een intensieve dialoog in de ochtend over onteerde en
uitgestoten vrouwen kwam het in de middag zeer gelegen om het kwartetspel te spelen.

– De spelregels
Er was een uur uitgetrokken om de spelregels uit te leggen en het spel te spelen. Maar de
vragen van de deelnemers maakten de trainer duidelijk dat ze opnieuw een ‘vergissing’ in
haar communicatie maakte. Het bleek de deelnemers te gaan om het winnen terwijl zij
haar doel, het zich spelenderwijs eigen maken van de geleerde stof in gedachten had. De
trainer zag zich genoodzaakt om de spelregels nog eens te verhelderen. Daarbij werd haar
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eveneens duidelijk dat de deelnemers moeite hadden om zich een complete voorstelling
van het kwartetspel te maken. Toen dat duidelijk werd, schreef de trainer de zestien
complete kwartetten op flip-over vellen uit en hing die aan de wand. Na die interventie
werd het spelen wel mogelijk.

– Speler, medestander en tegenstander
De eerste kaarten werden zonder moeite door de spelers gevraagd en na verschillende
pogingen werden de eerste gevonden. Nadat enkele kaarten wisselden van spelerskoppel,
werd er fanatiek gespeeld. En er werd ‘misleid’ door het vragen om kaarten zonder dat
een speler een kaart van het kwartet in handen had. Andere spelers vermoedden hier een
strategie achter en toonden zeer luidruchtig dat ze geen pardon kenden voor het excuus
van ‘niet kennen’ van die spelregel. Veel deelnemers ontbeerden vaardigheid in het han-
teren van de kaarten, waardoor het zoeken naar een gevraagde kaart ongemakkelijk en
traag verliep. Verder in het spel werd duidelijk dat een eerder gevraagde en niet gele-
verde kaart toch aanwezig was bij de deelnemer aan wie deze gevraagd was.

– Nya-Ngezi B9

Doordat de trainer erop voorbereid was dat de deelnemers zich nauwelijks een voorstel-
ling van het volledige spel zouden kunnen maken, hing zij de zestien onderwerpen onge-
vraagd aan de wand. Was het daarom dat de koppels wel vertrouwden dat de uitgelegde
spelregels tijdens het spel duidelijk zouden worden? Op grond van de ervaring in de
vorige groep benadrukte de trainer dat er geen kaarten konden worden gevraagd als
iemand zelf geen deel van dat kwartet in handen had. Het spel duurde twee uur. Ook
hier kwamen de deelnemers niet op het idee om de kaarten in een waaier vast te hou-
den. Ze gebruikten handen, armen en bovenbenen om zich niet in de kaart te laten
kijken. En ook hier kreeg een vrager de kaart soms niet die wel aanwezig was.

– Speler, medestander en tegenstander
Onder veel gelach werden de spelregels nauwlettend in de gaten gehouden. Sommige
koppels speelden strategisch door gebruik te maken van de onnadenkendheid van de
trainer bij de logistieke voorbereiding. Er waren vellen van verschillende kleur uitgedeeld
waardoor sommige kwartetkaarten eerder herkend werden. Het was ook hier voor som-
mige spelers een vergeefse inspanning om begrip te vragen voor een ‘verkeerd’ begrepen
regel. Hier deden de spelers die een slag dreigden te verliezen of de kans zagen er een te
winnen een beroep op bemiddeling van de trainer. Om de schijn van partijdigheid te
voorkomen legde zij uit waarom ze de uitleg niet kon herhalen. Pas als ‘het misverstand’
luid en duidelijk uit de wereld was geholpen en de spelregel geaccepteerd, werd het spel
hervat. De spelers joelden van de eerste tot de laatste verovering van een kwartet, net als
bij het eerder gespeelde memoryspel.
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– Nyamata A10

De introductie van de spelregels vond op dezelfde manier plaats als in Nya-Ngezi.
De deelnemers speelden het spel in twee uur en beleefden er veel plezier aan. Allen

speelden fanatiek en controleerden de naleving van de spelregels. Na een ‘overtreding’
werd pas verder gespeeld als er overeenstemming was. Om overeenstemming te berei-
ken gebruikten de spelers meer stemvolume dan ze gebruikelijk deden.

– Nyamata B11

In de B groep waren een delegatie van twee personen van Cordaid: de donor uit Neder-
land en een documentaire maker uit Nederland aanwezig toen het kwartetspel werd ge-
speeld. De gasten speelden mee en werden op die wijze geïnformeerd over de inhoud van
de training.
Hun aanwezigheid had geen invloed op het zoeken van grenzen ten aanzien van de

spelregels. Op overtredingen werd even spontaan en duidelijk gereageerd als in de vorige
groepen. De jongste deelnemer, die samen speelde met de financiële vertegenwoordiger
van de donor, kon de route van de voor haar interessante kaarten onthouden en won de
meeste kwartetten waardoor zij straalde van trots.

– Kakata A12

In plaats van de beschrijving aan de muur op te hangen spreidde de co-trainer de zelfge-
maakte kaarten op de tafels uit. De deelnemers toonden zichzelf trots nadat zij hun
complete collectie zagen.
Ze beleefden plezier aan het spelen en evenals in de andere plaatsen was er ook hier

zeer grote inzet om te winnen. Er waren deelnemers die in de kaarten van anderen pro-
beerden te kijken en bij een gevonden kwartet was er blijde opwinding. Anders dan in
Nya-Ngezi en Nyamata werd door verschillende deelnemers hier bij een ‘misverstand’
over de spelregels bijna automatisch verwijtend gewezen naar de andere spelers want,
alsof het niet anders kon, kwam het misverstand door de ander.

– Kakata B13

De co-trainer begon, zoals in de A groep van Kakata, met het tonen van de zelfgemaakte
kaarten. Desondanks zag zij dat alle deelnemers moeite hadden om de regels van het spel
te begrijpen.
Ondanks de inzet om te winnen paste slechts een van de spelende koppels een strate-

gie toe. Toen er onenigheid ontstond over het verzoek om een kaart, blameerden enkele
deelnemers elkaar. De poging van de overige spelers om tussenbeide te komen mondde
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uit in een kakafonie. Alhoewel de trainingstijd aan het einde van de dag formeel voorbij
was, werd toegestaan dat het spel toch werd hervat. Omdat er eerder die dag emotionele
en intensieve ontwikkelingen in het proces waren geweest, besloot de co-trainer na een
tweede emotioneel incident het spel te beëindigen. Voor vertrek naar huis verzekerden
de deelnemers haar dat ze de ontstane spanning samen op konden lossen.

10.3.3 Reacties van de deelnemers op het proces van maken en spelen

– Nya-Ngezi A
De deelnemers vertelden in de nabesprekingen en tijdens de opeenvolgende dagen dat
ze nieuwe talenten hadden ontdekt. Nu wist een van de vrouwen ze dat ze ook nog kon
tekenen. Iemand anders concludeerde met een stralend gezicht dat ze zich, na alle ver-
rassingen, nu ook een teacher ging voelen: ‘Ik werkte op de akker en nu doe ik dit’.
Iemand concludeerde opgetogen dat hij ook over andere onderwerpen een kwartetspel
kon maken. Bijvoorbeeld over de verwaarloosde kinderen waarmee hij werkte. Op die
ontdekking is bevestigend gereageerd.14 Anderen vertelden in de afsluiting van de dag
dat de dagen vol geweest waren en dat de deelnemers veel meer gewerkt hadden dan de
trainer. Ze voegden er met humor aan toe dat de gemoedstemperatuur boven de hon-
derd graden uit was gekomen.15 Met trots vertelden de deelnemers waarom ze zeer te-
vreden waren over deze training. En de coördinator legde uit dat hij opnieuw over de
‘gemeten’ gemoedstemperatuur van honderd graden heen ging omdat hij tevreden was
met het gedrag van de deelnemers en met wat in deze training gebeurde.16 Bij de afslui-
ting van de derde week vertelden de deelnemers dat de trainingsmethode hen had ver-
rijkt. Een van hen vertelde dat haar naasten thuis verandering in haar gedrag opmerkten.
Ze roddelde volgens hen minder en ze had zich zorgzamer naar anderen getoond. Ze was
veel opener geworden. De vrouw:’ Ik leerde veel over mezelf. Door deze methode over-
denk ik veel dingen opnieuw.’17

– Nya-Ngezi B
In de nabespreking werden trotse gezichten getoond. Naar aanleiding van het maken van
het kwartetspel raakten de deelnemers over de onderwerpen van het spel in gesprek.
Daardoor stelden ze zichzelf en elkaar veel vragen, bijvoorbeeld over de gedragingen in
hun relaties met verloofden, huwelijkspartners en andere naasten. Iemand concludeerde
dat hij in deze paar weken meer had geleerd dan in zijn studie over de psychologie van
slachtoffers van geweld aan de Universiteit.18 Deze conclusie is door de trainer met waar-

10 HET KWARTETSPEL

263

14. 071023 Nya-Ngezi A 10e dag
15. 071022 Nya-Ngezi A 9e dag
16. 071024 Nya-Ngezi A 11e dag
17. 071025 Nya-Ngezi A 12e dag
18. 071031 Nya-Ngezi B 11e dag



dering in ontvangst genomen. Zij relativeerde hem ook: wat in jaren op cognitieve wijze
geleerd was kreeg in de vorm van een kwartetspel nu handen en voeten en dat stelde in
staat de betekenis te evalueren van de eerdere manieren waarop kennis toegepast was.

– Nyamata A
Een van de deelnemers vertelde dat de training steeds concreter werd voor hem. Hij had
zelfs een tekening gemaakt. Een vrouw vertelde dat de deelnemers elkaar aanmoedigden
en dat het haar deugd gedaan had dat het programma van die dag compleet afgerond
was. De coördinator zei dat de groep hem doelgericht voorkwam en dat er samenwer-
king was.19

Het spel had veel tijd genomen waardoor er weinig overbleef voor de dagsluiting. De
deelnemer die de dagopening van de volgende morgen leidde20, gebruikte op eigen ini-
tiatief een deel van die tijd om op het spel terug te kijken. Daarmee toonde zij wat ze zich
eigen had gemaakt over de betekenis van methodisch leren van ervaringen. In de terug-
blik op het spel had iemand zich gerealiseerd dat het bezit van de goede kaart geraden
kon worden door goed op iemands lichaamstaal te letten. Iemand anders wilde weten of
een deelnemer tijdens het spel in de kaarten van zijn buurman wilde spieken of dat de
buurman dat bij hem probeerde. De ‘van spieken verdachte’ antwoordde dat oogcontact
maken tachtig procent bepaalt van de kans om te winnen. Iemand gaf blijk van een
andere interesse en vroeg de trainer of het moeilijk was om spelletjes voor de groep te
bedenken.21

– Nyamata B
Na een dag vol verbale en non-verbale inspanning nam de trainer de leiding tijdens de
afsluiting. Zij maakte gebruik van de vele interacties die plaats hadden gevonden en ze
wilde van de ontspannen gelegenheid gebruik maken te tonen dat er variatie aange-
bracht kon/mocht worden in de wijze waarop een opening en een afsluiting geleid kon-
den worden. Zij vroeg eenieder te vertellen wat hij/zij die dag van zijn naastzittende
collega had geleerd. De aarzeling die daarmee werd opgeroepen, werd onder woorden
gebracht. De eerste deelnemer vroeg op defensieve wijze of zij over iemand anders iets
kon zeggen. Na het antwoord van de trainer dat er verrassend veel geleerd kan worden
van de wijze waarop iemand jou ziet, gaf zij het woord aan een deelnemer die eerder durf
had getoond. Die interventie bleek effectief want de andere deelnemers volgden. En waar
de trainer verwachtte dat de deelnemers zouden wijzen op de ontdekking van onver-
moede talenten in het proces van maken, gebruikten zij de gelegenheid om iemands
inspirerende aanwezigheid te noemen: ‘Ik heb geleerd dat mijn buurman bezielend is’.22
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De deelnemers vertelden de volgende morgen in de dagopening dat het moeilijk was
geweest om het spel te maken. De een had tijdens het maken diep nagedacht om een
vierde woord te vinden over families en de ander ondervond daar geen moeite mee. Een
derde bekende dat het vinden van een symbool geen dagelijks werk was en de volgende
dat het moeilijk was geweest om een huilende vrouw te tekenen.23

In de nabespreking waren alle deelnemers in Nyamata in staat om adequaat antwoord
te geven op de vragen van de vertegenwoordigster van de donor. Zij benoemden de
betekenis die zij gaven aan de methodiek van sociotherapie en ze gaven aan dat verschei-
dene oefeningen toepasbaar waren in de eigen werkkring van onderwijs, pastoraal werk
en psychosociale hulp of in hun sociaaleconomische associatie.

– Kakata A
Tijdens de afsluiting, waarin slechts tijd was om met één woord op de dag terug te kijken,
gebruikten de deelnemers de woorden: ‘goed, excellent, plezierig en emotioneel’.

– Kakata B
De deelnemers, die tijdens het spel meer keren met elkaar in aanvaring waren gekomen
excuseerden zich tijdens de dagopening van de volgende dag voor het turbulent beëin-
digde spel en vertelden nu op respectvolle wijze waar de gevoeligheid in het spel door
was veroorzaakt. Namelijk dat het moeilijk was geweest om een advies waar niet om
gevraagd was, van iemand te accepteren. Een van de deelnemers realiseerde zich dat
dergelijke ontladingen ook in de aanstaande sociotherapie-groepen voor kunnen komen
en dat de manier waarop zij deze spanning benaderd hebben hen daarbij als een voor-
beeld zal helpen. De deelnemers namen op democratische wijze het initiatief om het spel
in dezelfde koppels opnieuw te spelen. De co-trainer honoreerde dit voorstel en maakte
er plaats voor in het programma van die dag.
In hun terugblik op het tweede spel integreerden de deelnemers aspecten uit de trai-

ning. Ze vertelden dat ze tijdens het spel van de vorige dag stopten met luisteren en dat
ze alle regels over boord hadden gegooid. Iemand benoemde dat de groepsleden in deze
training vrij waren om emoties te laten gaan zonder buiten spel gezet te worden. De
deelnemers uit Kakata vertelden dat ze met het kwartetspel geleerd hadden over brain-
stormen en tekenen en dat ze niet wisten dat ze op deze manier een spel konden maken’.
24

10.4 Analyse
De analyse van het maken en spelen van het spel is gestructureerd volgens de elementen
van Remmerswaal (Zie kader XXXIII in hoofdstuk 12).

10 HET KWARTETSPEL

265

23. 080628 Nyamata B 12e dag
24. 131023 Kakata B 10e dag



10.4.1 Oefening I: Analyse van hetmaken van het kwartetspel
De werkdoelen bij het proces vanmakenmet oriëntatie op ‘het hart’.
Het geleerde wordt beschouwd als (voldoende) eigen gemaakt als de deelnemers:

a De beleving uiten
In Nya-Ngezi25 verwoordden de deelnemers hun begrip over ‘repetitie’ op klassieke wijze
en gaven zij aan dat zij de ambitie hadden de training af te sluiten met het behalen van
een certificaat. Die bedoeling van repeteren had de trainer niet in gedachten en daarom
ontstond er nervositeit. De deelnemers vonden dat ze niet voldoende voorbereid waren
op de repetitie en vroegen om er een huiswerkopdracht van te maken. De verduidelijking
van de trainer dat dit type van training een andere wijze van herhalen en verdiepen
mogelijk en wenselijk maakt had tot gevolg dat de deelnemers voor het moment afstand
konden nemen van de klassieke notie van repetitie en erop vertrouwden dat een certifi-
caat nog steeds behaald kon worden. Het voorbeeld toont aan hoe gemakkelijk de inten-
tie van aansluiten mis kan lopen als er meer vertrouwen tot ontwikkeling is gekomen
omdat de dwingende noodzaak tot het precies formuleren minder wordt waardoor er
meer ruimte kan ontstaan voor misverstanden over de bedoelingen. Hetzelfde toegeno-
men vertrouwen faciliteerde echter ook het vermogen om de misverstanden over be-
kend veronderstelde noties recht te zetten. Doordat de deelnemers hun beleving tot uit-
drukking brachten maakten ze duidelijk wat ze in de loop van de weken begrepen
hadden en werd het eenieder duidelijk dat misverstanden ontstaan door sterk verschil-
lende referentiekaders. Uit de klassieke perceptie over ‘de’ repetitie vloeit de gedachte
voort dat een plan uitgevoerd gaat worden dat gebaseerd is op kennis van de trainer.
Het model van repeteren van de trainer leunde op de gedachte dat geleerd wordt om te
kunnen anticiperen op voorvallen in een komend proces met sociotherapie waar de
trainer geen kennis van heeft.

b Betekenis geven aan ervaring
De deelnemers deelden de betekenis van de ervaring van het maken van het kwartetspel.
De vrouw in Nya-Ngezi A constateerde vertwijfeld dat ze op de akker werkte en nu dit
deed. In haar vertwijfeling toonde ze hoe ze zich de vele indrukken eigen maakte en dat
de zelfperceptie veranderde.
Het geven van betekenis aan het construeren van het spel werd daarnaast zichtbaar in

een houding van discipline, in het zichzelf nauwelijks tijd meer gunnen voor een pauze
en in de toewijding en het vermogen om door te zetten, ondanks de moeite met hand-
vaardigheid en het houden van overzicht. Zonder de zichtbaar geworden moeite was er
geen aanleiding voor de ouderen geweest om de grotere vaardigheden van jongeren met
humor te benoemen en erkennen.
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Tot slot illustreerde de opmerking dat de deelnemers veel meer gewerkt hadden dan de
trainer dat het maken van het spel bijdroeg aan het kunnen verwoorden van betekenis
aan de ervaring met de werkwijze van training.

c Samenwerken
In het proces van maken waren de deelnemers geplaatst in de positie van teamgenoten
die een taak uitvoerden. Daarmee werd het gevolg zichtbaar van de ontwikkeling naar
effectieve trainingsgroepen en de verandering die de deelnemers zich eigen hadden ge-
maakt met betrekking tot vanzelfsprekende gedragingen die effectieve samenwerking in
de weg staan. De positie van de trainer die een buitenstaander was met een andere
socialisatie en die voor ieder woord afhankelijk was van een tolk, had in waarnemend
opzicht hier voordelen. De vanzelfsprekendheid van gedragingen die tot een ongelijke
werkverdeling leidden, werden eerder opgemerkt. Dat de feedback op de ongelijke werk-
verdeling met een glimlach werd herkend en geaccepteerd en dat de onzekerheid bij het
ontvangen van feedback getoond werd, weerspiegelde het toegenomen vertrouwen in
de methodiek van training en de bereidheid om effectief samen te werken.

Werkdoelen bij het proces vanmakenmet oriëntatie op ‘het hoofd’.
Het geleerde wordt beschouwd als (voldoende) eigen gemaakt als de deelnemers:

d Kunnen benoemen wat iets is
Anders dan bij het ui-diagram, toonden de meeste deelnemers van Nya-Ngezi26 en Nya-
mata A27 nu opmerkelijk weinig moeite met het vinden en ontwerpen van symbolen en
met het vinden van kenmerken en het maken van een keuze daaruit. Dat vertelde dat zij
tijdens het proces van bedenken, ontwerpen en construeren konden benoemen wat iets
is. Voldoende vaardig iets kunnen benoemen bleek uit de gemiddeld veertig tot zestig
minuten waarin de deelnemers op energieke en coöperatieve wijze overeenstemming
bereikten over de symbolen en de kenmerkende begrippen. Daarmee demonstreerden
ze te weten waar de zestien kwartet onderwerpen over gingen. Als gevolg van deze de-
monstratie kon de trainer een groot aantal van de vermoedelijke verklaringen over het
niet kunnen vinden van symbolen bij het ui-diagram loslaten. Het is overigens niet be-
kend of het komen tot vlotte overeenstemming over interpretaties en afstemming even
snel en beheerst was gelukt als de deelnemers het kwartetspel tevoren wel kenden. De
eigenschappen van rekkelijkheid en precisie kunnen in het benoemen van wat iets is,
zowel positieve en beperkende betekenis krijgen in de aanstaande praktijk.
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e Een complex concept verwoorden
Uit de praktijkervaring over het maken van het kwartetspel is af te leiden dat de deel-
nemers in staat waren de woorden en kenmerken van de fasen en principes adequaat en
in samenhang te gebruiken.
Voor de moeite met het houden van overzicht over de losse elementen van de kwar-

tetten en de bevestiging daarvan op de juiste plaats, gebruikten de (hoger geschoolde)
deelnemers geen woord of begrip. De toelichting van de trainer over de overeenkomst
met het wel bekende kaartspel resulteerde bij de deelnemers in Nya-Ngezi wel in het
inzicht dat de ongelijke kaartjes aangepast moesten worden tot eenzelfde formaat. De
trainer merkte ten aanzien van die aanpassing niet dat de deelnemers vonden dat de
uitvoering daarvan opvallend langzaam verliep. Ten aanzien van de langzamere uitvoe-
ring in vergelijking met de overige deelnemers sloot de trainer niet uit dat alle deelne-
mers van de geobserveerde groep dat als normaal beschouwden. Gezien vanuit een Wes-
ters perspectief werden activiteiten normaliter langzaam uitgevoerd. De deelnemers
waren bovendien niet vertrouwd met het hanteren van een tekenpotlood en een schaar.
De gemiddeld langzamere uitvoering en de ongeordende tafels met gelukte en mislukte
tekeningen en papiersnippers werden door de trainer opgevat als het gevolg van geringe
stimulering van de oog-hand coördinatie. Doordat de ouderen in Nyamata (zij waren
hoger geschoold en bekleedden kaderfuncties in het onderwijs) benoemden dat jongere
deelnemers eerder in de gaten hadden wat de bedoeling bij de kaartjes was en dat zij
vaardiger waren in het houden van overzicht, gaven zij wel blijk van inzicht in een ver-
schil. Het verschil werd niet verwoord als een complex probleem.

f Hiaten in kennis kunnen vaststellen
Het maken van een kwartetspel was geïntroduceerd om verdieping en integratie te be-
vorderen van de behandelde stof. Door te maken werd het op een voor de deelnemers
onbekende manier mogelijk om geïnformeerd te worden over de betekenis die eenieder
aan het geleerde gaf. De onbekende manier van herhaling van de stof bracht tevens
beperkingen bij de deelnemers aan het licht.
Hiaten in begrip over de geleerde stof kwamen tijdens het proces van het reproduce-

rend bedenken naar voren en deze hielden verband met de niveaus van opleiding en de
verschillende niveaus in het kunnen aanwenden van een woordenschat. De tijd die na
deelname aan het middelbaar onderwijs verstreken was bleek van invloed op de snelheid
en de vaardigheid van schrijven die afgenomen was bij verschillende oudere deelnemers.
Tijdens het proces en binnen hun mogelijkheden, hielpen de deelnemers elkaar in het
opheffen van lacunes. Het proces van assisteren en ontvangen van assistentie bood in-
zicht in volgende onderwerpen van training.

g Kunnen benoemen welk gedrag bij welke ontwikkelingsfase hoort
Daar het maken van een spel een onbekende ervaring was, is het kunnen benoemen van
gedrag dat hoort bij ontwikkelingsfasen geen doel van observatie geweest. Zie 10.4.2 g
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Werkdoelen bij het proces vanmakenmet oriëntatie op ‘de handen’.
Het geleerde wordt beschouwd als (voldoende) eigen gemaakt als de deelnemers:

h De volgorde van de handelingen kunnen benoemen
Daar het maken van een spel een onbekende ervaring was, is het kunnen benoemen van
een volgorde van de handelingen geen doel van observatie geweest.

i Positieve aandacht kunnen geven
Omdat de vrouwen van Kakata28 om hulp vroegen bij het proces van maken en omdat
de overige deelnemers daar met positieve aandacht op reageerden werd hoorbaar en
zichtbaar dat de deelnemers het principe van gelijkheid niet alleen waardeerden maar
zich ook eigen maakten. Als gevolg van het gebruik van verschillende methoden en door
het ritme in de nabesprekingen en de gezamenlijke terugblikken op voorbije dagen, was
er tijdens het maken van het spel een verandering van binnenuit op gang gekomen in de
verhouding tussen de mannen en de vrouwen. Er bestaat volgens Lewin & Grabbe meer
kans dat dergelijke veranderingen blijvend worden als de roldefinities, verwachtingen en
waarden van alle deelnemers gelijktijdig veranderen. Die kans deed zich in dit voorbeeld
voor.

j Kunnen leren van voorbeeld(en)gedrag
Als maken van het spel als een huiswerkopdracht uitgevoerd was, hadden de vaardige
deelnemers van Nya-Ngezi29 geen rol als voorbeeld kunnen spelen voor koppels die nu
naar hen keken en die nu gebruik konden maken van interessante handigheden en in-
zichten. Doordat de deelnemers groepsgewijs werkten werden ze, naast ontwerper en
uitvoerder, ook aanbieder en vrager van begrip over de bedoeling van de opdracht en
over het geven van instructie. In dit proces kwam een geheel onverwachte manier op
gang om als aanstaande teamleden op elkaar afgestemd te raken. Door te leren delen en
door, zoals Skinner en Bandura dat stellen, sociaal te leren van elkaars voorbeeld en vaar-
digheid, kregen de kennis en vaardigheid waarover deelnemers al beschikten en de ken-
nis en vaardigheden die ze zich in de training eigen hadden gemaakt, tevens betekenis in
de breedte. Ontwikkeling in de breedte schraagde de basis onder het gewenste effect van
de interventie in Nya-Ngezi die daar geformuleerd was als: verbetering naar acceptabele,
relevante, hedendaagse en niet uitsluitende sociale relaties tussen mensen in de lokale
gemeenschappen.
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k Tact tonen bij problemen
Dezelfde deelnemer uit Nya-Ngezi,30 die eerder in de training van zijn goed geschoolde
positie gebruik kon maken om een regel van een ander teamlid van de flip-over te ver-
wijderen omdat hij die inbreng persoonlijk niet geschikt vond (zie 7.3.2), deelde tijdens
het proces van maken van het kwartetspel zijn inzicht nu tactisch en educatief. Door het
tonen van respect voor de inspanning van minder geschoolden leek hij de eerdere feed-
back begrepen te hebben.

10.4.2 Oefening II: Analyse van het spelen van het kwartetspel
Werkdoelen bij het proces van spelenmet oriëntatie op ‘het hart’.
Het geleerde wordt beschouwd als (voldoende) eigen gemaakt als de deelnemers:

a De belevingen kunnen uiten
Aan het memorie spel van de eerste week beleefden de deelnemers uitbundig plezier en
dat brachten ze luid en duidelijk tot uitdrukking. De rollen van speler, medestander en
tegenstander in het kwartetspel prikkelden zelfs tot onstuimig fanatisme om het spel te
winnen. Omdat de pleitbezorgers van rekkelijkheid ten aanzien van de spelregels in alle
gevallen een slag dreigden te verliezen, en de verdedigers van precies toepassen van de
regels hun kans schoon zagen, was er tussen die tegenstanders weinig ruimte voor in-
schikkelijkheid. Soms zochten de belanghebbenden zelf en vaker zochten de overige spe-
lers arbitrage bij de trainer. Daar arbitrage tevoren niet afgesproken was en de inbreng
van de trainer, afhankelijk van de spelpositie van spelers, opgevat kon worden als partij-
dig, honoreerde deze het verzoek niet. Zo hield zij de handen vrij om later het belangrijke
principe toe te lichten dat betrouwbaarheid gediend wordt als de spelregels tijdens het
spel niet gewijzigd worden. De trainer hield haar handen ook vrij om de heftigheid in het
uiten van de belevingen en de gedragingen, nauwgezet te kunnen observeren om ze
nadien proberen te begrijpen en doorgronden.

b Betekenis kunnen geven aan wat ervaren is
Voor dit werk doel wordt geput uit dezelfde data en daarom volstaat het hier te verwij-
zen naar 10.4.1 b

c Kunnen samen spelen
In de wijze waarop de spelers in Kakata31 na het turbulent geëindigde spel terugkeerden,
het spel opnieuw speelden en in de wijze waarop ze terugkeken op de heftigheid van de
vorige dag, lieten ze zich eigen gemaakt begrip zien voor de heftigheid die gepaard gaat
met veranderen van het eigen gedrag. In de clementie met de eigen heftigheid werd
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tegelijk de ontwikkeling duidelijk van een samenspel tussen de deelnemers en de co-
trainer.

Werkdoelen bij het proces van spelenmet oriëntatie op ‘het hoofd’.
Het geleerde wordt beschouwd als (voldoende) eigen gemaakt als de deelnemers:

d Kunnen benoemen wat iets is
Het spelen van het kwartetspel leidde in Nya-Ngezi32 tot het inzicht dat er over allerlei
onderwerpen een kwartetspel kon worden gemaakt. Daarmee benoemden de deelne-
mers dat het kwartetspel en de onderwerpen van de sociotherapie instrumenten waren
om methodisch te leren. De betekenis van de vaardigheid van het kunnen benoemen
wat iets is zit erin dat anderen informatie toe kunnen voegen. Aan de bevestiging van de
conclusie werd door de trainer toegevoegd dat het bekijken van een probleem vanuit
verschillende invalshoeken door het maken en door het spelen van een spel wordt be-
vorderd en dat er vast een markt voor zelfgemaakte kwartetspellen bestond. Het spel
had immers ook kwaliteit aan het leven van de deelnemers toegevoegd.

e Een complex concept verwoorden
Voor dit werk doel wordt geput uit dezelfde data en daarom volstaat het te verwijzen
naar 10.4.1 e

f Hiaten in kennis kunnen vaststellen
Door de waarneming dat de deelnemers in het spel geen verband legden tussen de pro-
blemen met ordenen en houden van overzicht en de matige handvaardigheid in het
hanteren, vinden en leveren van gevraagde kaarten, wordt bevestigd dat assistentie met
ontwikkelingssamenwerking meer effect zou kunnen sorteren als de handvaardigheid en
de creativiteit van kinderen in lagere scholen wordt bevorderd door knutselspeelgoed en
-materiaal beschikbaar te stellen.
Het relatieve gemak waarmee de deelnemers enerzijds onderwerpen op basis van het

geheugen benoemden en anderzijds moeite hadden om overzicht te houden en orde te
organiseren, gaf inzicht in de onmiskenbare betekenis van het principe van learning by
doing. Waar de praktische toepassing van het cognitief geleerde niet wordt geoefend,
blijft wanorde uit onkunde en onvermogen vaak te lang bestaan. Dit inzicht heeft om
twee redenen betekenis. Ten eerste omdat het laat zien dat er beperkingen zijn aan wat
toegepast kan worden na kortdurende cognitieve trainingen over het terugdringen van
de last van ontwrichting. Lewin & Grabbe wijzen in dat verband op een alternatief voor
kortdurende cognitieve trainingen: namelijk het methodisch participeren in groepen,
omdat die werkwijze gelijktijdig uitwerking heeft op cognitieve structuren, attitudes en
waarden, percepties en gedragspatronen. Ten tweede laat het effect van de methode van
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learning by doing hier zien dat wanorde uit onvermogen door veel mensen, voor wie de
wereld comfortabeler georganiseerd is, te gemakkelijk en vaak onterecht wordt be-
schouwd als kwade trouw en corruptie.

g Kunnen benoemen welk gedrag bij welke ontwikkelingsfase hoort
Tijdens de trainingen zijn in alle groepen oefeningen uitgevoerd over emoties en gedra-
gingen van bijpassende ontwikkelingsfasen en omdat de deelnemers van Kakata33 moeite
hadden om zich bij emoties een voorstelling bij te maken, werden er rollenspellen ge-
speeld met de voorbeelden van deelnemers die de oefening wel begrepen. Na het rollen-
spel waren de overige deelnemers goed in staat om emoties te benoemen. Dat zij zich
deze mogelijkheid met de learning by doing wijze eigen hadden gemaakt, demonstreer-
den zij na afloop van het turbulent geëindigde spel. De deelnemers konden de ontstane
spanning zonder de tussenkomst van de co-trainer oplossen. Doordat ze nadien woor-
den gaven aan de eigen heftigheid, benoemden zij voor zichzelf en naar de overige deel-
nemers dat verinnerlijken een leerzaam en tegelijk emotioneel proces is en dat deelname
aan deze training hen verrijkte.

Werkdoelen bij het proces van spelenmet oriëntatie op ‘de handen’.
Het geleerde wordt beschouwd als (voldoende) eigen gemaakt als de deelnemers:

h Sportief gedrag tonen
Tonen van matig sportief gedrag en elkaar met trots vertellen waar het geheim van het
vinden van de goede kaart uit bestaat,34 werden door de veelzijdigheid van het kwartet-
spel beiden mogelijk. Het belang van zich eigen maken van verschillende en veelzijdige
handvatten is, dat deze op mogelijkheden attenderen. Het verminderen van de veelzijdi-
ge problematiek van een ontwrichte leefomgeving heeft meer kans met de veelzijdige
ontwikkeling van menselijke mogelijkheden.

i en j Verandering in gedrag en vaardigheid kunnen benoemen
Als de deelnemers zelf een dag afsloten was dat om ervaring met die taak op te doen. En
daar de basistraining van iedere groep maar zestien dagen duurde, zaten er aan de dele-
gatie van die taak ook nadelen omdat een groot aantal van de deelnemers sterker ont-
wikkeld was in beschermen (gedragingen toedekken met de mantel der liefde) dan in
uitdagen (wat maakt volgens jou dat er geen clementie was met nog niet begrepen regels
terwijl wij dit kwartetspel nooit eerder speelden?). Nu opnieuw waarneembaar was dat
de deelnemers zich in spel een grote vrijheid permitteerden om tegenstanders uit te
dagen, zag de trainer in Nyamata een gelegenheid om aan de beschermende manier van
het afsluiten van een dag een voorbeeld van uitdagen toe te voegen. Om die reden nam
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zij het nadeel (impliciet communiceren dat de deelnemers niet zo goed kunnen leiden
als de trainer) voor lief om de leiding nog een keer naar zich toe te halen. Als gevolg van
haar enige vraag: wat leerde je vandaag van degene die naast je zit, ontstond eerst weer-
stand. Naast verrassende reacties over een bezielende deelnemer, werd de vraag voor de
deelnemer die naast de trainer zat, aanleiding om terug te kijken op de spanning van
wantrouwen, die vanaf de eerste dag in deze groep had gehangen. De deelnemer gaf er
in woord en gedrag blijk van dat het wantrouwen in de trainer had plaats gemaakt voor
vertrouwen in de methodiek van training en in de trainer.

10.5 Bedenken, ontwerpen en zich eigen maken en de noties van
verwantschap en burgerschap

Als gevolg van het moeten bedenken en ontwerpen en construeren en spelen van het
kwartetspel toonden de deelnemers na twaalf trainingsdagen, hoe zij zich de betekenis
van het verschil tussen het ontplooiingsgerichte karakter van de methodiek van socio-
therapie en de klassieke docent gestuurde methode van onderwijs eigen hebben ge-
maakt. Het proces van zich eigen maken van de geleerde stof heeft de deelnemers even-
eens tot nadenken en vergelijken aangezet over het beheersende en controlerende
karakter van piramidaal georganiseerde basiseenheden als families, kerkgemeenschap-
pen, associaties en lokale besturen. Als de deelnemers conclusies voor hun handelen aan
de getoonde inzichten verbinden, maken zij zichzelf duidelijk welke (factoren) uit de
beide mogelijkheden zij als zinvol beschouwen in het terugdringen van de ontwrichting
in de sociale weefsels die hen omringen. Daar sociotherapie een faciliterende methode is
die groepen naar doelen begeleid die zij willen bereiken, is het moment daar om een
trainingsopdracht te ontwerpen waarmee de deelnemers tot besluitvorming komen
over hun verdere handelen als een team. Daarover meer in hoofdstuk 11.

10.6 Het zich spelend eigen maken van sociotherapie en sociale
verandering

In het fanatiek gespeelde spel toonden de deelnemers andere kanten van zichzelf en
toonden de vrouwen en jongeren in de publieke ruimte dat ook zij beschikten over
strategische vaardigheid en tactiek in onderhandelen. Status nog maatschappelijke posi-
ties waren in staat de uitslag van het spel te voorspellen.
Naast deze egalisering bleef het onduidelijk wat in het fanatisme om te winnen tot

uitdrukking werd gebracht. Johnson & Johnson (2008) schrijven dat er niet veel pogingen
ondernomen zijn om de factoren, die tot een constructieve competitie bijdragen, in
kaart te brengen. Op basis van vier van hun onderzoeken veronderstellen zij dat speldeel-
nemers intense gevoelens van spanning en angst kunnen ervaren als winnen te belangrijk
wordt. Deze gevoelens kunnen volgens hen prestaties ondermijnen. Onduidelijkheden in
een competitieve situatie, en dat was het geval in Nya-Ngezi, doet volgens hen afbreuk
aan de prestaties omdat deelnemers zich dan gaan bezighouden met wat wel eerlijk of
rechtvaardig was en wat niet.
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Omdat er zowel in de literatuur als in de pers geschreven was en wordt over het perso-
nalistische karakter van de institutionele macht in de gebieden van training en over arbi-
traire wijzigingen in de spelregels daarvan (Ellis, 2007; Reyntjens, 2009; Annan, 2012)
wordt, op basis van de geanalyseerde observaties enig verband verondersteld tussen het
niet hebben van zeggenschap in het publieke en privé domein en de ontlading in het
spel. Deze veronderstelling was voor de trainer reden om in het vervolg van de trainingen
aandacht te blijven besteden aan de betekenis van het verschil tussen formele en infor-
mele regels en spelregels en aan het bestaan en de betekenis van burgerschappelijke wet-
en regelgeving en aan het innemen van een houding ten aanzien van de verschillende
regels.

Conclusie
In het maken van het kwartetspel bleek dat de deelnemers zich kennis eigen hadden
gemaakt over de getrainde vaardigheden. Integreren van de stof, terwijl een appèl gedaan
werd op het maken van een onbekend spel, maakte zichtbaar wat iedere deelnemer aan-
kon en aandurfde, waar nog lacunes zaten, waar iemand goed in was en waarin de deel-
nemers voor elkaar van betekenis waren. Door het spel te maken leerden de deelnemers
van zes groepen hoe zij, door middel van de creatieve activiteit, open communicatie in
de samenwerking toepasten.
In het spelen van het kwartetspel waren overeenkomsten te zien tussen alle zes groe-

pen. De motivatie om te winnen was overal sterk en dit mondde uit in aandacht voor de
spelregels die, afhankelijk van de kans een slag te winnen of te verliezen, rekkelijk of
precies werden toegepast. De analyse wees uit dat de onzekerheid bij de deelnemers
over wat ‘het beste’ was, in het spel plaats maakte voor ‘de beste’ te willen zijn.
De vraag blijft of het fanatisme hoorde bij de deelnemers, bij de traditie of begrepen

moest worden als een reactie op de spanning van de nieuwe keuzevrijheden. Of functio-
neerde het fanatisme om te winnen als een uitlaatklep voor tot dusverre afwezige zeg-
genschap? Hoe het ook zij, de vragen demonstreren de werkzaamheid van de training in
sociotherapie die nieuwsgierig maakt en die eindeloos nieuwe vragen oproept bij zowel
de deelnemers als bij de trainer(s). Maken, spelen en terugkijken op de opdracht droeg
bij aan het zich eigen maken van manieren om sociale verhoudingen te egaliseren.
Dit hoofdstuk toont hoe participatie kan uitmonden in samenwerking, geschraagd

door veiligheid, vertrouwen, zorg (in de betekenis van omzien naar elkaar) en respect.
Dit blijkt uit het plezier dat de deelnemers uitstraalden, uit de motivatie die resulteerde
in gedisciplineerd gebruik van de resterende tijd, en uit het overkomen van vaardigheids-
problemen en misverstanden. De trainingsdeelnemers wisten tot slot dat ze de partici-
panten van de aanstaande groepen met voldoende zelfvertrouwen en met een spel in de
hand tegemoet konden treden. Het volgende hoofdstuk gaat over de laatste voorberei-
ding op de praktijkfasen.
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11 Leren op eigen kracht besluiten te nemen
om het geleerde te kunnen overdragen

Introductie
Voor het werken aan de verspreiding van de sociotherapeutische interventie, was het van
belang dat de deelnemers - vanaf nu, anticiperend op de aanstaande toepassing in prak-
tijk, aangeduid als sociotherapeuten in training (i.t.) - zich in de aanstaande rol van facili-
tatoren van een klein team voldoende gesteund wisten in de toepassing van de methode
van gedeelde besluitvorming. Behalve zich verzekerd te weten van voldoende steun,
moesten de getrainde sociotherapeuten i.t. ook leren ervaren dat hun vaardigheid toerei-
kend was om deel te nemen aan de organisatie van de sociotherapie interventie. Door de
sociotherapeuten i.t. te betrekken bij taken van de organisatie kon overbelasting van de
coördinatoren van de programma’s worden voorkomen.
In dit hoofdstuk wordt het leren op eigen kracht besluiten te nemen om het geleerde

te kunnen overdragen onderzocht. Oefenen met zeggenschap in omstandigheden waar
dat niet vanzelf spreekt, gaat onontkoombaar gepaard met het oefenen van controle
over actuele en geactualiseerde emoties, de zesde fase in het proces van groepsontwikke-
ling.
Dit hoofdstuk is gewijd aan de beschrijving en de analyse van het proces van leren

collega’s te werven en een trainingsprogramma samen te stellen. De mogelijkheid hiertoe
bestond niet in Kakata. In plaats van een trainingsprogramma kregen de deelnemers van
Kakata de opdracht om een handleiding te maken voor de aanstaande cyclussen van
vijftien bijeenkomsten met sociotherapie-groepen.

11.1 Theoretisch kader
Johnson & Johnson baseren zich op de theorie van Lewin over wederkerigheid in samen-
werking. De genoemde theorie ondersteunt de uitgangspunten die beschreven zijn ten
aanzien van de organisatie van community-based sociotherapie (zie 1.4) en bevat de lei-
draad voor de organisatie van sociotherapie in daadwerkelijke wederkerigheid. Coöpera-
tieve effectieve tweezijdige communicatie vormt volgens Johnson & Johnson de basis
voor het functioneren van groepen en de interactie tussen de groepsleden. Door de soci-
otherapeuten i.t. te betrekken bij het werven van nieuwe collega’s en bij het voorberei-
den van een trainingsprogramma wordt, volgens een van de twaalf principes van Lewin &
Grabbe (zie 7.2) de voorwaarde geschapen om geloof te ontwikkelen in eigen kunnen.
Door hen bij besluiten van de organisatie te betrekken wordt anderzijds draagvlak voor
de uitvoering gecreëerd.
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Besluiten die in een groep worden voorbereid, plenair besproken en op democratische
wijze genomen, hebben volgens Johnson & Johnson (2008, p. 179-181) positieve gevolgen
in termen van sociale ondersteuning, in het durven nemen van risico’s en in de kwaliteit
van de inhoud. Groepen zijn beter in staat om problemen op te lossen dan individuen
omdat groepsdiscussies- en interacties ideeën, inzichten en strategieën opleveren waar-
aan door individuen niet was gedacht. In processen van besluitvorming die methodisch
worden uitgevoerd ontdekken groepsleden eerder fouten of blinde vlekken. Johnson &
Johnson stellen daarom dat groepsdeelnemers meer inzicht verwerven in de manier
waarop problemen kunnen worden opgelost als dit in samenspraak gebeurt. Zij om-
schrijven deze factoren als effectieve besluitvorming.
Groepen krijgen ook met factoren te maken die besluitvorming problematisch kun-

nen maken zoals overheersende reacties, sociaal meeliften, niet de mindere willen zijn of
volledig opgaan in het eigen standpunt. Spelvormen kunnen helpen vaardigheden te
versterken die nodig zijn bij het omgaan met problematische kanten van besluitvorming.
Door deelnemers eenzelfde aantal takjes te geven en iedere bijdrage aan het gesprek met
een takje te laten ‘betalen’ leren sociotherapeuten i.t. over aantrekkelijke manieren om
ongewenste situaties te veranderen en zij leren van een verrassend veranderende dyna-
miek in een gezelschap.

11.2 Onderzoeksvragen en analysemethode
De onderzoeksvragen van dit hoofdstuk zijn: Hoe verliep het proces van betrekken van
de sociotherapeuten i.t. bij het organiseren van het werven en selecteren van nieuwe
collega’s en bij het samenstellen van trainingsprogramma’s voor de nieuwe collega’s?

Naast het model van de theoretische uitgangspunten over samenwerken, cognitief
leren en het ontwikkelen van vaardigheden wordt voor de analyse in dit hoofdstuk ge-
bruik gemaakt van het model van vijf kenmerken voor effectieve besluitvorming van
Johnson & Johnson (zie kader XXIX). Dat leidt tot de volgende deelvragen:
1. Hoe komen de vijf kenmerken voor effectieve besluitvorming tot uitdrukking in de
uitvoering van de voorbereidende taakopdrachten?

Kader XXIX

Kenmerken voor effectieve besluitvorming in groepen
(Johnson & Johnson 2008 p. 178)

a. De mogelijkheden en middelen van de groepsleden zijn volledig benut
b. De beschikbare tijd is goed besteed
c. De beslissing is juist en van hoge kwaliteit
d. Alle groepsleden zetten zich volledig in voor het ten uitvoer brengen van de taken
e. Het probleemoplossend vermogen van de groep is toegenomen
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2. Op welke wijze speelden de noties van verwantschap en burgerschap een rol in het
op eigen kracht leren nemen van besluiten?

3. Op welke wijze had op eigen kracht nemen van besluiten uitwerking op sociale ver-
andering?

11.3 Ervaringen in de praktijk
De beschrijvingen van de ervaringen in de praktijk bestaan uit:
– De aanleiding voor de opdracht over de wervingscriteria, een trainingsprogramma en
een handleiding te delegeren aan de trainingsdeelnemers.

– De introductie van de opdrachten.
– De geformuleerde criteria of de ontworpen programma’s.
– De bespreking, besluitvorming, afronding en nabespreking.

Omdat de opdrachten gaandeweg aangepast werden, worden alle plaatsen van training
beschreven.

11.3.1 Oefening I: Besluitvorming over wervingscriteria voor nieuwe
collega’s

– Aanleiding
Een sociotherapeut i.t.1 met bestuurlijke ervaring in Byumba vroeg hoe de organisatie van
de toepassing van sociotherapie eruit ging zien. De trainer maakte dankbaar gebruik van
deze open vraag en tekende de metafoor van de piramide met de punt naar beneden. Zij
legde uit dat de omgekeerde piramide begrepen kon worden als een service verlenende
organisatie. De trainer plaatste in die figuur telkens tien aanstaande participanten en
twee sociotherapeuten i.t. in kringen en illustreerde aan de hand daarvan wat er zoal
georganiseerd en gecoördineerd moest worden om de aanstaande sociotherapie-groe-
pen wekelijks in staat te stellen bijeen te kunnen komen. Daar was de trainingsinterven-
tie immers om begonnen. Met een voorbeeld legde de trainer uit dat service van de
organisatie van sociotherapie betekent dat een sociotherapeut i.t. erop moet kunnen
rekenen dat hij zijn aanstaande groepen van participanten niet teleur hoeft te stellen
omdat de organisatie hem/haar nog niet voorzien had van bijvoorbeeld reisgeld voor
een motorfietstaxi. Hiermee verduidelijkte de trainer dat het er in een service verlenende
organisatie, net als in de training om gaat dat er werk gemaakt wordt van vertrouwen in
elkaar. Hiernaast besteedde de trainer aandacht aan het beperkte aantal van twee staf-
leden. Bij de uitwisseling van wederzijdse ervaringen kunnen de staf en/of de trainer aan-
leidingen ter versterking of verbetering oppakken waardoor de participanten van de so-
ciotherapie-groepen zich alleen al daarom gezien en geteld kunnen voelen en waardoor
de organisatie door de sociotherapeuten ervaren wordt als een steun in de rug. De train-
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er benadrukte verder dat het omkeren van de werkwijze van een hiërarchisch model van
organisatie kan helpen voorkomen dat de staf overbelast raakt. Doordat de trainer haar
uiteenzetting verbeeldde zette zij de deelnemers tegelijk aan tot nadenken over de con-
crete invulling van de taak die voor de deur stond. Er moesten volgens het plan van
Byumba nog eens vijfenzeventig nieuwe collega’s geworven en getraind worden alvorens
allen samen aan de uitvoerende praktijk begonnen.
De sociotherapeut i.t. die tot de uitleg en de tekening geïnspireerd had, benoemde dat

hij overeenkomst zag tussen de omgekeerde piramide en de gevolgde werkwijze in de
training; hij zag de coördinator en de trainer functioneren als een vader en een moeder
die de kinderen aanmoedigden om op eigen benen te gaan staan.
Nadien besprak de trainer met de staf van Byumba het idee om de sociotherapeuten

i.t. te betrekken bij de formulering van de criteria en de werving van nieuwe collega’s en
bij de samenstelling van de trainingsprogramma’s voor de nieuwe collega’s. Het plan
werd gesteund.

– Introductie van de opdracht
De criteria die de organisaties van Byumba, Nya-Ngezi en Nyamata eerder formuleerden
voor de werving van sociotherapeuten i.t. waren niet meer van toepassing want de groep
van nieuwe collega’s zou alleen deel nemen op het niveau van uitvoering van sociothera-
pie en niet betrokken worden bij de organisatie van de training. De nieuwe collega’s
zouden door hun trainers (naast uitvoerend sociotherapeut i.t. werden zij ook de aan-
staande teamleiders i.t.) ‘on the job’ verder worden getraind.
In Byumba introduceerde de trainer op de laatste dag van de tweede week van trai-

ning2 de eerste stap van de opdracht als huiswerk (zie kader XXX).

Kader XXX

Opdracht voor het formuleren van wervingscriteria voor volgende collega’s
Benodigde tijd: 90 minuten

Stap 1. Ieder koppel (het aanstaande team van twee personen) formuleert wervingscriteria voor
nieuwe collega’s.

Stap 2. Ieder koppel presenteert de geformuleerde criteria plenair.

Stap 3. Ga te werk volgens de procedure die werd toegepast bij het maken van de regels voor de
eigen groep en werk stapsgewijs bij het bespreken, beoordelen en besluiten van de wer-
vingscriteria.

Stap 4. Als besloten is wat de wervingscriteria, zijn werft elke partner van een aanstaand koppel
zoveel nieuwe collega’s als afgesproken wordt.
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Door voortschrijdend inzicht werd het na Byumba passender als nieuwe collega’s pasten
bij de inhoud van zelf gemaakte trainingsprogramma’s. Daarom verplaatste de trainer
het tijdstip van de opdracht om wervingscriteria op te stellen in Nya-Ngezi3 naar de
vierde week. In Nyamata ging de introductie van het maken van wervingscriteria weer
vooraf aan het ontwerpen van de programma’s.4 De verandering in de volgorde hier had
niet met voortschrijdend inzicht te maken, maar met ander gebruik van de tijd door de
aanwezigheid van een Nederlandse filmploeg.

– Reacties van deelnemers op de opdracht over de wervingscriteria
In Byumba reageerden verscheidene sociotherapeuten i.t. met ongeloof op het voorstel
dat zij de wervingscriteria zelf zouden opstellen. Zij uiten bezorgdheid en vrees om de
lokale autoriteiten te passeren. Het feit dat de staf met het voorstel had ingestemd hielp
hun over de streep. Hierna werd de opdracht ter hand genomen.
Anders dan in Byumba waren er in Nya-Ngezi geen tekenen van weerstand bij de

opdracht. De trainer nam waar dat de opdracht werd ervaren als een logisch vervolg op
de trainingsprogramma’s. Ook hier werd de opdracht ter hand genomen.
Door de aanwezigheid van een filmploeg ging de aandacht van de sociotherapeuten

i.t. in Nyamata in eerste instantie meer uit naar de onderhandeling over de condities
waaronder opnamen van hen gemaakt konden worden dan naar het opstellen van wer-
vingscriteria. Er werd nagenoeg geen gereserveerdheid uitgesproken tegen de opdracht.
Een aanzienlijk aantal sociotherapeuten i.t. in Nyamata bekleedden al verantwoordelijke
posities. De deelnemers begonnen aan de eerste stap van de opdracht.

– De plenaire bespreking van de wervingscriteria5

Byumba: Op het moment dat de plenaire bespreking van de wervingscriteria stond ge-
programmeerd, keerde de coördinator van Byumba, zonder bericht, niet terug van de
ochtendpauze (afwezigheid zonder bericht was zonder afdoende uitleg een paar keer
eerder voorgekomen). Daar de bespreking en besluitvorming een cruciaal moment
vormde in de training, veroorzaakte de afwezigheid onzekerheid en spanning bij de train-
er. Was er twijfel gerezen over het besluit om de deelnemers te betrekken bij de werving?
Waren er stappen overgeslagen? Waren signalen gemist? Bracht dit cruciale moment de
coördinator in een ingewikkelde positie? Wat werd, als de trainer alleen verder ging, de
status van de bespreking en de besluiten? Raakte de opdracht om te delegeren aan de
veiligheid? Was de trainer achterdochtig of dreigde zij deel van de achterdocht te wor-
den?
De definitie van sociotherapie stond de trainer toe aanleidingen in het samenzijn die

motiveren of belemmeren te bespreken. De trainer besloot om haar ongemak in vra-
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gende vorm mee te delen. Wellicht omdat er spanning in de mededeling doorklonk, riep
de mededeling spanning op. De sociotherapeuten i.t. verontschuldigden zich voor de
afwezige coördinator en ook voor de keren dat zijzelf de zelfgemaakte regel van tijd niet
nagekomen waren. Verlegen met deze reacties liet de trainer bij herhaling weten dat ze
niet graag alleen de bespreking en de besluitvorming over de wervingscriteria wilde lei-
den. Een van de sociotherapeuten i.t. besloot om de coördinator te zoeken en hem te
verzoeken om te komen.
Bij terugkeer vertelde de coördinator dat hij niet zomaar afwezig was geweest. Hij gaf

aan dat mensen uit de wijde omgeving onaangekondigd bij het kantoor van het bisdom
langskomen en niet genegeerd konden worden. Uit deze mededeling bleek dat de coör-
dinator de taken van zijn vorige baan nog niet overgedragen had. Hij bood excuus aan
voor zijn afwezigheid en bracht het culturele verschil te berde in het gebruik van tijd. Hij
vroeg de trainer of zij rekening wilde houden met het cross-culturele karakter van het
probleem. In haar antwoord stelde de trainer de wenselijkheid voor dat de coördinator
en zij tijd voor overleg zouden reserveren zodat zij beiden op afwezigheid konden antici-
peren.
Het programma werd hervat na een pauze. De trainer vroeg de coördinator hierna de

(in Kinyarwanda geschreven) wervingscriteria in ontvangst te nemen en (met vertaling)
op de flip-over uit te schrijven. Bij wijze van voorbeeld, nam de trainer hierna de leiding
van de bespreking van de criteria op zich. Dat deed ze met gebruikmaking van de 7e, 8e,
9e en 10e stappen uit de eerder gebruikte procedure bij het maken van regels (zie kader
XVI) waarover ze geen toelichting meer hoefde te geven. De trainer bood ruimte voor
het stellen van vragen ter verduidelijking en voor het geven van toelichting. Ze vroeg de
aanstaande sociotherapeuten i.t. te argumenteren waarom zij een criterium wel of niet
gepast vonden. Vervolgens vroeg ze om het aantal criteria te beperken tot de meest
relevante, waarna de sociotherapeuten i.t. gevraagd is te besluiten over door henzelf te
hanteren wervingscriteria.
De ontworpen criteria bestonden uit ‘’Een nieuwe collega wordt vertrouwd, kan ge-

heimen voor zich houden, is beschikbaar, is flexibel in contact, kan situaties domineren, is
bereid te assisteren, is christen, kan moslim zijn, heeft geduld met verandering, heeft drie
tot vier jaar voortgezet onderwijs gevolgd, woont in het interventiegebied en is niet jon-
ger dan eenentwintig jaar.’
Hierover ontwikkelde zich een gedachtewisseling die drie kwartier duurde en waarin

de sociotherapeuten i.t. welgeteld negentien vragen stelden die zij ook zelf van antwoor-
den voorzagen. Een van de discussiepunten handelde over de breed gedragen weerstand
tegen het voorstel om ook moslims te werven. De inbrenger van dat criterium verde-
digde de diversiteit van de gemeenschap waarin christenen en moslims leefden. Deze
sociotherapeut i.t. betoogde dat sociotherapie voor iedereen toegankelijk moest zijn.
Anderen vonden dat christenen beter in staat waren tot offeren en liefhebben, daarom
konden zij sociotherapie beter toepassen. De inbrenger verdedigde dat iemand dit werk
ook uit kon voeren zonder christen te zijn. Anderen voerden het argument aan van poly-
gamie in de moslimgemeenschap. Ze stelden dat daardoor problemen konden ontstaan
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en daarom vonden zij dat de nieuwe collega’s christen moesten zijn. Iemand stelde dat
sociotherapie overeenkwam met de Bijbel, hetgeen was bedoeld als argument tegen het
includeren van Moslims. Verschillende deelnemers zochten steun bij de trainer om tot
een beslissing te komen. De trainer legde uit waarom zij, evenals bij eerdere keuzes, bui-
ten deze besluitvorming moest blijven en zij maakte van de gelegenheid gebruik om aan
te geven dat ze de spanning goed begreep en juist daarom het voeren van deze discussie
heel zinvol achtte.
Nya-Ngezi: In Nya-Ngezi werden vergelijkbare criteria ingebracht. Met het oog op een

aanpalend initiatief van IFDP dat buiten het bestek van dit hoofdstuk valt, werd in Nya-
Ngezi betoogd dat acht van de zesenvijftig nieuwe collega’s leden zouden moeten zijn
van het traditionele bestuur. Aanvullend op de criteria die in Byumba naar voren waren
gebracht, moesten de nieuwe collega’s een houding van liefde bezitten, kunnen accepte-
ren dat er offers gebracht moesten worden en bij voorkeur lid zijn van een organisatie of
vereniging. Er werden geen specifieke criteria genoemd die betrekking hadden op gods-
dienst.
Tijdens de bespreking van de wervingscriteria, in de beide groepen geleid door de

trainer, toonden de sociotherapeuten i.t. en de staf van Nya-Ngezi zich beide ingenomen
met de methodische bespreking van in totaal negenentwintig criteria die op transpa-
rante wijze teruggebracht werden naar tien.
Nyamata: In Nyamata werd aan de criteria die vergelijkbaar waren met die van Byum-

ba toegevoegd dat nieuwe collega’s niet gerekruteerd moesten worden uit eenzelfde
familie en uit eenzelfde cel.6 De trainer delegeerde het leiden van de bespreking in de
laatste groep van Nyamata naar de coördinator. Deze had in de methode van sociothe-
rapie een werkwijze gevonden waar hij in zijn vorige werkkring (World Vision) jaren naar
had gezocht. Bij World Vision waren de medewerkers ook getraind om participatie van
belanghebbenden te bevorderen maar in de praktijk had hij gezien dat participeren het
steevast verloor van de klassieke wijze van het verlenen van hulp.

– Besluitvorming
Ten aanzien van het specifieke criterium over deelname van moslims werd in Byumba op
initiatief van sociotherapeuten i.t. besloten tot een geheime stemming. Het criterium om
ook moslims te werven haalde het niet. Zowel in Byumba als in de andere groepen is
tenslotte in openbaarheid overeenstemming bereikt, waarna is besloten over de overige
criteria.

11 LEREN OP EIGEN KRACHT BESLUITEN TE NEMEN OM HET GELEERDE TE KUNNEN OVERDRAGEN

281

6. Een cel is de kleinste bestuurlijke eenheid in Rwanda en bestaat uit ongeveer tien families.



11.3.2 Oefening II: Besluitvorming over trainingsprogramma’s voor
nieuwe collega’s

– Aanleiding
Byumba: Een van de doelen van de interventie was een uitstralend effect van waardig-
heid te sorteren op de sociale verhoudingen in de leefomgeving. Daarmee werd bedoeld
dat er aandacht zou moeten komen voor het netwerk van de sociale relaties dat door
menselijk toedoen dramatisch gedecimeerd en beschadigd was. In het voornemen een
uitstralend effect mogelijk te maken was het wenselijk en noodzakelijk om de sociothe-
rapeuten i.t. te betrekken bij het ontwikkelen van de trainingsprogramma’s. Het was
bovendien een overeengekomen voornemen uit het initiële programma voor Byumba
(2005, p. 12) dat de getrainde deelnemers een rol zouden spelen bij het inwerken van
vijfenzeventig nieuwe collega’s. Wat deze rol zou inhouden kon voor de trainer pas dui-
delijk worden als de feitelijke mogelijkheden van de eerste groepen aan haar bekend
waren. De trainer kon de sociotherapeuten i.t. uit Byumba makkelijker bij het vaststellen
van de trainingsprogramma’s betrekken nadat een van hen een toekomstgerichte vraag
stelde naar de organisatie om sociotherapie in de praktijk toe te gaan passen.
Andere groepen: In Nya-Ngezi en Nyamata7 hield de trainer dagelijks per deelnemer

cijfers bij over de mate waarin de deelnemers de behandelde stof begrepen en over de
mate waarin zij in staat waren om een actieve bijdrage te leveren aan de inkleuring van
de training. Ondanks dat het opleidingsniveau in de Nya-Ngezi-groep gemiddeld lager lag
dan dat van de groep in Byumba, schatte de trainer, op grond van de cijfers voor het
maken en spelen van het kwartetspel in dat de sociotherapeuten i.t. in staat waren te
participeren in het ontwerpen van programma ’s. Het kwartetspel had in Nya-Ngezi (en
later ook in Nyamata en Kakata) een gevoel van saamhorigheid en geloof in eigen kun-
nen bevorderd.

– Introductie bij het maken van de trainingsprogramma’s
Byumba: In Byumba8 riep het voorstel om de sociotherapeuten i.t. zelf de trainingspro-
gramma’s te laten maken verbazing op. De deelnemers vreesden reacties van lokale lei-
ders, die zich hierdoor gepasseerd konden voelen. In haar respons nam de trainer de
sociotherapeuten i.t. mee terug naar de eerste trainingsdag toen deze vroegen of ze op
hulp konden rekenen als het na de training op uitvoering aan zou komen. De trainer
herhaalde de vraag wie anders dan de deelnemers zelf een programma konden maken.
En ze bracht de verhalen van de aanstaande sociotherapeuten in herinnering die gingen
over de transfer van hun trainingservaringen naar de thuissituatie, ze betoogde dat op
basis van de positieve reacties daar, het zeker ook mogelijk zou zijn om met nieuwe colle-
ga’s het geleerde te delen. De trainer stelde dat het spelen van een spelletje memory
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waarschijnlijk ook bij nieuwe collega’s in de smaak zou vallen en daarmee het gevoel van
spanning over een hoge drempel vast zou verminderen.
In de groepen introduceerde de trainer de opdracht stap voor stap (zie kader XXXI).

Ze legde uit dat de programma’s samengesteld konden worden met onderwerpen, me-
thoden en spelletjes die de sociotherapeuten i.t. zelf belangrijk, passend en uitvoerbaar
vonden. De aanstaande sociotherapeuten konden kiezen voor onderwerpen waar ze zelf
het meest aan hadden gehad of die ze zelf het beste hadden begrepen. Om de opdracht
niet moeilijker te maken stelde de trainer in deze fase van de training nog niet voor dat
er nieuwe learning by doing onderwerpen of -methoden toegevoegd konden worden.

Kader XXXI

Opdracht voor het ontwerpen van trainingsprogramma’s voor
uitvoerende collega’s

Benodigde tijd: De opdracht wordt in de vierde week gemaakt en compleet afgerond

Stap 1. Ieder aanstaand koppel formuleert op basis van de getrainde onderwerpen een ontwerp
trainingsprogramma voor acht dagen.

Stap 2. Overleg met collega-koppels over de voortgang van het ontwerpprogramma.

Stap 3. Presenteer het ontwerpprogramma plenair.

Stap 4. Gebruik voor de bespreking en de besluitvorming de stappen uit de procedure voor het
maken van regels.

Stap 5. Stel vast welke middelen er nodig zijn voor het uitvoeren van het programma.

Nya-Ngezi: Ook bij de introductie in Nya-Ngezi9 reageerden de sociotherapeuten i.t. ver-
baasd. Tegelijkertijd toonden ze nieuwsgierig naar wat er komen ging. Bij deze groep
hield de trainer er rekening mee dat de aanstaande sociotherapeuten moeite hadden
met het ordenen. Zij tekende bij wijze van voorbeeld hoe te ordenen kolommen op de
flip-over: een voor het tijdstip van een te programmeren activiteit, een voor de activiteit,
een voor de uitvoerder, een voor de methode die toegepast ging worden en een kolom
voor de benodigde materialen per activiteit. Hier is de opdracht gegeven om een pro-
gramma voor zeven dagen te maken. De trainer had in Byumba ontdekt dat het waarde-
vol was om de laatste te plannen trainingsdag te besteden aan de samenkomst van de
beide groepen van deelnemers en alle nieuwe collega’s. De organisatie van deze laatste
dag van training werd een coproductie van de sociotherapeuten i.t. , de staf, de Neder-
landse stagiaire en de trainer.
Nyamata: In Nyamata10 nam de trainer bij de introductie van de opdracht weinig ge-

reserveerdheid waar. De trainer gebruikte hier eveneens het voorbeeld van de structuur
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met de kolommen en ze schreef de stappen van het ontwerpproces pas op de flip-over
toen dat aan de orde was. Door de ervaring met deze taakopdracht in Nya-Ngezi was
geleerd dat het (nog) beter was om de opdracht voor het trainingsprogramma voor zes
dagen in plaats van acht te laten voorbereiden. Een open gelaten zevende dag bood
ruimte om vragen die er waren te beantwoorden en, als daar behoefte aan was, een
thema te herhalen. De achtste dag bleef gereserveerd voor de samenkomst van alle be-
trokkenen en het programma daarvoor bleef een coproductie van de deelnemers, de staf
en de trainer.
Kakata: In Kakata werden geen nieuwe collega’s getraind. Hier kregen de sociothera-

peuten i.t. in de vierde week van de training de opdracht om in tweetallen handleidingen
te ontwikkelen voor de sociotherapieprogramma’s van vijftien bijeenkomsten van ieder
drie uur. De taakopdracht wordt beschreven in kader XXXII.

Kader XXXII

Opdracht voor het ontwerpen van een handleiding voor
de praktijk met sociotherapie-groepen

Benodigde tijd: De opdracht wordt in de vierde week gemaakt en compleet afgerond

Stap 1 Ieder koppel formuleert een programma voor vijftien keer drie uur sociotherapie. (Ge-
bruik je aantekeningen)

Stap 2 Overleg met andere koppels over de voortgang van je programma’s

Stap 3 Presenteer je programma’s plenair

Stap 4 De plenair gepresenteerde programma’s worden door de overige groepsleden een voor
een besproken en bevraagd.

(Gebruik passende stappen uit de procedure voor het maken van regels voor de eigen
groep)

Stap 6 De overige groepsleden besluiten over ieder programma afzonderlijk

Stap 7 De koppels verwerken correcties en adviezen

– Uitvoering van het proces van ontwerpen
Byumba: Ondanks hun verbazing begonnen de deelnemers van Byumba voortvarend
met het ontwerpen van de trainingsprogramma’s. De aantekenschriften werden geraad-
pleegd en de flip-over pagina’s opnieuw bekeken. De trainer nam waar dat de sociothe-
rapeuten i.t. met veel plezier opgingen in de opdracht: er werd intensief geargumenteerd,
afgestemd en gekozen. Ieder van de koppels stelde zich de vragen: welke onderwerpen
waren het meest geschikt voor de nieuwe collega’s, welke spraken het meest aan en wel-
ke konden nu achterwege blijven omdat die werkende voort overgedragen konden wor-
den? Ze wogen en kozen de meest geschikte methoden en veranderden deze verschil-
lende keren van plaats in de programmaschets. Er werd gesproken over de eigen
vaardigheid, over de onderwerpen en methoden die beheerst werden en waarover nog
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onzekerheid bestond. En gaandeweg borrelden er relevante organisatie vragen op: ‘Welke
dagen van de week gaan we precies trainen? Wanneer is de laatste dag van de training?
Op welke dag van de week wordt de terugkomdag voor onszelf gepland?11 Weten de
autoriteiten dat we naar hun dorpen komen?’ Hoeveel huur kan voor een trainings-
ruimte worden afgesproken? Omdat de vraagstellers belang hadden, functioneerden de
gestelde vragen tegelijk als illustratie van aandachtspunten in organisatiekunde en daar-
mee als materiaal waarover later methodisch geleerd kon worden. En nadat onderwer-
pen en tijdreserveringen van plaats en dag verder wisselden, verschenen na enkele uren
de eerste invullingen. Tegen het einde van de dag werden de contouren van de eerste
ontwerpprogramma ontwerpen zichtbaar met de regels, de spelletjes, de fasen en princi-
pes, het zitten in een cirkel, bidden, dagopeningen en afsluitingen, verschillende opdrach-
ten, theorie, huiswerk, de betekenis van spelletjes, rollenspel, dialoog, familietyperingen,
reflectie, de rug aan rug oefening, de oefening over emoties en gedrag, aandacht voor
socialisatie, voor sociale systemen en identiteit en een bezoek aan gacaca.
Nya-Ngezi: Terwijl het kwartetspel nog aan de wand hing in Nya-Ngezi12 begonnen de

sociotherapeuten i.t. zonder aarzeling aan de uitdaging. Dat deden ze met glimlachende
gezichten en in het besef dat er nog maar weinig tijd resteerde voor deze omvangrijke
opdracht. Lopend langs de afzonderlijke koppels herhaalde de trainer de toelichting en
beantwoordde zij vragen over wat in de planning opgenomen kon en mocht worden. Uit
de vragen leidde de trainer af dat de sociotherapeuten, nu het woord geheel aan hen was,
deze taakopdracht een vreemde ervaring bleven vinden. Evenals in Byumba zag de train-
er dat verschillende teamleden van de koppels veel van de taak naar zich toe haalden of
juist het initiatief bij de ander lieten. Door er vragen over te stellen maakte de trainer hen
opmerkzaam op deze werkwijze en riep hiermee reacties van herkenning op waardoor de
trainer bij herhaling opmerkte dat het begrijpen en waarderen van nieuwe begrippen
niet ‘als vanzelf’ voert naar het toepassen ervan. De koppels consulteerden elkaar op
informele wijze en de trainer zag dat verschillende academisch geschoolde sociothera-
peuten i.t. zich in deze activiteit ontpopten tot geduldige vragenstellers en adviseurs.13

Het eerste programmaontwerp weerspiegelde wat eenieder aan had gesproken. In Nya-
Ngezi bleek het Johari-venster favoriet.
Nyamata: In Nyamata14 verliep het maken van de trainingsprogramma’s geconcen-

treerd en met grote betrokkenheid, waardoor de pauzes bijna werden vergeten. De ma-
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nier van samenwerken was vergelijkbaar met die in de andere groepen. Er werden ook
vergelijkbare vragen gesteld, zoals: ‘Mogen we dit invoegen? Waar moeten we dat plaat-
sen? Wat worden de dagen van training?’ Tijdens de uitvoering werden opnamen ge-
maakt door een Nederlandse filmploeg.
In Kakata zochten de koppels houvast bij het maken van programma’s voor de aan-

staande sociotherapie-groepen in de aantekenschriften, de flip-over teksten en de kwar-
tet-sets.15 Net als in de zes voorgaande groepen hadden zij nadere uitleg nodig die de co-
trainer tijdens het rondlopen gaf. De sociotherapeuten i.t. zochten geruststelling bij de
co-trainer elke keer als ze een onderdeel van de training hadden ingevuld: ‘Is het zo
goed?’ In de ene groep van Kakata werkten vijf koppels zelfstandig, één koppel behoefde
meer dan gemiddelde ondersteuning. In de andere groep onderbrak de trainer de span-
nende opdracht door een keuze voor te stellen: doorgaan met de taakopdracht of eerst
nog een spelletje maken. De onderbreking was welkom, er werd een spelletje gemaakt en
de aanstaande sociotherapeuten uitten verbazing over de eigen creativiteit.

– Bespreking van ontworpen trainingsprogramma’s
In de voorbereiding van een tweede samenkomst van de A en de B groepen van Byum-
ba16 kopieerde en bundelde de trainer haar uitgewerkte aantekeningen van de voorbije
weken. En met de toevoeging dat dit ‘de hand-out’ was waar de deelnemers enkele we-
ken eerder om gevraagd hadden, overhandigde zij de aantekeningen, bij de aanvang van
de gezamenlijke bijeenkomst, aan de coördinator. De staf en de sociotherapeuten i.t.
reageerden verrast toen de trainer de bundel met resultaten van de uitgevoerde oefenin-
gen, de gestelde vragen, de gegeven antwoorden en de nabesprekingen, plaatste in het
perspectief van een ontbrekend lesboek dat de sociotherapeuten in de toekomst mis-
schien wel zelf konden maken.
Het ontworpen programma van elk koppel werd afzonderlijk gepresenteerd en be-

sproken, eveneens met gebruikmaking van stappen uit de procedure waarmee eerder
regels gemaakt waren. In de meeste besprekingen functioneerde de trainer als de ge-
spreksleider.
Byumba: Zonder de eerder waargenomen schroom voor kritiek stelden de sociothera-

peuten i.t. van de beide groepen vergelijkbare vragen.17 ‘Is jullie agenda niet te vol? Wat is
je doel bij de tweede dag? Zou je indicaties voor de tijd bij moeten voegen? Wat bedoe-
len jullie met psychologie, hebben we dat onderwerp in onze training besproken? Per
koppel werd antwoord gegeven: ‘Dit is wat we in het algemeen denken dat in de agenda
zou moeten komen. We moeten het nog verder uitwerken. Ja, onze agenda is wel een
beetje vol maar we verwachten volledige participatie van de nieuwe collega’s. Wees niet
bezorgd over het woord psychologie, onder dat begrip verstaan we de oefenopdracht
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over het verschil tussen emoties en gedrag’. Er werden ook algemene vragen gesteld naar
de rol van de trainer in de programma’s en naar wat zeker op de agenda’s moest komen?
De trainer herhaalde dat ieder koppel het programma ging uitvoeren dat zijzelf ont-

wierpen en dat het gevoel van zekerheid daarover toe kon nemen door de zelfgemaakte
keuzen. De trainer legde hierover uit dat het best gekozen kon worden voor die onder-
werpen en handvatten waar de koppels zelf het meest aan hadden gehad, die ze goed
hadden begrepen en waarover ze waren gaan denken omdat die hen het meest hadden
geraakt. En ze legde uit dat er in dit moment geen heilige regel was voor wat nu wel en
nu nog niet in de programma’s kon komen. Alle onderwerpen die zij in de ontwerpen
had gezien deden ter zake. De trainer voegde toe dat een volle agenda niet perse de beste
agenda hoefde te zijn en ze drukte de sociotherapeuten i.t. op het hart om, na de ver-
werking van correcties, te controleren of de geplande onderwerpen door een of door
beide koppelleden beheerst werd en door henzelf aan de nieuwe collega’s gepresenteerd
kon worden. Het laatste advies leidde tot verzoeken om sommige methoden nog eens te
herhalen.
Nya-Ngezi: In Nya-Ngezi verbond een van de koppels, naar het voorbeeld van de trai-

ningen,18 aan iedere trainingsdag een doelstelling. Bij de bespreking van de ontwerpen
werd duidelijk wat de sociotherapeuten i.t. hadden geleerd. Misschien was het leveren
van kritiek tijdens het ontwerpen geleerd en misschien al tijdens de eerdere oefeningen
maar in de bespreking van de ontwerpen werd geen terughoudendheid met betrekking
tot kritiek meer waargenomen. Er ontging de sociotherapeuten i.t. opvallend weinig zo
bleek uit hun vragen: ‘Beginnen jullie op verschillende tijden? Hoe willen jullie de fase van
vertrouwen en het Johari-venster tegelijk gebruiken? Denk je niet dat je meer tijd nodig
zult hebben voor de fasen? Wat gaan jullie doen met de principes? Klopt het dat jullie
dagen niet overal gelijk eindigen? Kunnen jullie uitleg geven over de doelstelling van het
nastreven van gezamenlijkheid? Gaan jullie ook regels maken?’ Omdat de vragen aan de
koppels werden gesteld, werd bij de plenaire beantwoording ook hun onderlinge samen-
werking zichtbaar: wie nam en wie kreeg het woord? Alle vragen werden van een ant-
woord voorzien. De gemengd samengestelde koppels (van mannen, vrouwen en/of jon-
geren) antwoordden: ‘We zullen naar de tijden kijken en ze gelijk maken. We denken dat
we de dagen om 09.00 uur kunnen beginnen. Het gaat ons om het werken aan vertrou-
wen en het Johari-venster is het handvat waarmee dat getraind wordt. We willen flexibel
omgaan met het programma en we zullen een tijdstip zoeken waarop we onze nieuwe
collega’s regels laten maken die we nodig hebben. We zullen de principes nog opnemen
in het programma’.
Nyamata: In Nyamata stelden de deelnemers bij de bespreking elkaar zonder schroom

vragen die ook in de andere plaatsen werden gesteld: ‘Zouden jullie de ochtendpauzes
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niet tot tien minuten moeten beperken? Overladen jullie de agenda niet teveel? ‘Gaan
jullie de opdrachten nog specificeren? Alle vragen werden beantwoord.
Kakata: De tijd ontbrak in Kakata19 voor een uitvoerige bespreking van de handleidin-

gen, zoals in de andere plaatsen was gebeurd, en de tien koppels werden hier steekproefs-
gewijs in de gelegenheid gesteld ieder één van de vijftien ontwerpen voor sociotherapie
sessies te presenteren. De sessies waren op flip-over vellen uitgeschreven. In bijna vier uur
passeerden tien presentaties van ieder twintig minuten. Na de presentaties werden de
sociotherapeuten i.t. in de gelegenheid gesteld te vertellen wat ze van elkaar geleerd
hadden.

– Besluitvorming
In Byumba, Nya-Ngezi en Nyamata verliep de besluitvorming over de ontwerpprogram-
ma’s identiek. Alle koppels maakten op de bedoelde manier gebruik van de procedure
die eerder was gebruikt voor het maken van de eigen regels. Er was geluisterd en verdui-
delijkt en geargumenteerd. Elkaar in de rede vallen bleef beperkt tot acceptabele propor-
ties. Na de beraadslagingen wist ieder afzonderlijk koppel zich duidelijk verzekerd van de
transparant en democratisch tot stand gekomen goedkeuring van overige collega’s.

– Afronding
De deelnemers van alle groepen stelden er eer in dat de programma’s duidelijk tot achter
de komma en vooral mooi uitgewerkt werden.
In Byumba werd nog uitvoerig gepuzzeld over de benodigdheden en de budgetten. De

aanstaande sociotherapeuten waren daar ook betrokken bij logistieke taken en daarom
werd door hen nog verder nagedacht over het regelen van de trainingsruimten voor
zestien afzonderlijke trainingen en wie voor de groepen kon koken. Een van de sociothe-
rapeuten i.t. vertelde dat hij al met autoriteiten had gesproken en dat hij een ruimte
mocht gebruiken in het gebouw van het districtsbestuur. Deze deelnemer voegde er
met trots aan toe dat zijn autoriteiten sociotherapie op wilden nemen in het beleidsplan
dat tot aan 2020 werkte aan het terugdringen van armoede.20

In Nya-Ngezi waren de afstanden te groot en daarmee te plannen kosten van vervoer
te hoog om begeleidende bezoeken af te kunnen leggen en bovendien ontbraken facili-
teiten in de plattelandsomgeving om de acht dagen durende trainingen van nieuwe col-
lega’s gespreid over vier weken in de thuisomgeving te laten plaatsvinden. Deze factoren
beperkten de mogelijkheid voor de aanstaande sociotherapeuten om te leren over het
logistieke deel van het organiseren van de training.
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Kakata: Verscheidene sociotherapeuten i.t hadden tot laat in de avond thuis aan de
handleiding gewerkt waarvan ze vonden dat die er mooi moest uitzien.

– Nabeschouwing van de sociotherapeuten i.t.
Nya-Ngezi: In Nya-Ngezi21 noemden de sociotherapeuten i.t. zonder enige moeite het ene
na het andere voorbeeld over de verwerking en de waardering van de training. Het was
moeilijk geweest om de onderwerpen voor de training op de juiste plaats te zetten.
Iemand sprak over een onrustige nacht, maar ze wist zich goed voorbereid en ze was
zeker van de steun van haar collega’s. De trots over de zelfgemaakte gemaakte trainings-
programma’s werd niet onder stoelen of banken gestoken en de sociotherapeuten her-
haalden dat deze training heel anders was dan alle vorige trainingen. Die duurden meest-
al maar een week. Een vrouw vertelde dat de groep van trainingsdeelnemers tot een
familie waren gemaakt. Ze had aan veel trainingen meegedaan, nog nooit aan zo een.
Een man vertelde op trotse wijze dat hij in de tweede week van deze training gewonnen
was voor de sociotherapie. Hij had met zijn vader overlegd die ermee akkoord ging dat
hij zijn baan als onderwijzer liet schieten om sociotherapeut te worden, omdat dit een
methode naar zijn hart was. De man oordeelde dat sociotherapie van betekenis was voor
Oost Congo. Een bescheiden, maar trots ogende, vrouw vertelde dat ze diep aan het
denken was gezet. Ze was de echtgenote van de chief van Mushenyi, het dorp waar veel
vrees heerste. Ze sprak de hoop uit dat zij en haar collega’s de chief zover konden krijgen
dat hij aan een van de sociotherapie-groepen mee ging doen om zo de eenheid in het
dorp terug te brengen. Iemand vertelde dat hij niet wist dat er ook buiten een school nog
iets geleerd kon worden. Een sociotherapeute i.t. vertelde dat zij verwonderd was dat hij
nu zelf criteria had gemaakt terwijl zij er niets van wist. Zij en vroeg de trainer of deze
methode naar luie mensen gebracht kon worden.
Nyamata: Het vertrouwen van de trainer dat de sociotherapeuten i.t. de zelf ontwor-

pen programma’s ook konden uitvoeren werd in Nyamata versterkt door de manier
waarop teruggekeken werd op de opdracht om programma’s te maken. Tijdens het te-
rugkijken raakten de aanstaande sociotherapeuten opnieuw met elkaar in gesprek over
‘de leerzame’ boodschappen die zij in het kwartetspel en in het reis spel hadden gezien.22

Naar aanleiding van the knotting game bespraken ze dat een probleem van meer kanten
moest worden bekeken alvorens te handelen.
In Nyamata23 maakten de deelnemers te elfder ure bekend dat zij bezwaar hadden

tegen het moeten gaan trainen in een ver gelegen plaats waar geen restaurant was. De
leiding van Faith Victory Association (FVA), de coördinator en de trainer poogden de
genoemde bezwaren te weerspreken. Er was onlangs een nieuwe weg aangelegd en de
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afstand met een motorfietstaxi, waarvoor reisgeld was begroot, was hooguit tien minu-
ten. Dit argument veranderde niets aan de weerstand waarover geen verdere uitleg
kwam. De voorzitter constateerde dat FVA graag naar vijf plaatsen ging en dat een van
de plaatsen dus niet favoriet was. Omdat de weerstand bleef, stelde de trainer voor dat
de voorzitter van FVA en zij de ruimte voor een korte periode zouden verlaten, zodat de
deelnemers onderling tot een oplossing konden komen. Dit hoefde niet te gebeuren om-
dat twee deelnemers zich uiteindelijk bereid verklaarden naar de minder favoriete plaats
te gaan.
Kakata: Tijdens het terugblikken24 vertelden de aanstaande sociotherapeuten in Kaka-

ta dat ze zich steeds beter voorbereid voelden om aan de slag te gaan. Enkele vrouwelijke
deelnemers bekenden opnieuw dat ze de het maken van een programma moeilijk had-
den gevonden en dat ze de assistentie van de overige deelnemers op prijs hadden gesteld.
Het gezelschap sprak tevredenheid uit dat ze tenslotte zelf hadden beslist over de samen-
stelling van de koppels, nadat ze die taak eerst naar de trainer hadden geschoven.
In Kakata had reflecteren op de opdracht opnieuw onderwerpen opgeleverd die in de

leefomgeving speelden. Zo toonde iemand zich bezorgd over een familielid dat sinds
2003 ‘vergiftigd’ was. In de wijze waarop hierover gesproken werd, kon/moest afgeleid
worden dat die ‘vergiftiging’ pas de vorige avond ontdekt was. Iemand anders deelde
mee dat ze gelukkig was, omdat ze na een goed gesprek in de thuisomgeving haar land
weer terug had gekregen. Een vrouw vertelde dat er liefde in de trainingsgroep was en
dat zoiets erg fijn was. En een van de mannen had ontdekt dat hij tegenwoordig zijn
kennis aan anderen overdroeg omdat hij had geleerd over het bestaan van constructieve
kritiek en dat dit grote indruk op hem had gemaakt. Tot slot vertelde een vrouw over
een nieuw soort probleem: ‘Er zijn teveel mensen die deel willen nemen aan onze socio-
therapie groepen en ik wil niemand teleurstellen.’

11.4 Analyse
De deelnemers werden niet getraind om deskundig te worden in werving- en program-
maontwikkeling. De thema’s van de opdrachten stelden hen echter in staat om deel te
nemen aan deze eerste omvangrijke taken van de organisatie, terwijl ze gelijktijdig oefen-
den in effectieve besluitvorming.

11.4.1 Oefening I & II: Analyse van de kenmerken van effectieve
besluitvorming

De mogelijkheden en middelen van de deelnemers worden, in lijn met de theorie van
Johnson & Johnson, beschouwd als volledig benut als eenieder actief en naar vermogen
deel neemt aan de uitvoering van de taken.
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a Volledig benutten van mogelijkheden en middelen van deelnemers
In voorbereiding op de beide opdrachten had de trainer eerder in de trainingen conse-
quent aandacht besteed aan gezamenlijke besluitvorming en nabespreking, met als ge-
volg dat er in de vierde week een klimaat van toereikend vertrouwen (in zichzelf en de
anderen) was.
Byumba: Er was onzekerheid bij de sociotherapeuten i.t. en daardoor ook enigszins bij

de trainer, of de autoriteiten het werven van nieuwe collega’s door trainingsdeelnemers -
die formeel niet te boek stonden als autoriteiten - toch niet zouden opvatten als teken
van disrespect. Als gevolg van het uitspreken van vertrouwen in de methodiek en in de
inschattingen over de toegezegde medewerking die de trainer gemaakt had naar aanlei-
ding van de verkennende gesprekken, liep de onzekerheid niet verder op. De coördinator
van Byumba stelde de deelnemers verder gerust.
Door de deelnemers van Byumba bij het ontwerp van een trainingsprogramma en de

uitvoering van logistieke voorbereiding te betrekken ontstond ‘als vanzelf’ belangstelling
voor organisatievragen. De vragen vertelden dat zij zich ook verantwoordelijk voelden
voor de voorbereidende taken van de trainingsprogramma’s. Tijdens de uitvoering van
de beide opdrachten ontdekten en demonstreerden de deelnemers dat zijzelf de be-
schikbare middelen geworden waren, waardoor de lokale capaciteit voor het organiseren
werd verbreed. Toen in Byumba ongeloof in de mogelijkheid de taak uit te voeren werd
benoemd, duidde dit naast vrees op voldoende veiligheid om deze onzekerheid naar
voren te brengen. Door beide te erkennen kon worden geanticipeerd op te verwachten
reacties van weerstand.
Nya-Ngezi: In Nya-Ngezi onderstreepten de nieuwsgierige reacties op de taakopdrach-

ten dat de sociotherapeuten i.t. een betekenisvol perspectief hadden leren zien. Hier was
al tijdens de eerste trainingsdagen gesproken over mogelijke reacties van weerstand bij
de autoriteiten die zich door initiatieven van sociotherapie bedreigd konden voelen.
Uit de analyse blijkt dat de aanwezige mogelijkheden van de deelnemers optimaal

benut zijn op basis van drie punten: de coöperatieve en geconcentreerde wijze waarop
zij deelnamen aan het denkproces van het ontwerpen, de manier waarop de verschil-
lende koppels elkaar consulteerden en de zichtbare resultaten.

b Welbestede beschikbare tijd
De beschikbare tijd is goed besteed als de beide taken in de vierde week van training
uitgevoerd worden en de trainingsonderwerpen die nog eens verduidelijking behoeven,
toegelicht en/of geoefend zijn, bij voorkeur door de aanstaande sociotherapeuten zelf.
In alle groepen was de beleving merkbaar dat de tijd voorbij vloog want er moest nog

veel gebeuren aan het project dat uit de eigen inspanningen voortgekomen was. Dit
toonde dat de deelnemers uit zichzelf gemotiveerd waren om de taak binnen de beschik-
bare tijd af te ronden. Het gevolg van de gemotiveerdheid was dat er intensief en zeer
gedisciplineerd werd gewerkt en dat er minder tijd aan pauzes werd besteed. De socio-
therapeuten i.t. toonden zich steeds meer zeker dat zij de aanstaande taak konden uit-
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voeren. De trainer merkte dat er minder een beroep gedaan werd op haar spanning
regulerende rol, wat het ontstaan illustreerde van een nieuw evenwicht in de groepen.
Andere groepen: In alle groepen formuleerden de sociotherapeuten i.t. criteria over de

werving, die ze vervolgens bespraken en waarover ze besloten welke zouden worden toe-
gepast en welke niet. Dit proces nam gemiddeld twee uur per groep in beslag. En in
gemiddeld tweeëntwintig uur per groep ontwierpen de bijna honderd sociotherapeuten
i.t. de vierendertig trainingsprogramma’s voor de nieuwe collega’s: zestien in Byumba, zes
in Nya-Ngezi, twaalf in Nyamata en tien handleidingen in Kakata. De beschikbaar ge-
stelde tijd wordt beschouwd als welbesteed omdat de beide taken in de vierde week van
training afgerond werden. De erop volgende vrije week werd door de koppels gebruikt
om de nieuwe collega’s te werven. De tijd was ook welbesteed omdat de aanstaande
sociotherapeuten in Byumba en Nyamata de logistiek (regelen van trainingsruimtes en
tijdig de locatie en de aanvangstijden communiceren naar de nieuwe collega’s en de staf)
binnen de beschikbare tijd wisten te regelen.

c De kwaliteit van genomen besluiten
De beslissingen worden als juist en van een hoge kwaliteit beschouwd als er methodisch
over gediscussieerd is en de besluitvorming op democratische wijze plaatsvindt. De groe-
pen in Byumba, Nya-Ngezi en Nyamata behoefden geen extra toelichting meer over de
procedure van de bespreking en besluitvorming over onderwerpen. De tijd was in Kakata
sneller omgevlogen dan gedacht en daarom bleef er voor de presentatie van ieder van de
tien teams twintig minuten over. Dat was tekort voor de aanstaande sociotherapeuten
die, in vergelijking met de andere groepen, gemiddeld minder hoog geschoold waren.
Omdat de co-trainer improviserend aansloot op wat voor de deelnemers wel mogelijk
was, en daarom elementen uit ieder van de tien programma’s in bespreking nam, vol-
deed de kwaliteit van de besluitvorming toch aan het derde kenmerk.
De sociotherapeuten i.t. van alle acht groepen erkenden dat ze een rol voor zichzelf

hadden geformuleerd door de manier waarop ze de taakopdracht van ontwerpen, be-
spraken en besluiten uitvoerden. Dit was in contrast met de inhoud van de antwoorden
die zij twaalf trainingsdagen eerder gaven op de vragen naar hun verwachtingen. Omdat
zij de opdrachten zelf gemaakt hadden, toonden zij bij het bespreken van de program-
maontwerpen opmerkelijke oplettendheid. De correcties die werden voorgesteld werden
door de koppels als verbeteringen opgevat en dit leerde dat vrees voor kritiek afnam. De
sociotherapeuten i.t. konden de vele vragen met gemak van een antwoord voorzien,
waarmee zij demonstreerden de stof en de besluitvormingsprocedure te beheersen.
Alle vierendertig programma’s in Byumba, Nya-Ngezi en Nyamata zijn door de colle-

ga’s goedgekeurd. Gezien vanuit het lokale perspectief waren de trainingsprogramma’s
uitdrukkingen van een verandering van paradigma. In de nacht was niet uitgehaald wat
overdag was geweven (er werd niet teruggekomen op de gezamenlijk genomen beslui-
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ten). In Byumba toonden de programma’s een variatie van dertig verschillende trainings-
activiteiten, in Nya-Ngezi vijfentwintig en in Nyamata vierentwintig.25

De besluiten worden beschouwd als van toereikende kwaliteit omdat ze volgens de
procedure tot stand kwamen die ook gebruikt was bij het maken van regels voor de
eigen groep. Dit hield in dat het besluiten waren van de complete groep van collega’s.
Uit trotse en vooral serieuze wijze waarop de sociotherapeuten i.t na de besluitvorming
werkten aan de correcties en aan de lay-out is afgeleid, dat zij zich zorgvuldig voorbereid-
den op de ontmoeting met hun aanstaande collega’s. Dit illustreert de aandachtige ma-
nier waarop een begin gemaakt werd met een nieuwe relatie met de omgeving.
In Byumba en Nyamata maakten de sociotherapeuten afspraken met autoriteiten over

ruimtes voor de training van hun nieuwe collega’s. Hiermee kwamen de lokale autoritei-
ten hun beloften na die ze in de verkennende gesprekken deden en verdween de aarze-
ling die deelnemers geuit hadden om in de eigen omgeving aan de slag te gaan.

d De kwaliteit van het samenwerken
Voor de analyse is het van belang dat er bij het uitvoeren van de taken sprake is van een
evenwichtige samenwerking tussen de koppels.
Nadat een van de sociotherapeuten i.t. in Byumba vroeg hoe een nieuwe training

georganiseerd moest worden en de trainer daar een perfecte aanleiding in zag om over
een servicegerichte organisatie te vertellen, en nadat zij de metafoor van een omgekeerde
piramide te tekende, was het gesprek geopend over het begrip van een servicegerichte
organisatie. Hierdoor kon een van de aanstaande sociotherapeuten het verband benoe-
men tussen de wijze van trainen en de uitleg. Als deelnemers verbanden ontdekken kun-
nen zij hun nieuwe inzicht delen. Georganiseerd delen van verschillende inzichten wordt
gezien als een leerzame voordeel van samenwerken. De uiteenzetting over de omkering
van de piramide riep geen weerstand op omdat het ontdekte verband gewaardeerd werd
en omdat de betreffende sociotherapeut dit op open wijze deelde.
Desondanks trad er in Byumba ongeloof over de taakopdracht met betrekking tot de

wervingscriteria naar voren en dit versterkte het vermoeden van de trainer dat de op-
drachten ambivalentie konden oproepen. Het ongeloof achter de vraag ‘dit echt zelf uit
voeren’ markeerde het moment van overgang van de beschermende omgeving van het
trainingslokaal naar de intentie van de training: verandering bevorderen in het netwerk
van relaties in de leefomgeving zodat de beleving van waardigheid terug gevonden
wordt.
Nadat de trainer tijdens een cruciaal moment in de samenwerking besloten had om

bespreekbaar te maken dat een belangrijk persoon bij de besluitvorming afwezig was,
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was een van de gevolgen dat de haar toegedichte ‘door God gezonden’ status terug-
keerde naar aardse proporties. Na het spanning veroorzakende voorval bleken alle be-
trokkenen tot verdere samenwerking in staat. De wervingscriteria, die elk koppel had
gemaakt, zijn geïnventariseerd en uitvoerig toegelicht en volgens de procedure bespro-
ken en samengevoegd, wat de kwaliteit van betrouwbaarheid getoond heeft van de eer-
der tot ontwikkeling gekomen betrokkenheid op samenwerking.
Bij het in kaart brengen en benutten van ieders mogelijkheden in de samenwerking is

de taaiheid nadrukkelijker zichtbaar geworden van traditionele en algemene rolpatronen,
die het handelen bepalen. Doordat een klimaat tot ontwikkeling gekomen was om feed-
back op de rolpatronen te kunnen geven, herkenden sommige aanstaande sociothera-
peuten dat ze nog steeds domineerden en/of het denk- en schrijfwerk aan de andere
collega overlieten. Als gevolg van het klimaat, de feedback en de herkenning spanden de
koppels zich in voorkomende gevallen in om het evenwicht naar vermogen te corrigeren.
De inspanningen demonstreerden kwaliteit in de bereidheid samen te werken. Op basis
van enkele van de geanalyseerde voorbeelden (verschillende, academisch gevormde soci-
otherapeuten i.t ontpopten zich tijdens de taakopdracht tot geduldige mentoren die
vragen stelden) en naar aanleiding van de uitspraken in de nabesprekingen (iemand had
een onrustige nacht gehad maar wist zich verzekerd van collegiale steun, iemand liet zijn
baan als onderwijzer gaan omdat dit een methode naar zijn hart was) concludeerde de
trainer dat de samenwerkende sociotherapeuten i.t. op elkaar konden rekenen bij de
aanstaande werving en training van nieuwe collega’s.

e Het probleemoplossend vermogen
Het probleemoplossend vermogen neemt toe als op evenwichtige wijze overeenstem-
ming bereikt wordt. Het toegenomen probleemoplossend vermogen bleek in Byumba
tijdens het nemen van besluiten over een wervingscriterium waarover principieel ver-
schillend werd gedacht, in Nyamata uit het doorhakken van een knoop om naar een
plaats te gaan die niet favoriet was, in het algemeen uit de vaardigheid om kritische
vragen te stellen en het enthousiasme om met de nieuwe methodiek aan de slag te
kunnen.
Doordat de trainer tijdens het proces over wervingscriteria een probleem over incon-

sequent voorbeeldgedrag voorzag als zij het gesprek over wervingscriteria zou voortzet-
ten terwijl de coördinator afwezig was, heeft zij dit ongemak in de samenwerkingsrelatie
met de sociotherapeuten i.t. bespreekbaar gemaakt. Het ‘learning by example’ voorval,
dat in de kern ging over de onwenselijk om een andere benadering toe te passen voor
deelnemende stafleden dan voor de overige deelnemers, deed zich later en in een andere
vorm ook voor met de coördinator van Nya-Ngezi. Bespreekbaar maken droeg bij aan
betrouwbaarheid en daarmee aan voorbeeld materiaal voor de verdere training. Doordat
woord en daad van de trainer tijdens dergelijke spanning veroorzakende momenten sa-
men vielen, maakten de betrokkenen bij de training kennis met een wijze waarop ook zij
communicatie open konden houden.

TERUGVINDEN VAN WAARDIGHEID

294



Ten aanzien van het algemene probleemoplossende vermogen werden er in deze fase
van ontwikkeling in de groepsprocessen verschillen zichtbaar tussen de trainingsgroepen
uit de verschillende plaatsen. Anders dan in Byumba hadden de sociotherapeuten i.t. van
Nya-Ngezi tijdens de eerste trainingsdagen rekening gehouden met reacties van weer-
stand uit de dorpen waar de sociotherapie toegepast zou worden. De deelnemers van
Byumba gaven aan hetzelfde onderwerp uitdrukking bij de aanvang van de opdrachten
uit dit hoofdstuk. In Nyamata waren het de deelnemers zelf die in de nabespreking van
de onderhavige opdrachten weerstand naar voren brachten over een van de geprojec-
teerde dorpen voor interventie. De niet eerder opgemerkte weerstand in Nyamata was
een teken dat niet te snel teveel betekenis toegekend kan worden aan de positieve resul-
taten die toename toonden van het probleemoplossende vermogen. Er was weliswaar
getraind in de omgeving van de toekomstige gebieden van interventie maar de trainin-
gen vonden nog steeds plaats in een relatief beschermde situatie.
Nadat de concrete opdrachten met betrekking tot de trainingsprogramma’s in de vier

plaatsen van training waren uitgevoerd, werd het de trainer in verband met de betekenis
van het probleemoplossende vermogen nog eens duidelijk waarom het belangrijk is dat
zij de programma’s bij voorkeur situeerde in de community-based omgeving van de aan-
staande interventie en ook waarom het zo belangrijk is dat de nieuwe deelnemers ge-
rekruteerd worden uit het gebied zelf. De community-based trainingen bewerkstelligden
namelijk direct een uitwerking op het probleemoplossende vermogen van de aanstaande
sociotherapeuten. De ervaringen, opgedaan in de training, werden op een natuurlijke
wijze naar de leefomgeving getransformeerd en de gevolgen daarvan werden weer even
natuurlijk teruggebracht in de trainingsgroepen. De aldus ontstane wisselwerking zag de
trainer als een voorbode dat de methodiek in het alledaagse leven van de kleinste orga-
nisatie-eenheden kon worden ingebed. De betekenis bestond eruit dat het geleerde ook
van toepassing kon worden binnen de grotere organisatie-eenheden zoals scholen, ker-
ken, instellingen van gezondheidszorg en bestuur. Ieder van die organisaties vormden ‘de
regels’ van de lokale gemeenschappen die, zoals Annan het stelde, bijgesteld konden
worden. De wisselwerking kon de deelnemers bovendien behoeden voor zelfoverschat-
ting omdat zij tot de omgeving van de interventie behoren.
In Kakata was de opdracht voor slechts een enkeling te moeilijk. Dat kan gezien wor-

den als een niet geringe prestatie gelet op het opleidingsniveau. De deelnemers popelden
ook hier om de nieuw verworven ‘rijkdom’ om problemen anders te benaderen, met
anderen te delen.

11.5 Op eigen kracht besluiten nemen en de noties van
verwantschap en burgerschap

De taakopdrachten voorzagen, evenals het maken van het kwartetspel, in het leren ge-
zamenlijke besluiten te nemen en in het leren over hoe een breed begrip over democra-
tie in de leefomgeving werkt. Het feitelijk nemen van besluiten over de wervingscriteria
en een trainingsprogramma raakte, in de omgeving waar de trainingen plaatsvonden, aan
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de grenzen van de bestaande hiërarchische orde. De nervositeit over het aanraken van de
grenzen verbleekte bij de trots op wat de groepen gemaakt hadden.

11.6 Op eigen kracht besluiten nemen en sociale verandering
Het proces van de zestien dagen van de eerste fase van de basistraining demonstreert dat
het bewerkstelligen van veranderingen technisch wel en emotioneel niet eenvoudig is. In
de lange geschiedenis waarin de vrouwen en jongeren gewend waren om op de achter-
grond te functioneren en mannen de positie op de voorgrond bekleedden, vormden de
enkele weken van training een relatief klein maar betekenisvol intermezzo. Ondanks het
enthousiasme van de sociotherapeuten i.t. bleek het niet gemakkelijk de verinnerlijkte
normen en gedragingen te veranderen.
Als gevolg van in de trainingen ingeweven aandacht voor de traditioneel onderge-

schikte positie van vrouwelijke en jongere deelnemers werden de gesocialiseerde gedra-
gingen zichtbaar, voelbaar maar ook bespreekbaar. Met name de inzet en de talenten van
vrouwen en jongeren werden zichtbaar en door de mannen erkend en gewaardeerd. Uit
het onderzoek blijkt dat stafleden meer moeite hadden om gedragingen, die bij de hië-
rarchische posities altijd vanzelfsprekend waren, te herijken.

Conclusie
De sociotherapeuten i.t. van Byumba, Nya-Ngezi en Nyamata bleken met voldoende zelf-
vertrouwen toegerust om criteria op te stellen, daarover in gesprek te gaan, van mening
te verschillen, elkaar te voorzien van constructieve kritiek en gezamenlijk te besluiten. Op
basis hiervan ging iedere deelnemer de rekrutering uitvoeren van een aantal nieuwe col-
lega’s. Ook de samenstelling van trainingsprogramma voor de nieuwe collega’s vond zon-
der sturende inmenging van de trainer plaats, waarbij besluiten op eigen kracht werden
genomen. Hetzelfde gold voor de alternatieve opdracht die de deelnemers van Kakata
uitvoerden.
De vijf kenmerken van effectieve besluitvorming van Johnson & Johnson kwamen tot

uiting in de coöperatieve en geconcentreerde wijze waarop de sociotherapeuten i.t. deel-
namen aan het proces van ontwerpen, in de wijze waarop de verschillende koppels elkaar
consulteerden en van advies voorzagen en in de zichtbare resultaten. De negenennegen-
tig sociotherapeuten i.t. toonden overeenkomsten in hun voorkeur voor de inhoud en de
toepasbaarheid van getrainde methoden: alle aanstaande trainingsdagen werden geacht
te beginnen en eindigen met aandacht voor het persoonlijke welzijn van de nieuwe colle-
ga’s. Het maken van regels voor de eigen groep stond in alle plannen geprogrammeerd.
Het bespreken van de fasen van sociotherapie verwierf de eerste prioriteit, gevolgd door
spelletjes en korte onderbrekingen om de aandacht op te frissen, het aanbieden van
(huiswerk)opdrachten, het maken van regels, het laten spelen van rollenspellen en het
uitvoeren van nabesprekingen.
In de democratisch vastgestelde wervingscriteria en trainingsprogramma’s en handlei-

dingen komt de betekenis van het theoretische model van uitgangspunten van Johnson
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& Johnson, van de twaalf principes over methodisch leren in groepen en van de richt-
lijnen voor het creëren van participatieve groepen tot uitdrukking. Het proces van parti-
cipatie en wederzijdse afhankelijkheid in samenwerken, het leren hanteren van cogni-
tieve spanning en het samen leren beseffen en gebruiken van ieders vaardigheden bood
sociale en mentale ruimte waarin ontdekkingen werden gedaan en bouwstenen gevon-
den om verandering te faciliteren.

Foto 13): Uit collectie Yolanda van den Broek. Structureren van de aanstaande samen-
werking. Kakata, 2013
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12 Ervaringen tijdens de praktijkperiode en
opzet van de vervolgtraining

Introductie
Dit hoofdstuk beschrijft de ervaringen tijdens de eerste perioden waarin de sociothera-
peuten i.t. het geleerde in praktijk brachten en de ontwikkeling van de agenda van de
vervolgtraining(en). De bezoeken aan functionerende sociotherapie-groepen in Byumba,
Nya-Ngezi en Nyamata werden zes maanden na afloop van de eerste fasen van de trai-
ningen in basisbegrippen afgelegd. In Kakata werden de teams na drie maanden bezocht.
De bezoeken werden ingegeven door de vooronderstelling dat community-based toe-

passing van sociotherapie in de eigen omgeving met specifieke moeilijkheden en ambiva-
lenties gepaard kan gaan. De bezoeken waren bedoeld om deze moeilijkheden en ambi-
valenties in kaart te brengen en te bepalen in hoeverre de trainingen in het leren
begeleiden van sociotherapie-groepen toereikend waren geweest.
Bevorderende en belemmerende factoren in de praktijkfasen konden verband houden

met de training in basisbegrippen, met de mate waarin de sociotherapeuten i.t. vaardig-
heden ontwikkelden ten aanzien van een onvoorspelbare dynamiek in ‘hun’ sociothera-
pie-groepen, met het gewicht van de problematiek en de verwachtingen van de partici-
panten. Bevorderende en belemmerende factoren konden ook samenhangen met de
vaardigheid waarmee de stafleden in staat geweest waren bemoedigende begeleiding en
organisatorische service te verlenen. En ze konden verband houden met externe facto-
ren, zoals steun of pech in de thuisomgeving, meevallende of tegenvallende prijzen voor
de producten van het land of veranderingen in de politieke spanningen in de omgeving.
Verder zou er sprake kunnen zijn van cognitieve en affectieve spanning in intensieve
processen van sociale transitie ten gevolge van de learning by doing methodiek van soci-
otherapie.
Het hoofdstuk is gebaseerd op observaties tijdens de bezoeken aan de sociotherapie-

groepen in de praktijk. Hiernaast wordt materiaal uit de reflectiewerkstukken onder-
zocht die de sociotherapeuten i.t. maakten in het kader van de training tijdens de prak-
tijkfasen. De sociotherapeuten schreven deze werkstukken tussen maand achttien tot
vierentwintig, als onderdeel van het behalen van een certificaat. Tot slot wordt het
hoofdstuk gebaseerd op semigestructureerde interviews die na vierentwintig maanden
van training uitgevoerd zijn met veertien sociotherapeuten i.t. van Nya-Ngezi.1
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Dit hoofdstuk begint met een theorie over trainingen in het begeleiden van sociothera-
pie-groepen in verband met het praktijkgerichte deel van de training, gevolgd door de
onderzoeksvragen en de analysemethode. De ervaringen in de praktijk van functione-
rende sociotherapie-groepen worden beschreven en geanalyseerd waarmee de wijze ver-
helderd wordt hoe de thema’s voor de community-based vervolgtrainingen tot stand
komen. Of het lukte waardigheid terug te vinden vormde het centrale thema in deze
fase in het proces.

12.1 Theoretisch kader
De procesmatige invoering van sociotherapie sluit aan op omstandigheden die mensen
in een situatie van transitie gebracht hebben. Van den Broek (2005, in Remmerswaal,
2006, p.405) omschrijft transitie als een proces dat mensen innerlijk doormaken als zij in
hun leven worden geconfronteerd met ingrijpende veranderingen. Volgens Lewin (in
Johnson & Johnson, 2008, p. 403) gaat het bij transitie om de sociale verandering van
een huidig niveau van evenwicht naar een nieuw evenwicht in een krachtenveld. Het
PAR onderzoek naar de begeleiding van een proces in het algemeen (en processen in het
begeleiden transitie in het bijzonder) vereist volgens Swantz het werkelijk samenzijn met
de betrokkenen en volgens Rahman een gevoel van kritisch bevrijd bewustzijn en volgens
Chambers vaardigheden in gedrag en attitude en mentaliteit als onderliggende metho-
diek. De vaardigheid om te kunnen handelen in post-conflict omstandigheden vraagt
vooral om een open geest, zoals die wordt omschreven in de theorie van Johnson &
Johnson.
Evenals in de eerdere trainingen is te verwachten dat de bestaande regels van het

sociale verkeer ter sprake komen in de sociotherapie-groepen. Hierin dient zich ten aan-
zien van de voorgenomen richting voor verandering een risico aan voor de beginnende
sociotherapeuten en voor de sociotherapie. Na de trainingsperiode van drie maanden
kon er nog nauwelijks routine bestaan in het toekennen van betekenis aan situaties in
de sociotherapie-groepen. Piaget, Vygotsky, Skinner en Bandura onderschrijven dat het
tijd vraagt voordat nieuwe ervaringen uitgevoerd kunnen worden zonder er veel over na
te hoeven denken.
Enthousiasme is meestal een positief teken, maar kan bij afwezigheid van routine in

inschatten de ontwikkeling van verandering ook belemmeren. Met name als het enthou-
siasme tot inhoud heeft dat verandering ongemerkt afgewend en het bekende be-
schermd wordt. In dat geval zou sprake zijn van weerstand. De mate waarin de begin-
nende sociotherapeuten met een open geest in staat zijn om de zienswijzen,
standpunten en ideeën van participanten te bejegenen, te begrijpen en doorgronden,
beïnvloedt hun vaardigheid om spanning in de groepen toe te staan, te reguleren en
voorgenomen agendaplannen voor een sociotherapie bijeenkomst te versnellen of te
temporiseren.
De vervolgtrainingen kunnen worden beschouwd als een instrument om de voorge-

nomen richting te blijven volgen: het terugvinden van gevoelens van waardigheid die
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positief effect kunnen hebben op de sociale verhoudingen in de leefomgeving. Terugge-
vonden gevoelens van waardigheid functioneren als gids in het proces waarin de socio-
therapeuten de participanten van hun sociotherapie-groepen uitnodigen om als effec-
tieve c.q. participatieve groepen te functioneren zodat ook zij tot eigen ontdekkingen
kunnen komen. De richtlijnen voor effectieve groepen dienen in dit verband als theore-
tisch kader.
Als tijdens de vervolgtrainingen opnieuw aangesloten wordt bij onderwerpen die zich

in de praktijk aandienen, is te voorzien dat de sociotherapeuten i.t. de betekenis die zij
eerder aan het geleerde gaven bevestigd krijgen, dat ze hun zienswijze herzien of er een
andere betekenis aan toevoegen. En het is mogelijk dat het geleerde wegzakt. Het valt
tevens te verwachten dat een uitwisseling zal plaatsvinden over ondervonden waardering
en over weerstand. In het onderzoek hiernaar wordt gebruik gemaakt van de theorieën
uit het model van Johnson & Johnson.

12.2 Onderzoeksvraag en analysemethode
De onderzoeksvraag luidt: Hoe verliep het proces waarin de sociotherapeuten i.t. de par-
ticipanten van hun sociotherapie-groepen uitnodigden tot participatie in het zelf terug
vinden van waardigheid? De volgende deelvragen zijn leidend bij de analyse:
1. Hoe werd het begeleiden van sociotherapie-groepen ondersteund door de inhoud en
de methoden uit de training in basisbegrippen?

2. Waren de sociotherapeuten i.t. in staat om de participanten van de sociotherapie-
groepen uit te dagen waar het kon en te ondersteunen waar dat moest?

3. Op welke wijze waren de werkdoelen (zie de omschrijving in kader XXXIII, blz. 302)
herkenbaar in de praktijk van functionerende sociotherapie-groepen?

4. Hoe leidden de ervaringen in de praktijk tot de samenstelling van agenda’s voor de
vervolgtraining?

12.3 Ervaringen in de praktijk
In de volgende paragrafen worden de ervaringen uit vier locaties betrokken. De keuze
voor bezochte groepen werd bepaald door de aanwezigheid van transport en door tijd-
stippen waarop de groepen samenkwamen en de coördinator en de trainer beschikbaar
waren.

12.3.1 Processen in de begeleiding van sociotherapie-groepen

Byumba

– Tijdens de tweede praktijkcyclus
De trainer bezocht onaangekondigd zeven van ruim vijftig groepen. In deze paragraaf
worden de bezoeken van drie verschillende groepen uitgewerkt.
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Kader XXXIII

Wat praktijkervaringen met sociotherapie-groepen vertellen
over de toepassing van het geleerde

Remmerswaal
Faciliteren met oriëntatie op

het ‘Hart’
Beleving en ervaring

Remmerswaal
Faciliteren met oriëntatie op

het ‘Hoofd’
Cognitie

Remmerswaal
Faciliteren met oriëntatie op de

‘Handen’
Gedrag en vaardigheden

Voor de situatie en door de trainer/onderzoeker aangepaste werkdoelen

Het gefaciliteerde wordt als
toereikend beschouwd als de
sociotherapeuten i.t. aan de
participanten ruimte bieden
tot:
a. Het kunnen benoemen
van de beleving ten aan-
zien van deelname aan de
sociotherapie.

b. Het kunnen toekennen van
betekenis aan de ervaring
met sociotherapie.

c. Het op bemoedigende wij-
ze kunnen samenwerken

d. Er een gevoel van zelfver-
trouwen is ontstaan; als
men gelooft in eigen kun-
nen m.b.t. sociotherapie

Het gefaciliteerde wordt als toe-
reikend beschouwd als de soci-
otherapeuten i.t. aan partici-
panten ruimte bieden tot:

e. Het kunnen benoemen
wat iets is.

f. Het kunnen benoemen
van veranderingen in eigen
gedrag en dat van anderen

Het gefaciliteerde wordt als toe-
reikend beschouwd als de soci-
otherapeuten i.t. aan partici-
panten ruimte bieden tot:

g. Het kunnen geven van
positieve aandacht aan
medeparticipanten .

h. Het kunnen leren van
voorbeeld(en)gedrag

i. Het kunnen herkennen en
benoemen van verandering
in eigen gedrag en vaardig-
heid en dat van anderen.

j. Het kunnen tonen van
tact bij het omgaan met
problemen.

Bezoek 1. In het dorp Muhura2 werd een groep van vrouwen geïntroduceerd als ‘wedu-
wen en prostituees’. De versleten en vervuilde kleding vertelde over de levensomstandig-
heden. De sociotherapeuten (een man van in de dertig en een vrouw van net twintig)
wisten ieder van de participanten moeiteloos aan het woord te krijgen en dat deden ze
op open wijze. De vrouwen spraken waarderend over de steun die ze vonden in deze
groep, dit was voor het eerst in vele jaren. Ze bespraken hun tegenwoordige, rechteloze
status en vertelden elkaar hoe ze zich in leven hielden door huishoudelijke diensten aan
te bieden in ruil voor een slaapplaats. Een aantal vrouwen was niet langer welkom in de
familie van hun omgekomen echtgenoot. Een van hen vertelde dat ze man en kinderen
had verloren, dat ze geen dak meer boven haar hoofd had en dat ze, tot ze uitgenodigd
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was om aan de sociotherapie deel te nemen, niets meer met het leven wilde. De vrouw
sloeg, met een levendig geworden gezichtsuitdrukking, haar armen om de participanten
aan haar linker- en rechterzijde en vertelde dat sociotherapie haar vriendinnen had ge-
geven en dat ze daarom weer een beetje hoop en leven had. Gezien haar devote wijze
van spreken (de vriendinnen waren haar gegeven) leek zij te denken dat de verandering
van de heilige geest moest zijn gekomen. Na het bezoek sprak de passerende hoofdon-
derwijzer van de middelbare school waarderend over het humaniserende effect van de
nieuwe sociotherapie-groepen in zijn dorp. Hij vertelde dat de mensen na de genocide
wel samen gekomen waren (bij een doopfeest, bij collega’s thuis of na afloop van een
kerkdienst) maar daar hadden zij nooit gesproken over de thema’s veiligheid en vertrou-
wen.
Bezoek 2. Tijdens een bezoek aan een groep van ex-gevangenen in Kisaro,3 overlegden

de sociotherapeuten met de participanten over de voortgang van de bijeenkomst. De
participanten beslisten dat de bijeenkomst doorging en dat het bezoek luisterend aan-
wezig kon blijven. De sociotherapeuten i.t. gaven op betrokken wijze het woord aan de
participanten en ze traden hen onbevooroordeeld tegemoet. De participanten interac-
teerden behoedzaam. De sociotherapeuten i.t. hadden twee participanten van de vorige
groep van ex-gevangenen uitgenodigd om hun ervaringen met sociotherapie te delen
met deze nieuwe groep. De participanten luisterden aandachtig en enigszins vooroverge-
bogen naar elkaar. Tegen het einde van de bijeenkomst vroeg een van de mannen – ze
bleven hun ogen van de bezoekende trainer afwenden - of de mevrouw die deze metho-
diek had gebracht vragen had. Die had ze, en tijdens de beantwoording bleven de man-
nen verlegen en maakten weinig oogcontact. Een van de oudere mannen antwoordde op
de vraag wat sociotherapie voor hem betekende. Hij had zichzelf ermee ‘gedekoloniseerd’
waarmee hij bedoelde dat zijn wijze van denken en handelen tijdens zijn deelname aan
sociotherapie was veranderd. Aan een 23-jarige man die zes jaar gevangen had gezeten
vroeg de bezoekende trainer wat hij in gevangenschap had gedroomd over de tijd na
gevangenschap. De jongeman vertelde dat hij er tijdens zijn gevangenschap van ge-
droomd had om degene die hem had verraden te vermoorden. Toen hij over deze terug-
kerende gedachte had gesproken in de sociotherapiegroep, had hij van zijn groepsleden
het advies gekregen om die gedachte niet uit te voeren. Ondertussen was hij ‘de verrader’
tegengekomen en was het heel anders dan hij lang had gedacht. ‘Ik heb hem niet ver-
moord en ik wil hem niet meer vermoorden. We groeten elkaar tegenwoordig’. Een 63-
jarige man die tien jaar gevangen had gezeten vertelde dat hij zijn vrouw en kinderen,
huis en bezittingen had verloren. Na zijn vrijlating had hij geen dak meer boven zijn
hoofd en hij verwachtte helemaal niets meer. Voor hem was de sociotherapie erg belang-
rijk geworden omdat de bijeenkomsten hem tenslotte het gevoel gaven dat hij zijn beide
voeten op de grond mocht zetten. ‘Dat betekent heel veel voor mij’. In de manier waarop
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de mannen reflecteerden op de miserabele situatie waarin ze tijdens en na de genocide
terecht gekomen waren, bleek dat er ruimte in de sociotherapiegroep was gecreëerd
waarin zij vertrouwen ervaarden. Na afloop van de bijeenkomst durfde de ene na de
andere man het oogcontact met de trainer aan. Een van hen vertelde, via de coördinator,
dat de ontmoeting met ons aanvoelde alsof hij een zware jas kon uitdoen omdat iemand
van de andere kant van de wereld interesse in hen had getoond. Dat kon hij nauwelijks
geloven.
Bezoek 3. In een sociotherapie-groep die uit middelbare scholieren bestond waren de

sociotherapeuten i.t. vastgelopen. Nadat de scholieren ontdekten dat de sociotherapeu-
ten hun verwachtingen over financiële ondersteuning in de kosten van de studie heel erg
goed begrepen maar hen geen materiele steun in het vooruitzicht stelden, bleken zij niet
meer geïnteresseerd in een introductie over fasen en principes van sociotherapie. De
scholieren dachten bovendien dat de sociotherapeuten onderwijzers waren. De sociothe-
rapeuten vroegen de trainer hoe ze verder konden. Het verzoek werd ingewilligd, ten
eerste om aan te geven hoe hiermee om te gaan, mede omdat de sociotherapeuten i.t.
uitspraken dat ze de vastgelopen situatie misschien konden doorbreken als zij de scho-
lieren toch een klein materieel gebaar konden aanbieden en ten tweede om enige feeling
te ervaren met de jonge doelgroep. De trainer toonde hoe de praktische toepassing van
fasen en principes tot een andere uitkomst leidt als deze niet technisch maar speels geïn-
troduceerd worden. Door de scholieren te vragen of de groep die dag compleet was en of
zij een idee hadden waarom deze vraag aan hen gesteld werd, stelde de trainer hen in
staat te participeren. Op hun beurt noemden de scholieren de namen van zeven afwezi-
gen en zij vertelden geen idee te hebben waarom de vraag aan hen gesteld werd. Zij
glimlachten toen de trainer hen vroeg of zij het fijn zouden vinden dat ze gemist werden
als zij ergens niet konden zijn waar ze wel verwacht werden. De glimlach motiveerde tot
de vraag wie in de afgelopen vakantieweken iemand van deze groep gemist had. Op
timide wijze noemde een van de scholieren een naam en antwoordde dat ze met die
scholier haar moeilijkheden kon delen. De trainer besteedde aandacht aan de scholier
die haar hoofd op tafel legde. Op de vraag wat de scholieren moeilijk vonden aan deze
bijeenkomsten antwoordde een van hen met de hand voor de mond: ‘Het brengt geen
materiele hulp en nu kunnen we de armoede niet verminderen’. De trainer legde haar
hand ook voor haar mond terwijl ze verder sprak. Deze interventie bracht een lach van
herkenning op alle gezichten. Van dit moment is gebruik gemaakt om de last van ar-
moede en het verdriet om de vele verliezen te erkennen. De trainer zij dat het geweldig
zou zijn als die twee problemen makkelijk opgelost konden worden en dat dit tot nu toe
heel moeilijk is gebleken. Ze vroeg de scholieren of het verdriet weg zal zijn als de ar-
moede weg is? Een van hen antwoordde: ‘Sociotherapie is goed maar armoede is de
vijand van dit sociotherapie programma’. De scholiere vroeg of de trainer meer donoren
kon vinden zodat er meer problemen opgelost konden worden en zij raakten in verle-
genheid bij de vraag van de trainer hoeveel donoren er nodig zouden zijn. Nadat de een
aan tien donoren dacht en de ander aan honderd, en de trainer nog enkele vragen over
de verwachtingen stelde, stapten de scholieren zelf over op een ander onderwerp. Door-
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dat ze wilden weten of de trainer getrouwd was, kon de interventie toen makkelijk over-
gaan naar een onderwerp dat paste bij de belangstelling van de leeftijd. De scholieren
vertelden na een gesprek over vriendjes en vriendinnetjes dat zij tot het einde van de
schoolperiode in deze groep te willen blijven. En ze stemden er desgevraagd mee in om
over enkele weken toch plaats te maken voor een nieuwe groep van scholieren. In reactie
op de vraag van de sociotherapeuten i.t. hoe de trainer de groep tot participatie had
gebracht, antwoordde de trainer daar graag een agendapunt voor de vervolgtraining van
te maken.
De coördinator vertelde tijdens de terugreis dat het probleem van begrenzen zich ook

voordeed bij een paar sociotherapeuten dat hun eerste sociotherapiegroep had samen-
gesteld uit bestuurders.
Algemene observaties: De sociotherapie-groepen in Byumba bestonden regelmatig uit

meer dan tien deelnemers en het bleek dat de bijeenkomsten vaak meer tijd in beslag
namen dan de afgesproken drie uur. In de nabespreking vertelden de sociotherapeuten
dat de participanten na de afgesproken vijftien bijeenkomsten een beroep bleven doen
op hun inzet. Zij wilden dit graag honoreren omdat zij dat beschouwden als nazorg. De
sociotherapeuten en de participanten werden vrienden en gingen ook zo met elkaar om.
De sociotherapeuten meenden dat het redelijk was om meer vergoeding te vragen aan
de donor omdat zij de tijdslimieten overschreden en nazorg gaven. De conclusie van de
trainer was dat het bewaken van de ‘grenzen’ en het ‘begrenzen’ eerst punten van aan-
dacht zouden worden in de komende training.

– Reflecties na de vijfde praktijkcyclus van sociotherapeuten i.t. van Byumba
De sociotherapeuten, de twee stafleden en de voormalige vertaler uit Byumba schreven
in korte werkstukken over sociotherapie en de betekenis daarvan voor diverse doelgroe-
pen. De doelgroepen bestonden uit opgegroeide weeskinderen, weduwen, scholieren, ex-
gevangenen, families zonder kinderen, ongehuwde moeders. De sociotherapeuten i.t.
schreven over sociotherapie in relatie tot onderwerpen zoals sociale problemen, nazorg,
bestrijden van armoede, de coöperatie met lokale autoriteiten, de kerk, de traditionele
rechtspraak, en over sociotherapie in 2012. In deze paragraaf worden twee werkstukken
belicht.
Werkstuk 1. De conclusie uit het werkstuk van sociotherapeut Murindahabi uit Kisaro/

Byumba toont het toegenomen vertrouwen, dat contrasteert met de aarzeling van de
sociotherapeuten i.t. bij de aanvang van de praktijkfasen. Toen waren zij onzeker over de
reactie van de lokale leiders op het fenomeen van de tientallen sociotherapie bijeenkom-
sten in hun gebied. Murindahabi schreef nu dat problemen van materiële aard, die in
sociotherapie ter sprake kwamen, het best verwezen konden worden naar de autoritei-
ten die over capaciteit en middelen beschikten om ze op te lossen. En omgekeerd kon-
den de autoriteiten problemen van sociale aard verwijzen naar de sociotherapie.
Werkstuk 2. Coördinator Ngendahayo van Byumba en sociotherapeut i.t. Tuyishimire

uit Nyamata reflecteerden op de overeenkomst tussen de traditie van gacaca en socio-
therapie. Gacaca wortelt in de cultuur van Rwanda en omdat de groepsgewijze samen-
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komst van sociotherapie op gacaca lijkt, past het bij die cultuur (zie 2.3.1). De traditie van
gacaca kent de principes van gelijkheid en democratische besluitvorming niet; Ngenda-
hayo gaf aan dat deze elementen uit sociotherapie een positieve impact hadden op de
levens van de participanten van de sociotherapie-groepen. Verder schreef Ngendahayo
dat door de toevoeging van het gezamenlijk bidden de impact van sociotherapie werd
versterkt. Sociotherapie werd ook geaccepteerd vanwege de methodiek van gesprekken
en spelletjes, die aansluit op de cultuur van Rwanda. Hij realiseerde zich dat sociothera-
pie beperkingen heeft, maar verwachtte op basis van zijn ervaringen dat de methode
desondanks een duurzame bijdrage zou leveren aan verandering van de Rwandese
samenleving.

Nya-Ngezi

– Tijdens de tweede praktijkcyclus
De coördinator van Nya-Ngezi organiseerde de bezoeken anders dan gevraagd. Er zijn
bezoeken in vijf locaties afgelegd waar een totaal van bijna zevenhonderd participanten
(uit twee cyclussen) en sociotherapeuten bij aanwezig waren.
Bezoek 1. In het dorp Mumosho4 waren vijfenveertig participanten bijeen en het sa-

menzijn zag er ontspannen en ongedwongen uit. De sociotherapeuten speelden een rol
op de achtergrond. Na een warm welkom en introductie speelde een groep van partici-
panten een rollenspel over sociotherapie met ruzie in de leefomgeving als onderwerp. De
ruzie eindigde in een interactieve groep die, om de vrede te sluiten, een geïmproviseerde
maaltijd nuttigden. In de nabespreking werd ruimte aan de bezoekende trainer geboden
om vragen te stellen. In antwoord hierop vertelden de participanten dat de sociotherapie
hen had geholpen bij het ontstaan van gelijkwaardigheid in hun families. Gevraagd naar
voorbeelden vertelde een man dat hij zijn vrouw jaren behandeld had als een slaaf. Hij
adviseerde de staf om door te gaan met deze methodiek. Een vrouw vertelde dat ze een
leugenaar was voor ze aan sociotherapie deelnam. Nu hadden haar buren haar verteld
dat ze betrouwbaar was geworden. Ze vertelde verder dat het tegenwoordig beter ging
met haar familie en ze vroeg of sociotherapie naar iedereen gebracht kon worden. Een
andere vrouw sprak erover dat de mensen egoïstisch waren en dat ze daar nu verande-
ring in zag optreden. Ze was al heel lang lid van de kerk, maar de kerk had haar niet
geholpen. Sociotherapie had wel invloed en er ontstond verandering: ‘Ik kan veel voor-
beelden noemen maar ik kan het ook samen vatten, sociotherapie is een sleutel voor het
oplossen van veel problemen en het brengt saamhorigheid. Ik dank God dat de sociothe-
rapie naar Congo is gekomen’.
Bezoek 2. In het dorp Kahinga5 waren honderdtwintig participanten bijeen. Ook hier

werd een rollenspel gespeeld. De ‘handelaren’ die terugkeerden van inkopen in Dubai,
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troffen bij thuiskomst familieleden aan die door militieleden overvallen en vastgebonden
waren. Vervolgens werd gespeeld dat de overvallen mensen en de voormalige militiele-
den participeerden in een sociotherapie-groep. De sociotherapeuten toonden hoe ze de
leden van beide groepen in contact brachten. Ze voerden hun rol op adequaat uitnodi-
gende wijze uit. Bij de nabespreking vertelden enkele participanten dat ze, na hun vijftien
bijeenkomsten, door waren gegaan met samenkomen en dat ze wekelijks eigen geld in-
legden. Daarvan konden ze met elkaar kleinvee houden. De participanten benadrukten
dat sociotherapie moest blijven omdat zelfs militairen en autoriteiten van de politie de
methode serieus namen. Ze vroegen hoe deze methode naar de militairen en de overheid
gebracht kon worden.
Bezoek 3. In Mushenyi,6 een dorp waar een slepend landconflict beëindigd was, waren

honderddertig participanten aanwezig. De participanten vertelden dat de bevolking te-
genwoordig geen gebruik meer maakte van de burgerrechtspraak. Ruzies werden nu op-
gelost met de methode van sociotherapie. Een man vertelde dat hij wantrouwend was
geweest om op de uitnodiging voor deelname aan deze sociotherapie-groep in te gaan.
Maar in de eerste bijeenkomst ontdekte hij dat dit initiatief wat anders was. De man
vroeg of de trainer de sociotherapie overal kon brengen. Een andere participant bena-
drukte dat zijn probleem in het zojuist gespeelde rollenspel precies was uitgebeeld. Tij-
dens zijn periode van deelname was de participant naar zijn buren gegaan die iets van
hem hadden gestolen. Omdat hij dat bezoek nu heel anders had aangepakt, was de uit-
komst anders en kon er, volgens de traditie, weer bier gedeeld worden.
Bezoek 4. In het dorp Ishamba7 waar honderd participanten samen waren, werd een

rollenspel in meer bedrijven verbeeld. In het eerste bedrijf stapten de participanten op
levensechte wijze in de schoenen van de leden van de militiegroepen uit de tijd van de
burgeroorlog, waaronder in de schoenen van de ‘bewapende’ en door drank en drugs
bedwelmde kindsoldaten. In het tweede bedrijf speelden de sociotherapeuten hoe ze de
voorheen belaagde dorpsgenoten en hun toenmalige belagers op vertrouwenwekkende
wijze met elkaar in gesprek konden brengen. Een vrouw vroeg zich na afloop van dat spel
af waarom haar God haar alleen had gelaten. Ze vertelde dat het tegenwoordig veel beter
met haar ging, omdat ze aan de sociotherapie-sessies was gaan deelnemen. Anderen be-
toogden dat sociotherapie gezamenlijkheid had gebracht omdat er geleerd werd door te
doen. Een jonge vrouw voelde zich voldoende veilig om in het gezelschap van honderd
dorpsgenoten te bekennen dat ze zich vroeger zonder wijsheid veel te eigenwijs had ge-
dragen en dat ze in de sociotherapie veel meer wijsheid heeft gevonden. Een man bena-
drukte dat de aandacht van de sociotherapeuten voor emoties in zijn geval erg behulp-
zaam was geweest. Daardoor kon er tegenwoordig in zijn familie over veel meer
onderwerpen worden gesproken. Ook hij noemde sociotherapie een interessante sleutel
om Congo weer mee op te bouwen.
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Bezoek 5. In het dorp Cibimbi/Nya-Ngezi8 waren honderdtwintig participanten aanwezig,
waaronder meerdere traditionele leiders. De bijeenkomst werd geïntroduceerd door de
chief van Nya-Ngezi. Een participant vertelde met trots dat de politie veel minder te
doen had en was komen vragen wat er gaande was. De chief van het buurdorp Mushenyi
bevestigde dat de mensen met hun klachten niet langer naar de politie gingen. Hij be-
toogde dat er na de komst van sociotherapie meer coöperatie was ontstaan en een ster-
ke toename van het eigen probleemoplossend vermogen. Hij sprak uit ervaring omdat hij
zelf aan vijftien bijeenkomsten meegedaan had. Een vrouw vertelde dat vrouwen vaak
vernederd waren. Ten bewijze van de nieuwe gelijkwaardigheid zei ze: ‘U ziet het zelf, nu
zijn we gelijken in het gezelschap van mannen en van de chief Nya-Ngezi’. Chief Nya-
Ngezi erkende de rechtvaardigheid van de gelijkwaardigheid in de posities van mannen
en vrouwen. Hij vertelde dat de traditionele manier van rechtspraak over alledaagse ru-
zies op en rond het erf gedurende jaren een tijdrovende last voor hem was geweest. Na
de komst van sociotherapie werden er veel minder problemen aan hem voorgelegd en
was de veiligheid in de dorpen toegenomen. De nieuwe situatie liet hem nu tijd voor het
bestuurlijke werk. Hij adviseerde om met sociotherapie door te gaan. Een van de socio-
therapeuten haalde tot slot een tiental traditionele leiders naar voren. In een korte
speech benadrukte hij de intentie van samenwerking. De instemmende blikken in de
ogen van de tien leiders en de participanten straalden vertrouwen uit in de voorgeno-
men intentie. Eerdere investeringen van de trainer(s) ten spijt, neigde de bevlogen en
enthousiaste coördinator in ieder van de groepen (nog) naar afsluitingen waarin hij de
volgende stappen aangaf.

Algemene observaties: ‘Overbezetting’ van de sociotherapie-groepen was niet alleen ken-
merkend voor de groepen van Byumba. De staf in Nya-Ngezi had een maximum van
veertien participanten per groep bepaald.9 De sociotherapeuten van Nya-Ngezi noem-
den als mogelijk onderwerp voor de vervolgtraining het managen van tijd. Verder vertel-
den ze dat het ontwikkelde format voor de rapportage te lang was uitgevallen, en dat het
in de praktijk moeilijker was dan gedacht om sommige van de methoden goed over het
voetlicht te brengen. Het bleek ook moeilijk om een ieder aan het woord te laten, want
sommige participanten waren lang van stof. Ze vroegen naar een methode om prioriteit
aan te kunnen brengen in de onderwerpen die na de opening van de bijeenkomst be-
sproken konden worden.
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8. 080510 Bezoek aan verschillende sociotherapie-groepen van het dorp Cibimbi/Nya-Ngezi
9. Omdat er veertien participanten per groep toegestaan waren in Nya-Ngezi klopt het percen-

tage van 70% niet meer. Bij mijn berekeningen over participanten ging en ga ik uit van tien
participanten per groep.



– Reflecties na de vijfde praktijkcyclus van tien sociotherapeuten uit Nya-Ngezi
Na de vijfde praktijkcyclus werden door de trainer interviews gehouden met een veer-
tiental sociotherapeuten i.t.10 Hieruit bleek dat sociotherapie beschouwd werd als ‘an-
ders’, omdat de trainer veel vragen stelde waardoor er een andere relatie tussen henzelf
en de trainer ontstond, de trainer was ook een ‘student’. Door deze werkwijze werden zij
actief en leerden zij participeren. Het was hen opgevallen dat ze hun antwoorden duide-
lijk moesten formuleren en dat er steevast naar voorbeelden werd gevraagd. Gaandeweg
de training werd het hen duidelijker dat hun eigen leefomgeving centraal kwam te staan.
Dit was te merken aan de vragen naar voorbeelden. Zij gaven aan dat gelijkwaardigheid
niet bleef bij woorden, maar werd gepraktiseerd, zodat er geen sprake was van gevoelens
van superioriteit of inferioriteit. De training was ook anders omdat de kennis van de
trainer niet centraal stond. Deze trainer droeg wel kennis over maar die was niet gericht
aan individuen maar aan de groep van individuen. In de sociotherapietraining leerden de
sociotherapeuten van en met elkaar en ontdekten zo dat iedereen die deelnam aan een
gesprek over sociotherapie, kon begrijpen wat de methode inhoudt. Een 23-jarige vrouw11

legde uit wat ze daarmee bedoelde: zij had een verandering bewerkstelligd in haar
schoonfamilie. Haar schoonvader was overleden en liet twee vrouwen met kinderen op
het erf achter die niet meer met elkaar in gesprek waren. Nadat de jonge vrouw dit
zorgvuldig geobserveerd had, ontwikkelde ze stap voor stap een relatie met elk van de
weduwen waarbij ze behoedzaam praktiseerde vanuit het perspectief van een open fami-
lie. Ze legde de weduwen uit dat zijzelf niet uit een polygame familie kwam en daarom
niet gewend was aan wat ze zag. Toen ze de tijd rijp achtte, vertelde ze hen over het
bestaan van meer typen familieorganisaties. De twee vrouwen reageerden hier met ver-
bazing op want ze kenden het bestaan van verschillende familieorganisaties niet. Het ge-
volg van de interventie was dat de weduwen het aanwezige voedsel weer deelden. Vol-
gens een andere sociotherapeut lukte het in een van zijn sociotherapie-groepen om het
probleem van een tiener te verlichten omdat de training over het leven in de eigen om-
geving was gegaan. De tiener werd overal gemeden omdat haar ouders gestigmatiseerd
en gemarginaliseerd werden vanwege geloof in het bovennatuurlijke. De lokale instellin-
gen en de eerder gevolgde trainingen hadden voor dit probleem geen antwoord, aldus de
sociotherapeut..12 De veertien sociotherapeuten vonden de methode van sociotherapie
duidelijk omdat een ieder inzicht had in de planning en omdat de onderwerpen goed te
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10. 090530 Interviews in Bukavu met de sociotherapeuten Kulondwa, Safari Amani, Jina, Vital,
Stanislas, Gisele en Dieuebonne
090609 Interviews in Bukavu met de sociotherapeuten Cinogerwa, Gustave, Balanga, Anne-
Marie, Mubalama en Bukenyi en Balanga.
De veertien geintervieuwde sociotherapeuten gaven schriftelijke toestemming voor het noe-
men van hun namen in eventuele publicaties

11. 090530 Interview met Anne-Marie in Bukavu
12. 090530 Interview met Jina in Bukavu.



volgen waren. Genoemd werden de verschillende spelletjes en oefeningen en het zelf
maken van regels. De training was interessant: er werd iedere dag iets nieuws geleerd
terwijl niemand hoogopgeleid hoefde te zijn om te participeren. En de inbreng uit de
eigen leefomgeving werd in verband gebracht met aanwezige kennis. ‘De trainer van
sociotherapie vroeg ons hoe wij van plan waren om de methode toe te gaan passen. Ze
kwam met gedachten voor een structuur en ze volgde de toepassing op. De training in
sociotherapie laat resultaten achter en dat was veel minder het geval bij de andere trai-
ningen die uit waren op direct resultaat en nauwelijks follow-ups maakten’. Nu vertelden
de participanten van de sociotherapie-groepen en ook de mensen in de dorpen over
sociotherapie en hoe anders het is.
Niet zonder trots vertelden de geïnterviewde dat de resultaten van de toepassing van

sociotherapie tastbaar, zichtbaar, voor zichzelf sprekend en controleerbaar waren. Anne-
Marie: ‘Als we deze methode niet verder verspreiden kan het geen verandering brengen
in de mentaliteit van anderen’.

Nyamata

– Tijdens de tweede praktijkcyclus
Van de acht bezochte groepen, die begonnen aan de negende van vijftien bijeenkomsten,
worden vijf bezoeken besproken. Omdat de genocide van 1994 in Nyamata onvoorstel-
bare proporties had aangenomen hield de trainer er rekening mee dat de eerste ervarin-
gen met de praktijk boven de macht van de sociotherapeuten i.t. kon liggen.
Bezoek 1. In een huiskamer in een van de wijken van Nyamata13 begon een groep be-

staande uit tien participanten aan de negende van vijftien bijeenkomsten. De trainer trof
een warme, vrije en open sfeer aan. De participanten namen het woord als hen dat ge-
geven werd en ze namen het woord ook uit zichzelf. De sociotherapeuten i.t. (een man
en een vrouw, ze waren beiden ongeveer 35 jaar) toonden vertrouwen in zichzelf en ge-
droegen zich professioneel: ze onderhielden oogcontact met de participanten en met
elkaar en geen van beiden domineerde. Er was variatie in de gefaciliteerde methoden. Zo
was er was tijd gemaakt voor de opening, voor een adviserend gesprek, een lichamelijke
oefening en een terugblikkende afsluiting. De volle drie uren werden met gemak benut.
Bezoek 2. Een sociotherapiegroep van elf deelnemers in een verder gelegen dorp14

voerde een taak uit, terwijl de sociotherapeuten ontspannen en bemoedigend aanwezig
waren. De participanten hadden kleine geldbedragen ingelegd omdat ze na de vijftien
sociotherapie-sessies samen wilden blijven én samen iets om handen wilden hebben. Ze
hadden al stenen gebakken en hout verzameld en bouwden nu een hok om kleinvee te
gaan houden. De sociotherapeuten vertelden dat ze een suïcidale ex-gevangene in de
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13. 081103 Bezoek aan een functionerende sociotherapie-groep in Nyamata
14. 081104 Bezoek aan een functionerende sociotherapie-groep in een dorp buiten het stadje

Nyamata



groep hadden opgenomen, dat hij meebouwde aan het hok en niet meer suïcidaal was.
Tijdens de afsluiting van de bijeenkomst vertelden de participanten dat ze zich vele jaren
hopeloos hadden gevoeld. Er was na de genocide nooit met hen over veiligheid en ver-
trouwen gesproken. Nu dat wel gebeurde, ontwikkelden ze hoop.
Bezoek 3. In een van de groepen van Nyamata15 was informatie die binnen de groep

had moeten blijven, naar buiten gegaan en de sociotherapeut ervaarde dat als bedrei-
gend. De trainer gaf aan dat dergelijke schoonheidsfouten niet alleen in Nyamata voor-
komen, en dat zoiets ook weleens in Nederland gebeurde. Besloten werd het omgaan
met vertrouwelijke informatie te agenderen voor de vervolgtraining.
Bezoek 4. In het dorp buiten Nyamata, waar de sociotherapeuten in eerste instantie

niet wilden trainen, was een groep van volwassen mannen en vrouwen bijeen.16 De
ruimte waarin de twee sociotherapeuten, de coördinator, de tien participanten en de
bezoekende trainer dicht tegen elkaar gepakt zaten, was niet groter dan drie bij drie
meter. De gemiddelde leeftijd van de vrouwen die weduwen geworden waren en de
mannen die uit gevangenschap ontslagen waren, was, naar schatting, vijfendertig jaar.
Hier hoefde de trainer niet te raden naar de etnische samenstelling van een groep. Zij
hoorde dat de participanten uit beide groepen afkomstig waren. De participanten spra-
ken erover dat ze totaal niet hadden verwacht dat de sociotherapie een grote betekenis
voor ze zou hebben. Ze vertelden dat ze in deze groep zelf mee konden praten, dat er
daardoor veiligheid ontstond en dat problemen verminderden. Een van de mannen ver-
telde dat hij nu het gevoel had meer veiligheid om zich te ervaren dan tijdens een trai-
ning van negen maanden om particulier bewaker te worden. Door zijn nieuw verworven
inzicht meende hij dat de training in het particulier bewaken eerder had bijgedragen aan
onveiligheid. Door particulier te bewaken bleef de ander gezien worden als een gevaar-
lijke tegenstander. De sociotherapeuten stelden een onderbreking voor en een lichame-
lijke oefening te doen in de buitenlucht. Daar kwamen veel nieuwsgierige kinderen op af,
maar dat deerde de participanten niet.
Bezoek 5. In het dorp Kanazi17 nabij het stadje Nyamata was tot slot een sociotherapie-

groep samengesteld die bestond uit participanten die de genocide hadden overleefd en
uit mannen die uit gevangenschap waren ontslagen. De trainer woonde de tiende van
vijftien bijeenkomsten bij, waar werd gesproken over vertrouwen, emoties, connectie,
disconnectie en misverstand. Er hing een positieve sfeer en de trainer zag dat de socio-
therapeuten in hun enthousiasme meer werk verzetten dan de participanten. In deze
onevenwichtige verdeling zag de trainer een onderwerp voor de vervolgtraining.
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15. 081104 Nyamata
16. 081105 Bezoek aan een functionerende sociotherapie-groep in een dorp buiten het stadje

Nyamata
17. 081106 Bezoek aan een functionerende sociotherapie-groep in Kanazi/Nyamata



– Reflecties van de sociotherapeuten uit Nyamata na de vijfde praktijkcyclus
In Nyamata schreven de tweeëntwintig sociotherapeuten werkstukken over sociothera-
pie en de families van gevangenen, en weduwen, en ex-gevangenen, en de herontdekking
van de eigen waarde, en studenten, en de ontwikkeling van vertrouwen, en alleenstaande
moeders, en de mogelijkheid om beschuldigingen achterwege te laten, en het vinden van
oplossingen tussen mensen in conflict en hoe gacaca zich verhoudt tot sociotherapie.
Sociotherapeute Mukashyaka beschrijft als enige wat met haar als aanstaande socio-

therapeut gebeurde nadat ze de bedoeling van de fasen van sociotherapie begreep. De
oefeningen en de dialogen over de fasen hadden Mukashyaka geholpen te begrijpen hoe
levens en relaties konden zijn. Ze schreef dat ze zich jaren in een isolement had bevon-
den. Het was haar opgevallen dat de bespreking van veiligheid betekende dat er geen pijn
meer werd toegevoegd. Met betrekking tot de fase van vertrouwen realiseerde ze zich na
jaren hoe comfortabel het was om te kunnen vertrouwen en vertrouwd te worden. Dat
er tijdens de fase van zorg ook naar haar was omgezien had haar gevoel van eigenwaarde
versterkt. Ze schreef over het bestaan van verschillende betekenissen van het fasebegrip
respect: er was respect met een goede uitkomst en respect met een slechte uitkomst. Ze
schreef dat er mensen hebben gemoord omdat ze het leiderschap indertijd respecteer-
den. Dat was respect met een slechte uitkomst. In verband met de fase over zeggenschap
noemt ze het bijzondere van de tot stand gekomen regels voor de eigen groep, waarbij
ieders inspanning werd erkend en geaccepteerd. In haar beleving waren de regels bevor-
derlijk voor het samenwerken zonder chaos.

Kakata18

– Na de eerste praktijkcyclus
De sociotherapeuten i.t. van Kakata waren begeleid bij het maken van een begin met de
sociotherapie-groepen. Hier keerde de trainer terug voor de eerste vervolgtraining, nadat
de eerste praktijkperiode van vijftien weken voorbij was. De eerste uren van de vervolg-
training19 werden hier benut om ervaringen te delen en de agenda voor de vervolgtrai-
ning daaruit voort te laten komen.
1e dag van vervolgtraining: De sociotherapeuten vertelden aan de trainer en elkaar dat

ze in de praktijk nog constant leerden en dat ze uitvoerden wat ze geleerd hadden. Even-
als in voorgaande groepen vertelden sommige sociotherapeuten i.t. dat de relatie met
hun echtgenoot er veel beter op geworden was. Anderen vertelden dat de participanten
van de eerste sociotherapie-groepen de spelletjes en rollenspellen erg op prijs gesteld
hadden en dat ze ontdekt hadden dat de participanten de methode na de derde bijeen-
komst gingen waarderen. De sociotherapeuten vertelden dat de participanten trouw
waren gekomen en dat sommigen zelfs voorkeur gaven aan deelname boven het doen
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van hun ‘business’. Evenals de sociotherapeuten bleek dat ook de participanten van de
sociotherapie-groepen thuis deelden wat ze in de socio-groep hadden geleerd. En ze ver-
telden dat hun participanten aan andere mensen het advies gaven om aan de groepen
deel te gaan nemen. Het een en ander betekende dat er meer dan genoeg participanten
waren om volgende sociotherapie-groepen te vormen. Verder vertelden de sociothera-
peuten i.t. dat ze de participanten in de gelegenheid hadden gesteld om de dagopenin-
gen- en afsluitingen te leiden. Vol trots werd tot slot meegedeeld dat de chief van de stad
onder de indruk was van de methode
De sociotherapeuten van Kakata bleken het soms moeilijk te vinden in de sociothera-

pie-groepen aan te sluiten bij het kennis- en begripsniveau van de participanten. Zo had
iemand gezegd dat het maken van een begin voelde als ‘zwaar hout tegen de borst’. In
een van de groepen was de hele eerste cyclus zwaar geweest, omdat er tijdens de vijftien
weken drie sterfgevallen in de leefomgeving waren. Hierdoor bleven de onderwerpen
verlies en verdriet tijdens de sessies terugkeren. De co-trainer schrijft over de betrokken
en professionele wijze waarop de betreffende sociotherapeuten met die situatie van ver-
lies om waren gegaan. Door de begrafenissen bij te wonen hadden ze woord en daad met
betrekking tot vertrouwen en zorg samen laten vallen. In enkele van de groepen hadden
de participanten een materiële tegemoetkoming verwacht en was het de sociotherapeu-
ten moeilijk gevallen om uitleg te geven dat dit niet het geval was. Het ging in Kakata
verder over de onwennigheid van het dragen van de verantwoordelijkheid, die meege-
komen was met de nieuwe sociale rol in het begeleiden van sociotherapie-groepen. De
sociotherapeuten ervaarden dat ze op een andere manier bejegend werden in hun om-
geving.

– Sociotherapeuten en trainers in de tijd van Ebola tijdens de vierde praktijk-
cyclus

De volgende trainingsfase die in november 2014 gepland was, kon niet doorgaan omdat
Liberia te kampen kreeg met een omvangrijke uitbraak van Ebola. Daardoor kon de co-
trainer niet afreizen en was de projectverantwoordelijke terug naar Nederland gekomen.
Beiden onderhielden wekelijks per telefoon contact met de sociotherapeuten. Die vertel-
den dat ze de aanbevolen preventieve handelingen ten aanzien van Ebola in acht namen
en de wekelijkse bijeenkomsten van de sociotherapie-groepen door lieten gaan. Ze ver-
telden verder dat ze deelnamen aan de voorlichting over het gevaar van Ebola. Omdat zij
al vertrouwenskrediet opgebouwd hadden in de leefomgeving, namen de mensen hun
uitleg over preventie serieus. Een van de sociotherapeuten nam in december 2014 con-
tact op om met gepaste trots te vertellen dat ze zelf een bijeenkomst voorbereidden. Ze
waren van plan om de collega’s bijeen te roepen en de voortgang te bespreken en om
verschillende getrainde methoden nog eens te herhalen.20 De sociotherapeut vertelde
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dat geen van de teamleden met Ebola besmet was geraakt. In mei 2015 kon de co-trainer
weer afreizen.

12.4 Analyse

12.4.1 Ontwikkeling van vaardigheid tijdens de begeleiding van
sociotherapie-groepen

De toepassing van de geleerde inhoud en methoden in de basistrainingen stelden de 52
koppels van sociotherapeuten in Byumba in staat om gedurende de eerste twee cycli van
15 weken 104 sociotherapie-groepen van minimaal 10 participanten te bereiken en deze
naar redelijke tevredenheid te faciliteerden. De 38 koppels in Nya-Ngezi bereikten en
faciliteerden 76 groepen naar tevredenheid. De 30 koppels in Nyamata bereikten en faci-
liteerden 60 groepen en de 10 koppels in Kakata faciliteerden 10 groepen.
De overwegende tevredenheid over de ontwikkelde vaardigheid van sociotherapeuten

komt naar voren in de bezoeken aan 15 functionerende sociotherapie-groepen (7 in
Byumba en 8 in Nyamata). In de volgende paragrafen worden bezoeken aan 8 groepen
(3 in Byumba en 5 in Nyamata) en aan 5 plaatsen in Nya-Ngezi geanalyseerd.

12.4.2 Analyse van de toereikendheid van de trainingen in
basisbegrippen

Het antwoord op de eerste analysevraag naar de wijze waarop het begeleiden van de
sociotherapie-groepen ondersteund werd door de inhoud en door de methoden uit de
training in basisbegrippen is, dat de inhoud en methoden toereikend waren voor het
maken van een begin. Dit bleek uit het feit dat de sociotherapeuten i.t. van 5 geanaly-
seerde groepen (2 in Byumba en 3 in Nyamata) de principes van sociotherapie adequaat
toepasten. Zij betrokken de participanten bij een open gesprek. De moeilijkheden die
sociotherapeuten i.t. in 2 sociotherapie-groepen (1 in Byumba en 1 in Nyamata) onder-
vonden wezen op problemen met begrenzen. In een groep in Nyamata waren de vaardig-
heden wel aanwezig maar belastten de sociotherapeuten zichzelf meer dan nodig, wat
ook een probleem is met begrenzen. Als sociotherapeuten zelf veel energie investeren,
lopen zij het risico dat de participanten op hen leunen. Daardoor zal de begeleiding op
den duur te zwaar gaan wegen. Om overbelasting bij sociotherapeuten tegen te gaan
wordt een herhaling van de oefening in zelfzorg op de agenda van de vervolgtraining
geplaatst (zie kader XXXIV).
Evenals in de basistrainingen verbaasden de participanten van de sociotherapie-groe-

pen zich over de impact die deelname aan sociotherapie had op henzelf en hun omge-
ving. Hoewel veel participanten tijdens de eerste bijeenkomsten ook materiele hulp ver-
wacht hadden en er als gevolg daarvan gereserveerde reacties waren, stond de
voorgenomen richting van het proces met sociotherapie in alle onderzochte groepen
overeind. Sociotherapeuten die vaardig functioneerden, toonden ontspannen gedrag en
zochten uit zichzelf geen opvallende bevestiging voor wat ze getoond hadden. Sociothe-
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rapeuten die beginnersmoeilijkheden ondervonden, maakten kenbaar dat zij de moeilijk-
heden graag wilden overwinnen. In hun gedrag was nervositeit merkbaar.

12.4.3 Analyse van de vaardigheid tot uitdagen waar het kan en
ondersteunen waar dat moet

Ten aanzien van het antwoord op analysevraag 2, of de sociotherapeuten in staat waren
om de participanten van de sociotherapie-groepen uit te dagen waar het kon en te on-
dersteunen waar dat moest, zijn 30 van de 99 sociotherapeuten bezocht terwijl zij func-
tioneerden. Van 16 van hen is de observatie geanalyseerd. 10 Sociotherapeuten (4 in
Byumba en 6 in Nyamata) daagden uit waar het kon en ondersteunden waar het moest.
4 Sociotherapeuten (2 in Byumba en 2 in Nyamata) neigden tot teveel bescherming in
hun optreden. Bij 2 sociotherapeuten ontbraken uitdaging en ondersteuning (1 in Byum-
ba en 1 in Nyamata).
De ontspannen sfeer en de participatieve inbreng van de participanten in de 5 be-

zochte plaatsen in Nya-Ngezi toonde ten eerste dat de nieuwe collega’s adequaat ge-
traind waren door de eigen teamleiders die op hun beurt getraind waren in de initiële
training in basisbegrippen. Ten tweede werd uit de ontspannen, participatieve en opge-
togen sfeer in de bezochte bijeenkomsten afgeleid dat de teams overeenstemming had-
den over het faciliteren van een uitdagende bejegening. Het feit dat zij tijdens de be-
zochte bijeenkomsten niet méér op de voorgrond traden dan hun participanten,
onderbouwd de conclusie.

12.4.4 Ontwikkeling en verandering als gevolg van de praktijk met
functionerende groepen

In deze paragraaf, waarin analysevraag 3 voorzien wordt van een antwoord, worden de
geobserveerde vaardigheden van de getrainde sociotherapeuten en de collega’s die zij
trainden en met wie zij dan vijf maanden in koppels samenwerkten geanalyseerd met
het doel verdere aandachtspunten te verzamelen voor eventuele bijstelling en/of aanvul-
ling op de inhoud en vormgegeven basistrainingen. De alfabetische aanduiding corres-
pondeert met de letters in het kader XXXIII (zie hierboven).

a Kunnen benoemen van de beleving ten aanzien van deelname (‘het hart’)
Uit het voorbeeld uit Muhura/Byumba, waar een vrouw aangaf dat ze hoop en nieuwe
vriendinnen had gekregen blijkt, dat de sociotherapeuten in staat waren om de partici-
panten van hun groepen ruimte te bieden om de eigen beleving over de deelname aan
sociotherapie tot uitdrukking te brengen. Dit bleek ook in Mushenyi/Nya-Ngezi, waar
een vrouw zich in openheid af kon vragen waarom God haar alleen had gelaten en uit de
rapportage uit Kakata waar de sociotherapeuten enthousiast vertelden over hun eerste
ervaringen met de sociotherapie-groepen. De voorbeelden vertellen dat de sociothera-
peuten de betekenis bevestigd kregen die zij tijdens de trainingen zelf toekenden aan de
ruimte om zich uit te spreken over hun beleving. De sociotherapeuten werkten uitda-
gend en vertrouwenwekkend.
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b Kunnen toekennen van betekenis aan de ervaring met sociotherapie ‘het hart’
Door de open, onbevooroordeelde, bemoedigende en uitnodigende houding van de so-
ciotherapeuten i.t. werden de mannen in Kisaro/Byumba en de participanten in Kanazi/
Nyamata in staat gesteld te vertellen over de betekenis die sociotherapie voor hen had
gekregen. De mannen benoemden ‘dekolonisatie’ en hoop. Uit de wijze van toepassing
blijkt verder dat de impact van de sociotherapie-groepen tot buiten de muren van de
trainings- en bijeenkomstruimte reikte. De hoofonderwijzer was, door het functioneren
van de sociotherapie-groepen in zijn leefomgeving aangezet verdergaand na te denken
over de erbarmelijke positie van de dak- en brodeloos geraakte vrouwen. Uit deze ge-
dachtewisseling wordt ten eerste afgeleid dat de verantwoordelijke autoriteiten nog
geen corrigerende initiatieven voor dit probleem hadden genomen en ten tweede dat
hoop, gebaseerd op concrete sociale verbetering in de sociotherapie-groepen, perspectief
bood op sympathie voor de interventie en op solidariteit met de gemarginaliseerde vrou-
wen.

c Op bemoedigende wijze kunnen samenwerken (‘het hart’)
De meeste sociotherapeuten hadden ervaren dat de training hen goed gedaan had en
vonden het, zoals Mukashyaka dat beschrijft, heel belangrijk dat zij geleerd hadden om
samen te werken. Evenals de veertien sociotherapeuten in Nya-Ngezi, kwamen ook de
sociotherapeuten in Kakata tot de ontdekking dat de methode door velen begrepen
werd omdat sociotherapie over de eigen leefomgeving ging. Om de werkzaamheid van
dat begrip te koesteren en te benadrukken was het zaak er in de vervolgtraining aan-
dacht te besteden. En ook aan de noodzaak van een evenwichtige werkverdeling tussen
sociotherapeuten en participanten (zie kader XXXIV, hieronder).
Tientallen groepen van participanten bleven elkaar na afloop van vijftien bijeenkom-

sten sociotherapie ontmoeten en verbonden hieraan met eigen geld een sociaalecono-
misch initiatief. Door dit initiatief te beginnen en gaande te houden bevestigden partici-
panten hun vertrouwen in elkaar, kwam er structuur in de samenkomsten en was er een
vorm van legitimatie voor de voortgang van de ontmoetingen ontstaan. Deze initiatieven
tonen dat de sociotherapeuten tijdens de toepassing uitnodigend werkten en evenwich-
tig reguleerden. Sociotherapie daagde niet alleen uit tot participatie maar voorzag ook in
de behoefte participatief te blijven. In Rwanda kwalificeerden nieuwkomers sociothera-
pie als ‘ihumure’ (opluchting21): ‘It is a programme for our own interest, this is for us’.

d Toegenomen gevoel van zelfvertrouwen vanwege deelname aan sociotherapie
(‘het hart’)

Zonder de mogelijkheid om het nieuw geleerde eerst te delen met nieuwe collega’s en
geëquipeerd met zelf gemaakte programma’s voor de vijftien bijeenkomsten, deden de
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sociotherapeuten van Kakata hun eerste ervaringen op. En terwijl zij de zelfontworpen
programma’s niet compleet met elkaar konden delen omdat de opdracht een maatje te
groot bleek en de tijd daarom net niet toereikend, manifesteerden zij na drie maanden
toch trots en toegenomen zelfvertrouwen. Verscheidene hadden zich door de zenuwslo-
pende uren van de eerste sociotherapiebijeenkomsten geworsteld en nadien ‘de belo-
ning’ van het vertrouwen van de participanten gevonden. Deze kwamen trouw en op
tijd en dat was een noemenswaardige verbetering voor lokale begrippen.

e Het kunnen benoemen wat iets is (‘het hoofd’)
In de sociotherapie-groepen van Nya-Ngezi was er blijdschap over iedere uiting van de
participanten, de sociotherapeuten en de staf over de beleving van verandering en/of
verbetering. Temeer omdat de thema’s weer over henzelf gingen in relatie tot de familie,
de vrienden en buren en over hun betrokkenheid met God en de kerk en omdat ze in
vrijheid spraken over hun relatie tot de macht en de onmacht van de macht. Doordat de
sociotherapeuten zich in de trainingen gerealiseerd hadden dat zij veiligheid en vertrou-
wen op een methodische manier tot stand konden brengen hadden zij hun participan-
ten tot eenzelfde ervaring in staat kunnen stellen. Dat de participanten vrij konden be-
noemen wat de betekenis van sociotherapie voor hen was, vertelde dat ook zij op
cognitieve wijze betekenis hadden gegeven aan het gecommuniceerde in de sociothera-
pie-groepen.

f Het kunnen benoemen van veranderingen in eigen gedrag (het hoofd’)
In de eerste en tweede praktijkcyclus konden de participanten zoals in Kisaro, aangeven
welke rol zijzelf gespeeld hebben bij het maken van veranderingen. En de sociotherapeu-
ten lieten zien dat zij het klassieke idee over hulpverlenen hadden losgelaten: problemen
waren in samenwerking opgelost en niet door de sociotherapeuten.
Doordat een lang slepend landconflict met de methode van sociotherapie tot een ein-

de was gekomen konden de participanten in Nya-Ngezi vertellen dat er vertrouwen was
ontstaan en veranderingen in gedragingen. Meer dan ooit, en zonder betaling van
(smeer)geld, werd er naar elkaars advies geluisterd, werd er bemoedigd en werd de assis-
tentie van de ander geaccepteerd. De veranderingen hebben ertoe geleid dat er in fami-
lies over veel meer onderwerpen gesproken kon worden dan voorheen. Er kon weer op
traditionele wijze bier gedeeld worden. Een participant toonde de moed om publiekelijk
te vertellen dat ze vroeger te eigenwijs was en dat ze nu veel wijzer was geworden. In de
benoemde veranderingen werd het vertrouwen in de herontdekking van de eigen eigen-
waarde en sociale competentie zichtbaar en daarmee werd de stelling uit de theorie van
Bandura bevestigd over de relatie tussen motivatie en competentieverwachting.
Een ander voorbeeld van het kunnen benoemen van verandering in eigen gedrag be-

stond eruit dat de traditionele rangschikking in iedere basistrainingsgroep voor sociothe-
rapeuten stap voor stap en zonder ongemak te veroorzaken, achterwege was gelaten.
Deze, in iedere sociotherapie-groep begonnen verandering, bleek voortgezet te kunnen
worden in de bijeenkomsten met de honderden participanten. Het vanzelfsprekende
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vertrouwen in de verandering gaf tevens gewicht aan de herhaalde adviezen en verzoe-
ken om sociotherapie ‘overal’ te brengen. Het loslaten van de traditionele rangschikking
kan gezien worden als een van de indicatoren van de ontwikkeling van horizontale socia-
le mobiliteit uit de theorie van Bunge. De sociale betekenis van horizontale mobiliteit
bestaat eruit dat die zich tot toename van solidariteit kan ontwikkelen en tot een corri-
gerend tegenwicht ten opzichte van tekortkomingen in besluiten die in de hiërarchische
lijn gemaakt worden.
Wat betreft de kwaliteit van de koppels bestond er bij de trainer de verwachting dat er

onderlinge verschillen in niveau van functioneren merkbaar zouden zijn. Maar, nadat de
honderden participanten in Nya-Ngezi opgetogen en blij vertelden dat ze in staat waren
gesteld hun ervaringen en belevingen te delen, was het verschil in eventuele verschillen
niet waarneembaar. Als ze er al waren, egaliseerden de participanten deze in hun nieuwe
ontmoetingen. Op basis van tientallen voorbeelden werd aangetoond dat de mensen
hun problemen zelf ter hand zijn gaan nemen en zijn gaan oplossen en dat er geen hulp
meer verleend werd aan ‘slachtoffers.’
Het publiekelijk kunnen benoemen van veranderingen in het eigen gedrag en dat van

anderen vertelt dat de participanten eigen ontdekkingen deden. De inbreng over afne-
mend egoïsme, en over de ‘verrader’ die nu gegroet werd, de grond die weer onder de
voeten gevoeld werd, de echtgenote niet meer als slavin behandelen en de toename van
vertrouwen tussen buren vertelden over woorden die aan emoties werden gegeven. De
niet mis te verstane woorden als egoïsme, verrader of slaaf waren niet gebruikt tijdens de
verkennende gesprekken. Verandering in woordgebruik is volgens de theorie van Bunge
over horizontale sociale mobiliteit een betrouwbare indicator van sociale verandering. In
de voorbeelden wordt tevens de werking zichtbaar van de theorie over nabootsing van
Bandura. Doordat de eerste participanten vertrouwen toonden in het grote gezelschap
en zich openhartig uitspraken, nodigde dat anderen uit dat ook te doen.

g Het kunnen geven van positieve aandacht aan medeparticipanten
(‘de handen’)

Wat de participanten (en eerder de sociotherapeuten) in de groep met elkaar deelden,
hing samen met de fase van ontwikkeling waarin een groep verkeerde en met de activi-
teiten van dat moment. Als de fasen van veiligheid en vertrouwen besproken waren en
toereikend begrepen en vertrouwd, dan kon een moeilijkheid uit de thuisomgeving of
een verbeterde relatie met de huwelijkspartner in de groep worden gedeeld. Uit de ver-
schillende voorbeelden wordt afgeleid dat de sociotherapeuten op methodische wijze in
staat waren om een sfeer van veiligheid en zekerheid te creëren waarbinnen ruimte was
om elkaar positieve aandacht te geven. De positieve aandacht heeft ook het zelfvertrou-
wen van de participanten uit de beide etnische groepen in Nyamata, die elkaar voorheen
naar het leven stonden, bevorderd. In het voorbeeld uit de zeer kleine ruimte van samen-
komst wordt de voorwaardenscheppende betekenis benadrukt van de community-based
werkende sociotherapeuten i.t. die de thema’s van gesprek overlieten aan de participan-
ten.
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In Nya-Ngezi verwezenlijkten de sociotherapeuten i.t. een voorbeeld van positieve aan-
dacht toen ze de traditionele leiders naar voren haalden om de intentie van de onder-
linge samenwerking te benadrukken. Dit moment bracht gevoelens van trots met zich
mee die, op de gezichten van een ieder in het gezelschap te lezen waren. Een ander voor-
beeld van het kunnen toepassen van positieve aandacht kwam van de participant die zijn
buren na een diefstal anders benaderde dan voorheen. De voorbeelden verduidelijken
dat de fasen van veiligheid en vertrouwen voldoende begrepen en toegepast waren en
dat de trainer in de vervolgtraining kan volstaan met een korte herhaling als inleiding
naar nieuwe informatie over de basisbegrippen uit de groepsdynamica.

h Het kunnen leren van voorbeeld(en)gedrag (‘de handen’)
De sociotherapeuten i.t. van de mannengroep in Kisaro/Byumba leken de activiteiten
met betrekking tot de fasen van veiligheid en vertrouwen toereikend behandeld te heb-
ben. Wellicht daarom konden de mannen naar voren brengen dat ze door te participe-
ren in sociotherapie verlichting hadden gevonden in hun hopeloze gevoelens. In de vei-
lige ruimte van sociotherapie hadden ze gemerkt dat zij ‘de zware jas’ van gêne en
schaamte even uit konden doen. In hun antwoorden was hoorbaar, zichtbaar en werd
voorstelbaar dat de mannen niet waren geforceerd. De sociotherapeuten van deze groep
toonden kwalitatief en professioneel voorbeeldgedrag met als effect dat de spanning in
de mannen verminderde en zij op basis van oprechtheid opnieuw contacten konden
maken. Oprechtheid is essentieel bij het weer aangaan van beladen contact in de naaste
omgeving, bij het weer groeten, bij het betonen van vormen van spijt en bij het kunnen
bieden van vormen van vergeving. Als er minder spanning is, kan het bespreekbaar en
voelbaar worden of spijt over de onomkeerbare daden oprecht is of geveinsd wordt in
verband met strafvermindering.

i Het kunnen herkennen en benoemen van verandering in eigen gedrag en vaar-
digheden en dat van anderen (‘de handen’)

Zonder te weten dat ze dat deden, bevestigden de tien geïnterviewde sociotherapeuten
van Nya-Ngezi verschillende stellingen uit het model van Lewin & Grabbe over metho-
disch leren in groepen. Daaronder het geloof in de eigen ontdekkingen en dat actief leren
effectiever is dan passief leren. En zij bevestigden dat verandering in gedrag, beïnvloed
wordt door een veranderde perceptie van onszelf en onze omgeving. De sociotherapeu-
ten i.t. experimenteerden met ander gedrag en ze ondervonden daar steun, acceptatie en
zorg uit de omgeving voor. De trainingen waren, volgens de sociotherapeuten ‘anders’
omdat woord en daad samenvielen en omdat indirect betrokkenen in het gebied dat
ook opmerkten.

j Het kunnen tonen van tact bij het omgaan met problemen (‘de handen’)
De participanten van Kakata (en van alle andere groepen) vertelden dat zij bekenden
adviseerden deel te gaan nemen aan de volgende vijftien bijeenkomsten met sociothera-
pie. De motivering voor dit handelen kwam overeen met wat de geïnterviewde sociothe-
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rapeute uit Nya-Ngezi vertelden: ‘We gunnen anderen deze methode want in het ver-
spreiden van de voordelen van de andere mentaliteit zien wij een mogelijkheid om tot
sociale veranderingen te komen’.
De voorbeelden tonen dat de vaardigheid van tact toegepast werd ten opzichte van

de problemen in de leefomgeving. Vanwege verschillende perspectieven was de vorm
van tact om buren te adviseren ook deel te gaan nemen aan sociotherapie eenvoudiger
uitvoerbaar dan de tact om medestanders te vinden met wie overtredingen van mensen-
rechten aanhangig gemaakt moesten worden. Vanwege de eenvoud, wat een van de
eisen is waar initiatieven voor verandering volgens Lewin & Grabbe aan moeten voldoen,
konden de participanten (weer) ervaren dat zij over tact beschikten om mensenrechten
in praktijk te brengen.
De sociotherapeuten in Kisaro benoemden en toonden dat het democratisch principe

in openheid was behandeld. De participanten leken moeiteloos de ruimte te gebruiken
om te experimenteren met ander gedrag, bijvoorbeeld ten opzichte van de traditionele
norm dat autoriteiten direct het woord gegeven wordt als zij een gezelschap binnenko-
men. Doordat de participanten het initiatief namen en de bezoekers tenslotte uitnodig-
den het woord te nemen toonden zij tekenen van hervonden waardigheid. Dat het initia-
tief tot de conversatie zou leiden die volgde, konden de participanten niet weten en zij
konden daarover ook niet voorzien dat ze na afloop oogcontact met de bezoeker van ver
zouden maken. De toenadering was mogelijk geworden omdat de sociotherapeuten i.t.
het democratisch principe op vertrouwenwekkende en voldoende vaardige wijze prakti-
seerden. In het voorbeeld is te zien dat het democratisch principe bij kan dragen aan het
kunnen meebeslissen over een zinvolle verandering die zich in het heden afspeelt.

12.5 Thema’s voor de agenda van de vervolgtraining
Ten aanzien van analysevraag 4 over de ervaringen in de praktijk en hoe die leidden tot
de samenstelling van agenda’s voor de vervolgtraining bleek, uit de observaties en ge-
sprekken, dat de teams van sociotherapeuten van Byumba, Nya-Ngezi, Nyamata en Ka-
kata goed waren voorbereid door de inhoud en vormgeving van de basistrainingen. De
fasen en de principes en methoden sloten goed aan bij de lokale omstandigheden. Wel
was herhaling van het eerder geleerde gewenst zodat de verbanden nog eens gelegd kon-
den worden. Het was nodig te oefenen in het herkennen van tekenen van ontwikkeling
of terugval die op hun beurt om de toepassing van extra vaardigheden en of methoden
vragen. De moeite met begrenzen en de redeneringen die de sociotherapeuten aanvoer-
den voor een extra vergoeding, verduidelijken dat het basisprogramma op dat punt aan-
vulling behoeft en dat aandacht voor begrenzen deel uit dient te maken van de vervolg-
trainingen.
Een ander punt van aandacht betrof de manier waarop men bepaalde groepen aan-

duidde. In de aanduidingen ‘verwaarloosde weduwen, prostituees of ex-gevangenen’
schuilt het risico dat de sociale identiteit van iemand wordt gereduceerd tot de proble-
men die deze identiteit bedreigen. En dat kan een open luisterende attitude in de weg

TERUGVINDEN VAN WAARDIGHEID

320



staan waarmee ook het zicht op mogelijkheden van iemand naar de achtergrond ver-
dwijnt.
Vanuit de redenering dat de sociotherapeuten en de staf konden leren van de agenda

voorbereidende werkwijze, werden de agendapunten van de vervolgtrainingen (zie kader
XXXIV) in vragende vorm geformuleerd. De trainingsvragen ten behoeve van de agenda
worden hierna gerubriceerd in bevorderende en belemmerende factoren, veiligheid, de
meer of minder toereikende inhoud en vormgeving van de trainingen in basisbegrippen,
de vaardigheden en de beperkingen van de sociotherapeuten in het draagbaar kunnen
houden van de problematiek in groepen, begrenzen, alsook in de bemoedigende en de
service verlenende begeleiding van de staf. De trainer bracht haar punten pas in nadat de
sociotherapeuten i.t. hun ervaringen met de praktijk gedeeld hadden tijdens de eerste
trainingsdag van de vervolgtrainingen.

Kader XXXIV

Door de trainer verzamelde agendapunten voor vervolgtraining(en)

Thema’s Te bespreken vragen

Bevorderende factoren – Op welke wijze leggen de sociotherapeuten de ondervonden tevre-
denheid bij de participanten uit?

Belemmerende factoren – Op welke wijze leggen de sociotherapeuten de ondervonden weer-
stand onder de participanten uit?

Veiligheid – Op basis van welke feiten, handelingen of tekenen stelden de socio-
therapeuten vast dat de participanten de methodiek, de sociothe-
rapeuten en de andere leden van de groep gingen vertrouwen?

– In welke van de vijftien bijeenkomsten stelden de sociotherapeuten
voor het eerst vast dat het vertrouwen zich ontwikkelde?

– In welke van de vijftien bijeenkomsten stelden de sociotherapeuten
vast dat weerstand toenam?

– Hebben er zich tijdens de sociotherapie-bijeenkomsten onveilige
situaties voorgedaan?

– Willen en kunnen de sociotherapeuten over die situaties vertellen?

Meer of minder toerei-
kende inhoud en vorm-
geving van de basistrai-
ningen

– Op welke wijze kijken de sociotherapeuten na circa dertig weken
van praktijkervaring terug op de inhoud en vormgeving van de
basistrainingen?
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De eigen vaardigheid
en de beperkingen van
de sociotherapeuten

– Leggen de sociotherapeuten verband tussen de antwoorden op de
voorgaande vragen en de eigen vaardigheid?

– Leggen de sociotherapeuten verband tussen de antwoorden op de
voorgaande vragen en de eigen beperkingen?

– Op welke wijze omschrijven de sociotherapeuten hun omgang met
de dynamiek in de sociotherapie-groepen?

– Op welke wijze omschrijven de sociotherapeuten hoe zij die dyna-
miek meer of minder goed konden begeleiden?

– Over welke thema’s willen de sociotherapeuten een herhaling?
– Over welke thema’s willen zij aanvullend getraind worden?

Begrenzen – Op welke wijze omschrijven de sociotherapeuten (en de staf) de
meerwaarde van meer dan tien participanten in een groep?

– Wat maakt dat de sociotherapie bijeenkomsten langer duren dan
drie uur?

– Wat zijn de ervaringen met het aantal van vijftien bijeenkomsten?
– Welke argumenten zijn er bij de sociotherapeuten en de staf voor
het aanbieden van nazorg?

– Wie van de participanten komt in aanmerking voor nazorg?
– Waarover zal de nazorg gaan?

– Wie gaat de nazorg uitvoeren?
– Bestaan er gedachten over de duur van nazorg?
– Hoe kunnen gedachten over nazorg beschreven worden?
– Kan nazorg gefaciliteerd blijven als participanten vrienden worden
van de sociotherapeuten?

– Welke argumentatie zou uitbreiding van financiering rechtvaardi-
gen?

– Doet de wijze ter zake waarop participanten omschreven worden?

De begeleiding van de
staf

– Op welke wijze speelde de staf een rol in het bereikte resultaat?
– Op welke wijze is de tot ontwikkeling gekomen organisatie onder-
steunend of belemmerend geweest in het resultaat?

– Op welke wijze hebben de staf en de ondersteunende organisatie
gezorgd voor het emotionele welzijn van de sociotherapeuten?

Conclusie
Het onderzoek laat zien hoe de tot participatie uitnodigende methodiek van sociothera-
pie werkte in de dorpen en buurten van de geografisch en politiek verschillende gebieden
van interventie. De functionerende groepen bleven nergens onopgemerkt en er waren
altijd méér participanten dan voor de omvang van een groep wenselijk was.
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We kunnen concluderen dat de inhoud en de methoden uit de eerste drie fasen van de
basistraining de sociotherapeuten i.t. voldoende hebben geëquipeerd om sociotherapie
in praktijk te brengen. Dit is aannemelijk gemaakt in de analyse van de reflecties van de
participanten die hernieuwde contacten aangingen, met elkaar, in de thuisomgeving,
met de participanten van een vorige of een volgende groep en in het voorbij gaan, op de
akker, op de markt of op het kerkplein. Eenvoudig omdat men van elkaar wist wie op
enig moment aan een cyclus van vijftien weken deelnam en er daardoor iets gemeen-
schappelijks ontstaan was. Deze en de volgende verandering wekten nieuwsgierigheid.
Een volgende verandering betreft het initiatief van veel groepen van participanten om

na een cyclus van vijftien weken elkaar te blijven ontmoeten en inkomens genereerde
activiteiten te verbinden aan het aangename van verbonden blijven. De verzoeken van
deelnemers voort te gaan met de interventie en deze ook naar autoriteiten te brengen
waren zowel uitingen van hoop en perspectief op een menswaardiger bestaan als van
verworven vrijheid ten opzichte van het uiten van kritiek.
Hoe de inhoud van de trainingen verder ondersteunend was blijkt uit het feit dat er

tussen de eerste tweehonderdvijftig begeleide groepen telkens maar enkele koppels per
gebied waren die problemen ondervonden in het adresseren van materiele verwachtin-
gen. Veel koppels rapporteerden over hun moeite met de eerste dagen van toepassing
van sociotherapie. Alle koppels toonden enthousiasme over wat na vijftien bijeenkom-
sten gelukt was en geen van hen maakte melding van het ontstaan van onbeheersbare
situaties in de sociotherapie-groepen. Hieruit blijkt tevens dat de sociotherapeuten i.t. in
staat waren om de participanten van de sociotherapie-groepen uit te dagen waar het
kon en te ondersteunen waar dat moest. De sessies na vijftien bijeenkomsten beëindigen
is overigens overal beleefd als ongemakkelijk en als tekort schieten.
De ontstane (sociale en sociaaleconomische) vormen van onderlinge hulp in de ont-

wrichte weefsels, waardoor de participanten in staat waren om binnen en buiten de
groepen hun nieuwe belevingen en ervaringen te delen en te experimenteren met ander
gedrag, benadrukken de betekenis van het toegevoegde begrip inter-est, zoals Arendt
(p.176) dat formuleert. Inter-est gaat volgens Arendt over ‘iets dat zich tussen de mensen
bevindt en hen daarom in staat stelt relaties en banden aan te knopen’. Een leven zonder
gesprek en zonder actie is volgens Arendt letterlijk dood. Het is niet langer een menselijk
leven want het wordt niet langer geleefd onder de mensen.
De door vele participanten waargenomen en uitgesproken veranderingen in gedragin-

gen, onderschrijven tevens de betekenis van gedegen historische en politieke kennis van
de context en in het bijzonder van cruciale mechanismen daarbinnen. Door sleutelbe-
grippen uit de kennis te vertalen en te verbeelden naar alledaags woordgebruik en door
deze in te weven in de variatie van aantrekkelijk gemaakte en inspanning vragende me-
thoden is de positieve uitkomst van de functionerende groepen bevorderd. Inweven be-
vorderde openheid van geest waarmee de sociotherapeuten evenwicht konden aanbren-
gen tussen enthousiasme en gevoelens van onmacht.
De ervaringen in de praktijk met sociotherapie-groepen brachten overwegend sterke

punten aan het licht, waarvan er velen in aanmerking kunnen komen als voorbeeld tij-
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dens de vervolgtrainingen. Er werden ook belemmeringen zichtbaar. Een in tal van situ-
aties terugkerende belemmering betreft het probleem met begrenzen. De geformuleerde
vragen voor de agenda van de vervolgtrainingen wijzen naar dit probleem. Met de toe-
passing van de aangepaste methodiek van sociotherapie is uitvoering en inhoud gegeven
aan een interventie die velen in staat stelde om een begin te maken met het terugvinden
van gevoelens van waardigheid.

Foto 14): Uit collectie van Jan Schaardenburg.
Een functionerende sociotherapie-groep in Nyamata, 2009.

Foto 15): Gekregen van Theoneste Rutayisire.
Ex-participanten verenigen het aangename met het nuttige van een inkomen genere-

rend initiatief. Nyamata, 2009
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Ter illustratie en afronding resten nog getallen die betrekking hebben op de omvang van
de praktijk van toepassing in de vier gebieden over de periode 2005-2013 (kader XXXV).

Kader XXXV

De toepassing van sociotherapie in getallen (2005-2013)
De cijfers over de onderzochte jaren 2005-2013 getuigen van de omvang van de inzet van de socio-
therapeuten en de stafleden. Sarabwe (2013) noemde in zijn Masterdissertatie dat er in Byumba
11.000 participanten bereikt waren tussen 2006-2013. In Nya-Ngezi bereikten de sociotherapeuten
i.t. een aantal van 7600 participanten (1266 per jaar) tussen 2007 en 2013. In Nyamata werden 1800
participanten (900 per jaar) bereikt tussen 2008-2010. In Kakata bereikten de sociotherapeuten i.t.
in 2013 de eerste 100 participanten.
De gegevens vertellen dat de 354 getrainde sociotherapeuten in de vier plaatsen van training - de
teams kregen nu en dan de mogelijkheid om groepen van nieuwe collega’s te trainen – het mogelijk
hebben gemaakt dat er tenminste 20.500 participanten in 2050 groepen konden samenkomen.
Ieder van de 2050 groepen kwam 15 maal bijeen dus werd er ook 30.750 maal geleerd van het
verrichten van de administratieve en logistieke handelingen.
De trainingen (en vervolgpraktijk) in sociotherapie, inclusief de kosten van een internationale con-
ferentie in 2007 in Kigali, een deel van de kosten van het onderzoek van dr. Scholte en dr. Verduin
van Equator, en een deel van de kosten van een televisie documentaire, bedroegen gemiddeld 4,92
euro per participant per sociotherapie sessie. Dit cijfer is in 2011 berekend en afgestemd met de
betrokken financieel medewerker bij Cordaid. Op basis van die berekening zijn de bedragen door-
getrokken naar 2013.
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Deel IV

Discussie en conclusie





13 Discussie en conclusie

Introductie
Nu het onderzoek naar de training tot begeleider van sociotherapie-groepen met deel-
nemers van Byumba, Nya-Ngezi, Nyamata en Kakata is afgerond, rest de bespreking van
de belangrijkste bevindingen. Eerst zullen de deelvragen beantwoord worden. Vervolgens
worden enkele centrale uitkomsten beschreven. Tevens wordt gereflecteerd op de sterke
en zwakke punten van het onderzoek. Daarna worden aanbevelingen voor de praktijk en
voor verder onderzoek geformuleerd. Tenslotte volgt een afrondende conclusie.

13.1 Bevindingen met betrekking tot de deelvragen van onderzoek
In deze paragraaf wordt ingegaan op de in de inleiding beschreven deelvragen die ten
grondslag lagen aan het onderzoek.

13.1.1 De politieke en sociale problematiek in de gebieden van interventie
Uit de literatuur bleek dat de sociale orde in Rwanda, Congo en Liberia traditioneel was
georiënteerd. De nasleep van geweld was bij aanvang van de trainingen in elk van de
gebieden nog dagelijks en indringend aanwezig. Uit de literatuur was op te maken dat er
sprake was van wantrouwen en verbroken sociale cohesie. De literatuurstudie was van
belang voor het ontwikkelen van de training. De resultaten van de literatuurstudie heb-
ben de trainer in staat gesteld relevante vragen te stellen en passende oefeningen te
formuleren.

13.1.2 De uitkomsten van de verkennende gesprekken
De verkennende gesprekken met vertegenwoordigers van de lokale bevolking leidde tot
veertien tentatieve vragen naar de wijze waarop de aanstaande trainingsdeelnemers de
begrippen veiligheid, vertrouwen, zorg, respect, zeggenschap en emoties onder woorden
brachten en hoe zij aankeken naar vanzelfsprekend geworden omgangsvormen en pro-
blematische thema’s. Deze vragen sloten aan op de bevindingen uit de literatuurstudie
en boden concrete uitgangspunten voor vragen en oefeningen tijdens de training.

13.1.3 De werving van de deelnemers
Bij de werving van deelnemers werden eisen gesteld aan het opleidingsniveau en aan de
draagkracht. De te werven deelnemers moesten integer zijn en vertrouwd worden door
de lokale bevolking. De ingangseisen bleken adequaat te zijn. Er was grote leergierigheid,
weinig uitval en deelnemers misten weinig bijeenkomsten. De deelnemers verstrekten
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bovendien relevante redenen voor afwezigheid (zie hoofdstuk III). Slechts twee stafleden
en zeven deelnemers stopten binnen twee jaar met de training. Braad beschrijft proble-
men met de motivatie van de sociotherapeuten in Byumba in 2009. Een verklaring hier-
voor was de afwezigheid van een perspectief op salariëring na certificering. Dit vormde
een zwakte van het programma.

13.1.4 Het proces van sociale verandering
Participatie in de trainingen en het vervolgens zelf vormgeven aan de praktijk van com-
munity-based sociotherapie betekende een fundamenteel verschil met de wijze waarop
de deelnemers en participanten gesocialiseerd waren. Voorheen werden de gewoonten
en gebruiken van de hiërarchisch georganiseerde traditie gevolgd. Niet uit principe, maar
omdat een andere mogelijkheid voor handelen nauwelijks tot niet bekend was. Door de
trainingen leerden de deelnemers zelf een actieve rol te spelen in het tot stand brengen
van sociale patronen. Dit ging gepaard met vreugde, maar ook met onzekerheid. De blijd-
schap werd veroorzaakt door het kunnen spelen van spelletjes en door telkens nieuwe
methoden waarmee over nieuwe vaardigheden geleerd werd. Onzekerheid en vrees hiel-
den verband met de intuïtieve beleving dat besluiten niet voor de deelnemers genomen
werden. In de methodiek werd verwacht dat zij dit zelf gingen doen.
Een deelnemer in Liberia verwoordde de kern van de sociale verandering op familie-

en gemeenschapsniveau als volgt: ‘Voor ik aan deze activiteit deelnam voelde ik over
mijn familie dat mijn vader de enige persoon was met het recht om te spreken. Alleen
hij had het laatste woord in de familie. Maar nadat ik vijftien weken participeerde in
sociotherapie komt de complete familie samen om te besluiten over volgende stappen.
Het is nu in onze familie niet meer zo dat een persoon alles voor het zeggen heeft’.
Iemand anders vertelde: ’Wanneer er iets vervelends gebeurt in onze gemeenschap, om
het even met wie, komen we als community samen en bespreken we de situatie en
lossen we een probleem samen op. Niemand kan iemand meer gevangen nemen en
zomaar een rechtszaak tegen ons beginnen. Onze gemeenschap is onder controle’ (You-
tube video, sociotherapy Liberia 2015). De verwoording leek in alle opzichten op de erva-
ringen die de participanten van Byumba, Nya-Ngezi en Nyamata eerder gebruikten voor
de sociale verandering.
De waarde van de sociale verandering bestond uit verschuiving van besluitvorming op

basis van persoonlijke macht naar besluitvorming gedreven door inhoud en overleg. De
verwoording illustreert de zinsnede uit de Nederlandse WRR nota ‘Minder Pretentie, Meer
Ambitie: Ontwikkelingshulp die verschil maakt’ (p.84) over het cruciale belang van de be-
schrijving van sociale netwerken vanuit het gezichtspunt van sociale relaties. In sociale
netwerken is een pijnlijk relationeel tekort zichtbaar geworden als gevolg van etnische
conflicten en wijdverspreide corruptiepraktijken, terwijl het steeds duidelijker wordt dat
mensen juist overleven dankzij hun netwerken.
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13.1.5 De rol van de deelnemers in het proces van sociale verandering
De deelnemers speelden een actieve rol in het vorm geven van de training. Zij partici-
peerden in een variatie van creatieve trainingsactiviteiten. Zij maakten zelf regels, defini-
eerden essentiële begrippen en leerden tegelijk over procedures en ze ontwierpen bij
situaties passende scripts bij rollenspellen. De deelnemers leerden sociotherapie toepas-
sen doordat de trainer consequent om een toelichting vroeg over wat zich als vanzelf-
sprekend aandiende. Dit bevorderde participatie en het aangaan van verantwoordelijk-
heid. Als gevolg hiervan ontwikkelde zich een sfeer die verandering mogelijk maakte in
de relatie met collega’s en de leefomgeving. Dit bewerkstelligde een nieuw begin van
omzien naar elkaar.
De ontdekking zelf sociale grenzen te kunnen verleggen, creëerde een stevig funda-

ment onder de uitvoerbaarheid van een community-based organisatie. De structuur van
een wekelijkse ritme van samenkomsten en de moreel ondersteunende vervolgtrainin-
gen zorgden voor een verantwoorde toepassing, waarvan tot heden gebruik gemaakt
wordt.

13.1.6 De fasen, stappen en aandachtspunten van de training
Het focus van eerste activiteiten (zie hoofdstuk 4) bewerkstelligde een sfeer van veilig-
heid. Dit was de uitkomst van een gezamenlijke inspanning van de deelnemers en de
trainer. Tegelijkertijd ontstond onzekerheid. De antwoorden op vragen naar verwachtin-
gen (zie hoofdstuk 5) lieten zien dat de deelnemers niet gewend waren eigen verwachtin-
gen uit te spreken. De antwoorden in Rwanda waren in lijn met nationaal gehanteerde
slogans die gericht waren op eenheid en verzoening. De deelnemers waren gewend aan
macht gestuurde aansturing en aan een volgende (volgzame) rol. Hoewel de Congolese
en Liberiaanse deelnemers ook niet erg duidelijk waren in hun verwachtingen, leken zij
zich wel vrij te kunnen uitspreken.
Geleidelijk ontstond er vertrouwen (zie hoofdstuk 6), doordat de deelnemers zagen

dat hun deelname aan de activiteiten en hun kritische reflecties daarop betekenis kregen
in volgende oefeningen. Toename in aandacht, frequentie en intensiteit van deelname
was een uiting van toegenomen vertrouwen. De oefeningen waarin eigen regels gemaakt
werden en een definitie van vertrouwen werd opgesteld, leidden tot grote leergierigheid
bij de deelnemers in alle groepen. In de tweede week van de training werd de fase van
zorg ingezet (zie hoofdstuk 8). Bij de terugkeer bleek enthousiasme en veel deelnemers
presenteerden zich anders. Vrouwen hadden opvallend meer zorg besteed aan hun uiter-
lijk (zie ook: Richters, Rutayisire & Dekker. 2010).
In de tweede week werd gefocust op de betekenis van waarden in processen van ver-

andering. Dit leidde tot meer begrip voor de eerdere socialisatie en voor de methodiek
van training. De deelnemers begonnen erop te vertrouwen dat ze de methodiek ook zelf
konden toepassen. Een en ander had tot gevolg dat de fase van respect (zie hoofdstuk 9)
op natuurlijke wijze aan de orde kwam. Een punt van aandacht in deze fase was de
perceptie van een klassiek helpende hulpverlener. In ruil voor, meestal materiele hulp,
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ontvingen de klassieke hulpverleners respect en dankbaarheid. In rollenspellen ‘onthul-
den’ de deelnemers dat deze perceptie solide verinnerlijkt was. Hierna werd hetzelfde
script nog eens gespeeld. De observanten werden spelers en de spelers observanten.
Deze werkwijze markeerde een verandering van visie op hulpverlenen, waarbij actieve
participatie en het vinden van oplossingen door participanten zelf centraal kwam te
staan.
Tijdens het maken en spelen van het kwartetspel (zie hoofdstuk 10) demonstreerden

de deelnemers wat zij van het nieuw geleerde begrepen en verinnerlijkt hadden. In de
emoties werd de invloed van de trainingen tot zover (10 trainingsdagen en verwerkings-
weken tussendoor) op de cognitieve structuren (er was meer denkbaar geworden), op de
attitudes (er was bereidheid tot samenwerken), op waarden (werken op basis van de
principes van sociotherapie is interessant) en op percepties in gedragspatronen (de ver-
schuiving naar hulpverlenen op basis van bevorderen van participatie) zichtbaar. In de
trainingsfase met focus op zeggenschap (het samen ontwerpen van wervingscriteria en
trainingsagenda’s) werden de samenwerkingsvaardigheid en het respecteren van de zelf
geformuleerde regels voor gedrag en de controle over de eigen emoties zichtbaar. De
twaalf dagen van training eindigden met trotse deelnemers die zich verrast toonden
over de talenten waarover zij bleken te beschikken. De uitkomst bezorgde ook de trainer
energie en inspiratie. Tijdens de eerste toepassing in praktijk (zie hoofdstuk 12) bleken de
deelnemers (nu sociotherapeuten in training) in staat de nieuwe deelnemers tot partici-
patie te bewegen.

13.1.7 Werkzame bestanddelen
Een belangrijk bestanddeel van de training was visualiseren en werken met flip-overs en
posters. De visualisering stelde de deelnemers in staat zich de stappen te herinneren, de
uitwerking van een (of een combinatie van meer dan een) toegepaste methode te be-
noemen, en de onderlinge samenhang te ontdekken tussen een aanleiding en een me-
thode. Resultaat van deze werkwijze was dat de deelnemers zelf agenda’s voor de acht-
daagse training van volgende collega’s ontwierpen en dat zij de kwaliteit van ieder
ontwerp onderdeel maakten van democratische besluitvorming. Hieruit bleek dat de
fasen en principes, de spelletjes, de huiswerkopdrachten, de zelfgemaakte regels en de
zelf gedefinieerde begrippen werkzame bestanddelen waren van de training in de ogen
van de deelnemers. Deze onderwerpen werden alle opgenomen in de agenda’s.
Een ander belangrijk bestanddeel van de training was de ontwikkeling van een duide-

lijk gestructureerd plan van organisatie waarmee het geleerde in praktijk gebracht werd.
De gelijklopende praktijkcyclussen van vijftien weken, gecombineerd met het perspectief
op herhaald ondersteunende vervolgtrainingen, versterkte het handelende zelfvertrou-
wen van de koppels die sociotherapie-groepen begeleidden. Na vierentwintig maanden
oordeelden de sociotherapeuten i.t. dat hun training in sociotherapie traceerbare resul-
taten achterliet.
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13.1.8 Bevorderende en belemmerende factoren
Een bevorderende factor was de gestructureerde samenwerking, die tijdens de trainingen
in verschillende activiteiten vorm en diepgang kreeg. De deelnemers wisten zich verze-
kerd van steun van elkaar en van de staf.
Een tweede bevorderende factor bestond uit de aantrekkelijk gemaakte variatie van

creatieve methoden. Doordat de blik op speelse wijze verruimd werd, kon hernieuwde
aandacht uitgaan naar de betekenis van verheugende gebeurtenissen (een zwangerschap,
de geboorte van een kind, een aanstaand huwelijk) en werden onderwerpen zoals slacht-
offerschap of jaloezie of ongehuwd moederschap op behoedzame wijze bespreekbaar.
Trouwe deelname en grote leergierigheid was een derde bevorderende factor. Dit

maakte het volledig benutten van de beschikbaar gestelde tijd mogelijk. De leergierigheid
vergemakkelijkte de overdracht van verantwoordelijkheid voor de uitkomst van de trai-
ning.
De brede samenstelling van de trainingsgroepen was een vierde bevorderende factor.

Enerzijds stond dit gedeeld zicht toe op de ongefilterde dynamiek in patronen van socia-
le omgang en anderzijds leerden en experimenteerden de deelnemers van de voor- en
nadelen van een corrigerend sociaal klimaat.

Een belemmerende factor in alle trainingsgroepen was de algemeen heersende gedachte
dat gehoorzaamheid beschouwd werd als een deugd en ongehoorzaamheid als onfat-
soenlijk. De belemmering stond het praktiseren van een constructief kritische houding
in de weg, hield gepersonaliseerde vormen van bestuur in stand en de vrees een goede
relatie te verliezen met God. De verinnerlijkte wijze van zelf beperkend handelen werd in
het onderzoek geïllustreerd in weerstand tegen het verwijderen van een regel van een
collega, in weerstand tegen het zelf aangaan van verantwoordelijkheid over wat goede
keuzen waren en in de weerstand tegen het buiten de trainingsruimte gaan toepassen
van open communicatie.
Een tweede belemmerende factor was de autoriteit die gekoppeld was aan het vereiste

opleidingsniveau van de deelnemers. In de trainingen resulteerden het hogere opleidings-
niveau niet zonder meer in kwalitatief betere resultaten. Door de verschillen in oplei-
dingsniveaus en de daaraan verbonden status bestond een verinnerlijkte gewoonte en/
of ambitie om op anderen vooruit te lopen of tegen de hoger geschoolden op te kijken.
Vooruitlopen van deelnemers, (dit waren vaker mannen, die al een voorsprong hadden)
had zonder correctie tot gevolg dat er voor de overige deelnemers minder kans overbleef
om de vaardigheden te oefenen die vereist waren bij het zelfstandig begeleiden van soci-
otherapie-groepen. De noodzaak zowel de hoger geschoolden als de deelnemers die naar
hen opkeken te corrigeren, moest eerst worden ontdekt, waarna deelnemers een forse
barrière wachtte om zelf tot corrigeren over te gaan.
Een derde belemmerende factor kwam aan het licht in Nya-Ngezi waar de coördinator

en de trainer na pogingen, niet tot elkaar kwamen over de wijze waarop de organisatie bij
voorkeur aangestuurd moest worden. De coördinator koos voor een klassieke macht-ge-
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stuurde aansturing en dit verhoudt zich slecht met de positie van de trainer die, via het
samen laten vallen van woord en daad, vertrouwen tot ontwikkeling bracht ten aanzien
van de mogelijkheid een constructief kritische attitude tot ontplooiing te laten komen.
Een vierde belemmerende factor was de moeite met begrenzen waardoor de sociothe-

rapie-groepen groter werden dan wenselijk voor het leveren kwaliteit en voor het welzijn
van de sociotherapeuten. De beschikbaar gestelde uren werden hierdoor ervaren als te-
kort evenals het aantal van vijftien sessies.

13.2 Centrale bevindingen
In deze paragraaf worden enkele centrale bevindingen van het onderzoek beschreven.
Het betreft achtereenvolgens het werken aan waardigheid als basis voor veranderingen,
het belang van contextueel werken, de meerwaarde van community-based werken, de
rol van learning by doing en de centrale positie van empowerment.

13.2.1 Werken aan waardigheid als basis voor verandering
De trainingen richtten zich op het bevorderen van het welbevinden en het creëren van
mogelijkheden voor het terugvinden van waardigheid, binnen de context van een leef-
omgeving die zich kenmerkte door ontwrichting van de sociale weefsels. De werkwijze
contrasteerde met lokaal gangbare organisatie- en omgangsvormen die zich als regel op
controle richtten.
De trainingen waren primair gericht op het terugvinden van waardigheid. De benade-

ring was groepsgericht en, om te beginnen, gefocust op de ontwikkeling van het pro-
bleemoplossend vermogen van de trainingsdeelnemers. Dit bood een mogelijkheid tot
verandering in de nasleep van de systematische-conflicten (oorlog, politiek geweld).
Door deelnemers actief te maken werd het aantal schouders vermeerderd om de last
van geblokkeerde relaties te verlichten.
Gedurende het proces rijpten mogelijkheden voor het verleggen van knellende sociale

grenzen. Dit opende de weg naar complexere oefeningen. Deelnemers ervoeren wat het
betekent initiatiefnemer van verandering te worden.
De onderzoeken en de evaluaties (uit hoofdstuk 1.6) over een periode van tien jaar

getuigen van de potentie van community-based sociotherapie als een fundamentele ac-
tiviteit die de intenties van andere interventies (herstel van levensonderhoud, voeding-
en gezondheid- en onderwijsprogramma’s en psychiatrisch specialistisch hulp) kunnen
versterken.
De programma’s in Rwanda, Oost Congo en Liberia kunnen als voorbeelden dienen.

Niet eerder werden met een community-based sociotherapie interventie een honderdtal
actoren getraind, die zelf enkele honderden anderen trainden en die samen met hen, en
met succes, meer dan twintigduizend buurt- en dorps- en regio genoten bewogen tot
participatie. De in deze studie beschreven processen kunnen implicaties hebben voor
het plannen van dergelijke programma’s in post-conflict gebieden. Community-based
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sociotherapie heeft ook potentie de integratie te bevorderen van gevluchte betrokkenen
die het leven voort willen zetten in westerse landen.

13.2.2 Het belang van contextueel werken
De trainingen sloten aan bij de context van de dagelijkse leefomgeving. Daarin lag een
groot verschil met het eerdere werken in de Nederlandse klinische praktijk met vluchte-
lingen uit verschillende oorlogsgebieden.
In de klinische praktijk in Nederland verkeerden de vluchtelingen in een omgeving die

vreemd was voor hen en bekend voor de behandelaars. Behandelaars vergaarden kennis
over de politieke, maatschappelijke en sociale context van herkomst, stelden zich open
voor de verhalen en informeerden over de gang van zaken in de nieuwe omgeving. In de
trainingen in Afrika verkeerden de deelnemers in een omgeving die bekend was voor hen
en vreemd voor de trainer. Deze situatie maakte het noodzakelijk dat deelnemers in de
leefomgeving materiaal voor de training zochten zodat zij over de eigen situatie konden
leren en over passende methoden oordelen.
Leren in en van de context werkte omdat de trainingsdeelnemers een relatie hadden

met het trainingsmateriaal. Hierdoor werd bevorderd dat onderwerpen en besluiten af-
gestemd werden op contextuele en situationele factoren en dat er al tijdens de trainin-
gen een begin gemaakt werd met het terugdringen van ontwrichting (Dekker, 2011). Er-
varingen met het opnieuw meemaken van veiligheid motiveerde deelnemers aan de
trainingen en later de participanten om naasten en bekenden deelgenoot te maken. Dit
zorgde ervoor dat de trainingen en de praktijkperioden niet onopgemerkt bleven.

Bij de vormgeving van methoden functioneerde de sociale en politieke literatuur (New-
bury, Davidson, Van der Klei, Raatgever, Reyntjens en anderen) als kompas. Ook De
Swaan’s pleidooi voor een eigen inbreng, het vertellen en overdenken van de eigen posi-
tie en het formuleren van eigen verklaringen bood aanknopingspunten voor het formu-
leren van vragen. De deelnemers aan de trainingen en de toekomstige participanten van
sociotherapie-groepen werden niet beschouwd als patiënten die behandeling nodig had-
den. Het baseren van de training op deze zienswijze bevorderde het doormaken van een
proces van ontwikkeling, het vinden van een perspectief en het aangaan van eigen ver-
antwoordelijkheid. Dit bevestigde ook de stelling van Vygotsky dat kennis een sociaal
verschijnsel is en het resultaat van gezamenlijke inspanning van het leren over proble-
men en gevonden oplossingen in de naaste omgeving.
De elementen uit het theoretische model van Johnson & Johnson bleken inspirerend

voor de praktijk van trainen. Trainen in lijn met de theorie over samenwerken van Lewin,
de theorie over leren van cognitieve spanning van Piaget en Vygotsky en de theorie over
leren van gedragingen van Skinner en Bandura, ondersteunden het belang van positieve
interactie en motivatie, verhoogde prestaties en productiviteit. De theorie van Johnson &
Johnson over effectieve groepen trad in de vormgeving van de trainingen het meest op
de voorgrond. Hierbij verdiende de eerste richtlijn om tot effectieve groepen te komen
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bijzondere aandacht. De regel ‘Stel duidelijke, operationele en relevante groepsdoelen.
Doelen die een positieve samenwerking en sterke mate van betrokkenheid bij groeps-
leden oproepen’ bleek niet begrepen te moeten worden als aanbeveling groepsdoelen
vooraf te programmeren. In de praktijk van training werden de deelnemers betrokken
bij het vinden van groepsdoelen.

13.2.3 De meerwaarde van community-based werken
Een centraal punt van de trainingen was de meerwaarde van de community-based aan-
pak. In hun gedachtewisseling over knellende thema’s, zoals bezoeken aan gacaca of de
problematiek rond seksueel geweld als oorlogswapen, leerden de trainingsdeelnemers
hoe zij zich ten opzichte van deze onderwerpen verhielden of zich wilden gaan verhou-
den. Nieuwe zienswijzen werden met zorg ontwikkeld, omdat de groepen al participeer-
den in veiligheid en vertrouwen, in omzien naar elkaar en in het hanteren van ‘spelregels’
voor gesprek.
De community-based werkwijze maakte de organisatie van een omvangrijk team mo-

gelijk. De meerwaarde hiervan was dat tientallen deelnemers leerden op structurerende
wijze te begeleiden en niet te sturen op inhoud. De grote hoeveelheid gelijktijdig bijeen-
komsten per week leidde tot onderlinge versterking en stimuleerde tot nieuwe ideeën.
Gecombineerd met de organisatie van drie praktijk cyclussen per jaar, vormden de om-
vang en de uitkomst een antwoord op de wens voor een interventie met uitstralend
effect naar de situatie in het sociale weefsel. De benadering met de tientallen bijeenkom-
sten per week had een groot bereik. De zichtbare aanwezigheid van sociotherapie-groe-
pen in klaslokalen, kerken, vergaderruimtes, huiskamers en in de buitenlucht straalden
een sfeer van betrokkenheid uit, wat een positieve invloed had op de sfeer in de omge-
ving. Het leidde tot nieuwsgierigheid van omstanders en werkte als een laagdrempelige
gelegenheid voor nieuwe (hernieuwde) ontmoetingen tussen mensen met beladen rela-
ties. Een oogopslag of een voorzichtige groet konden, zonder tussenkomst van conflict-
bemiddelaars, een klein begin en een groot verschil maken.
De meerwaarde van community-based werken bleek voorts toen de eerste groepen

participanten na deelname aan een cyclus van vijftien weken zonder facilitatoren samen
bleven komen. Dit gebeurde ook in groepen met deelnemers die elkaar tijdens de perio-
den van geweld naar het leven hadden gestaan. Terugdringen van ontwrichting was het
gevolg, terwijl participanten naasten of bekenden adviseerden zich ook te melden voor
deelname aan een cyclus van vijftien bijeenkomsten. Velen melden zichzelf al ruim voor
aanvang van een volgende cyclus.

13.2.4 Learning by doing
De trainingsmethoden weken af van datgene wat de deelnemers in de eigen socialisatie
hadden geleerd. Learning by doing Dit bevorderde vergelijken en nadenken over hoe er
zonder ruzie besloten kon worden over regels voor de groep. Bij deelnemers die gesocia-
liseerd waren in een orale traditie, pakte de learning by doing methode in alle groepen
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beter uit dan cognitief georiënteerde overdracht van kennis. Het gebruik van beelden
maakte het mogelijk verbanden te zien en uit mogelijkheden te kiezen. De metafoor van
de piramide bij een van de organisatievormen van families, wees bijvoorbeeld naar de
gezag basis van oudsten in traditionele samenlevingen, naar de positie van vrouwen in
traditioneel gesloten huwelijken, naar de adoptie van de burgerschappelijke bestuursvor-
men na de koloniale periode, en naar het verstrikt kunnen raken in krachtenvelden waar-
binnen van eenieder tegelijkertijd verwacht werd te voldoen aan de organisatiebeginse-
len van verwantschap en van staatsburgerschap. Nadat voldoende trainingservaring was
opgedaan, illustreerde een simpele omkering van de piramide de mogelijkheid verande-
ring aan te brengen in sociale relaties. De ontdekking leidde tot enthousiasme en gaande-
weg ook tot uitingen van loyaliteit met de besluitvormende autoriteit in families en
sociale en politieke instituties. Loyaliteit voedde onzekerheid en verhoogde weerstand
verantwoordelijkheid te nemen voor het aanbrengen van verandering. De onzekerheid
actualiseerde de legitieme vraag of men nog bij de gemeenschap bleef horen, als een
verandering onverhoopt niet getolereerd werd. Kritiek geven buiten de trainingsruimte,
toepassen van democratie en zelf overgaan tot uitdagen vormden barrières. In de vier
plaatsen werd kritiek en uitdagen beschouwd als negatief en/of had democratie in de
vorm van vaak onbegrepen verkiezingen, een beladen politieke betekenis gekregen. Als
gevolg van learning by doing, rondden de deelnemers de trainingen in de basisbegrippen
af door in tweetallen trainingsplannen te ontwerpen. Aan de hand hiervan trainde ieder
tweetal gemiddeld vier nieuwe collega’s. In de activiteit van het ontwerpen toonden de
deelnemers dat ze tot methodisch samenwerken in staat waren. Zij communiceerden op
open wijze en argumenteerden terwijl ze percepties op elkaar afstemden. Verbaal en
non-verbaal demonstreerden de deelnemers de ontwikkeling die ze hadden doorge-
maakt. Ze reflecteerden en stelden mogelijkheden voor verandering voor, alhoewel het
voor sommigen moeilijk bleef het tempo van werken op de ander af te stemmen en
verandering aan te brengen in gedragingen die vanzelfsprekend geworden waren.

13.2.5 Empowerment
De deelnemers getuigden op verschillende manieren dat zij sterker werden (empowered
waren) door deel te nemen aan de training en aan de sociotherapie bijeenkomsten. Tij-
dens de eerste dagen bleek duidelijk dat zij niet gewend waren aan sociale belangstelling
voor hun welbevinden. Op hun vermogen een actieve rol te spelen in het terugdringen
van problemen werd geen beroep gedaan. Het begrip democratie was een cliché gewor-
den, een slogan. ‘Aan ons werd zelden gevraagd ons hoofd op deze manier te gebruiken’.
Tijdens de training hadden zij moeite andere dan gebruikelijke verwachtingen te formu-
leren. Cursussen en trainingen bestonden in hun ogen uit luisteren naar de kennis van de
autoriteit in een vakgebied en uit individueel cognitief leren. Deze vooronderstellingen
werden in de training doortastend gekanteld. De deelnemers leerden zelf actief te zijn en
te vertrouwen op eigen kracht.
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Boumans (2012) schrijft dat de notie van empowerment voor het eerst opdook bij de
Braziliaanse pedagoog Freire (1970), die de onderdrukte positie van arme analfabeten in
zijn land onderzocht. Freire ‘s visie op empowerment kenmerkt zich door reflectie en
actie, die elkaar in dialoog ontmoeten, en door het verleggen van grenzen in de eigen
situatie. ‘Wanneer een woord van zijn actie-dimensie beroofd wordt, lijdt daar automa-
tisch de reflectie onder. Dan wordt een woord zonder inhoud, waarmee geen kritiek op
de wereld kan worden uitgeoefend’ schrijft Freire (1980, p. 72). In het begin van de jaren
tachtig van de vorige eeuw werd de term empowerment volgens Boumans opnieuw ge-
bruikt in de literatuur, en wel in verband met de burgerrechten- en vrouwenbeweging.
Sinds twintig jaar wordt ‘in staat stellen’, empowerment (in Nederland) ook in verband
gebracht met organisatiedoeleinden en kenmerken van hulpverlening en preventie.
De praktijk van sociotherapie vertoont verwantschap met de omschrijving van empo-

werment door Van Regenmortel (2010). ‘Empowerment richt zich op het versterken van
personen en groepen met als doel dat iedereen een volwaardige plek heeft in de samen-
leving. Sociale inclusie staat voorop, maar wel met een duidelijk geloof in en appèl op de
eigen krachten van burgers. Participatie wordt als motor beschouwd voor het beoogde
versterkingsproces. Nadrukkelijk gaat het daarbij niet om participatiedwang, het (ver-
plicht) meedoen aan maatschappelijk gewenste activiteiten. Het betekent eerder een
actieve uitnodiging om te participeren binnen de samenleving. Ontmoeting en dialoog
vormen hierbij de kernbegrippen. Aan de basis daarvan ligt de erkenning van individuele
kwetsbaarheden’.
Emancipatie en mondig maken zijn de synoniemen voor empowerment. Het begrip

emancipatie heeft volgens Niessen (1987, p. 15) en Den Brok & Lammerts (2008, p.28)
betrekking op bevrijding van uitbuiting, ongelijkheid en onderdrukking. Bottom-up doe-
len van emancipatie richten zich, volgens Niessen, op verandering van de samenleving.
In beleid opgenomen (geïnstitutionaliseerde) emancipatie gaat over toerusten van in-

dividuen met competenties. Boumans citeert Penninx (2004) die deze vorm van emanci-
patie het toerusten met macht of kracht noemt. Bij toerusten van macht en kracht past
het begrip empowerment. In het geval van geïnstitutionaliseerde emancipatie worden de
doelen top-down geformuleerd. Deze gaan over het bevorderen van gelijke rechten en
integratie in de samenleving en zijn, volgens Niessen, gericht op verandering in de samen-
leving.
In de trainingen werden de deelnemers uitgenodigd de groepsdoelstelling zelf te for-

muleren. Het accent lag op het zelf leren nemen van verantwoordelijkheid voor verande-
ring van de situatie van uitzichtloze verstarring en op het terugvinden van waardigheid.

13.3 Sterke en zwakke kanten van het onderzoek
Het onderzoek dat ten grondslag ligt aan dit proefschrift heeft sterke en zwakke kanten.
Deze worden hieronder kort toegelicht.
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– Sterke kanten
1. Het onderzoek ging uit van een theoretisch kader. De gegevens over de trainingen in
de vier plaatsen konden met behulp van dit theoretisch kader inzichtelijk worden
gemaakt en lieten ook zien hoe het theoretisch kader werkt in de praktijk.

2. De data werden niet verzameld met het oog op beantwoording van een onderzoeks-
vraag, maar komen voort uit verslaglegging ten behoeve van de vormgeving van de
interventie. Zo werd op natuurlijke wijze beschreven wat er gedaan werd en wat ge-
leerd werd, zonder vooropgezet wetenschappelijk doel. Dit vergroot de validiteit en
betrouwbaarheid van het onderzoek. Validiteit en betrouwbaarheid nemen toe als de
opzet en de uitvoering van een trainingsprogramma over een methodiek - die het
moest hebben van vertrouwen in post-conflict contexten waar wantrouwen norm
was – onbevangen plaats kan vinden, vrij van onderzoeksactiviteiten als bijkomend
doel. De natuurlijke werkwijze tijdens de trainingen kwam overeen met Participatief
Actie-Onderzoek dat door Reason & Bradbury omschreven wordt als een praktijk van
participatie waarin deelnemers betrokkenen zijn en waarin actie-onderzoek begint
vanuit de oriëntatie van verandering met anderen. Tot slot werkte de praktijk van
training in sociotherapie bijna als bedoeld in de methode van participatief actie-on-
derzoek. Actie-onderzoek is volgens Reason & Bradbury niet zozeer een methodolo-
gie als wel een oriëntatie op vragen die het creëren beoogt van participatieve ge-
meenschappen voor onderzoek. De praktijk van training leek ook veel op de
beschrijving van Abma en Widdershoven (2006, p. 44) van responsieve benadering
van onderzoek als een combinatie van een constructivistisch onderzoekparadigma
met een democratische en emancipatoire ideologie. Deze methode van onderzoek
houdt in dat de rollen en verantwoordelijkheden van de onderzoeker verschuiven
van de technicus, descriptor en rechter naar die van interpretator, educator, facilita-
tor van een proces en socratische gids (p. 37).

3. Het onderzoek naar de trainingen vond plaats op vier locaties, waar de ontwikkelin-
gen over langere tijd werden gevolgd. De gegevens werden verzameld gedurende de
voorbereiding en de uitvoering van de trainingen over een periode van gemiddeld 30
maanden per locatie. De data betreffende de impact van de trainingen beslaan een
periode van 10 jaar.

– Zwakke kanten
1. De onderzoeker was ook degene die de interventie uitvoerde. Dit was, zoals hierbo-
ven vermeld, nuttig vanwege de hoeveelheid data die op natuurlijke wijze werd ver-
zameld; het kan echter geleid hebben tot bias in de evaluaties van de deelnemers.
Overigens werden de inzichten niet alleen gebaseerd op de evaluaties, maar ook op
door de deelnemers gerapporteerde veranderingen in gedrag. Hier is bias minder voor
de hand liggend.

2. In de theoretische kaders per hoofdstuk werden de perspectieven van analyse be-
schreven zonder expliciet te verantwoorden waarom voor welk perspectief en/of
combinatie van perspectieven (sociaalpsychologisch, sociologisch, historisch politiek)
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gekozen werd. De onderlinge samenhang tussen de gehanteerde theoretische kaders
verhoogde overigens de consistentie van de analyses in de verschillende hoofdstuk-
ken.

3. Terwijl er zich tijdens de trainingen voldoende situaties voordeden die verband hiel-
den met positieve en negatieve aspecten van religie, is de dominante betekenis die
religie voor de deelnemers had, onderbelicht gebleven in de analyse. Dit is het gevolg
van de selectie van de beschreven trainingsmethoden. Een andere selectie was moge-
lijk waardoor de socialiserende betekenis van religie wel in de analyse voor had kun-
nen komen. De selectie van trainingsmethoden is niet expliciet verantwoord. Aan-
dacht voor aspecten van religie zou overigens niet geleid hebben tot een andere
uiteenzetting van de methodiek van sociotherapie.

4. In het onderzoek is de term sociotherapie als vanzelfsprekend gehanteerd. Over de
term sociotherapie ontstond in de zeventiger jaren van de vorige eeuw verwarring.
De Geneeskundige Hoofdinspectie voor de Geestelijk Volksgezondheid in Nederland
constateerde dat een ieder sociotherapie op eigen wijze en vanuit zijn eigen positie
zag. Ook in dit onderzoek is sociotherapie op een eigen wijze ingevuld, als attitude en
als functie. Daardoor kan een situatie ontstaan waarin niet duidelijk is wat precies is
bedoeld. Dit risico is verminderd door de theoretische achtergronden van de benade-
ring uit te werken en te laten zien hoe er concreet in de praktijk te werk werd gegaan.

13.4 Aanbevelingen

– Aanbevelingen voor de praktijk
De resultaten rechtvaardigen voortgang op de ingeslagen weg. Het is aan te bevelen dat
de getrainde sociotherapeuten de training van nieuw op te starten programma’s uitvoe-
ren, zonder de duur van de trainingen in de basisbegrippen en het aantal deelnemers
(gemiddeld twaalf per groep) en de duur van de praktijkcyclussen te veranderen. Aldus
opgeleide teams kunnen vervolgens circa dertig tot veertig collega’s werven en trainen,
met wie zij uitvoerende teams vormen. Ervaring leert dat het de voorkeur verdient dat
aanstaande sociotherapeuten zoveel dagen worden getrained als een praktijkcyclus
duurt, alvorens zij sociotherapie-groepen faciliteren. Dat is 15 dagen. Het is tevens aan te
bevelen voort te gaan met het gevolgde ritme van trainings- en praktijktrainingsfasen.
Ten aanzien van compleet nieuwe initiatieven verdient het aanbeveling teams van

circa 60-80 personen (vrijwilligers) samen te stellen en deze voor een periode van drie
tot zes jaar aan te haken bij een verantwoordelijkheid dragende en service verlenende
instantie die het financiële beheer uitvoert. De teams van Byumba, Nya-Ngezi en Nyama-
ta konden de omvang van een organisatie met 60-80 personen aan. Het functioneren
van 30-40 sociotherapie-groepen per week droeg bij aan het maken van verschil. Kleinere
teams (pilots) zijn mogelijk. Het bieden van adequate aandacht en logistieke service naar
de begeleidende koppels, lukt de staf van een sociotherapieorganisatie minder goed als
teams groter worden dan 80 personen. De verantwoordelijkheid voor het beleid en de
organisatie en uitvoering van community-based sociotherapie wordt gedragen door de
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teams en een (betaalde) staf van sociotherapeuten. In een periode van drie tot zes jaar en
met deze omvang van teams is een cultuuromslag te bereiken die nodig is voor een
duurzaam effect van verandering.
Na een periode van drie tot zes jaar kan gedacht worden aan de voortgang met klei-

nere teams van gesalarieerd ‘gevorderde’ sociotherapeuten die de methodiek aanbieden
op basis van een sociale indicatie. Daarbij valt te denken aan participanten voor wie een
cyclus van vijftien bijeenkomsten niet toereikend was, of aan echtparen die na een lang-
durige scheiding vanwege gevangenschap of separatie na seksueel geweld als oorlogsdaad
weer met elkaar te maken krijgen. In dergelijke situaties bestaan niet zelden onomkeer-
baar complicerende familie feiten.
Bij het aanbieden van sociotherapie op basis van een sociale indicatie zijn onderhan-

delingen met autoriteiten van zorg en of welzijn van belang. Voor de opleiding van pro-
fessionals die dergelijke teams bemensen verdient het aanbeveling om een basismodule
over sociotherapie te ontwikkelen voor de staf van belangstellende instellingen; het in dit
onderzoek gehanteerde format dient dan te worden aangepast aan het niveau en de
behoeften van de nieuwe doelgroep.
Tevens is te overwegen een opleiding in groepsdynamica te ontwikkelen. In de Afri-

kaanse context zou een dergelijke opleiding ingevoegd kunnen worden in de bestaande
verpleegkundige, pedagogische, sociale, juridische en pastorale opleidingen. Hier kunnen
inzichten uit de beschreven methodiek worden verwerkt.

– Aanbevelingen voor onderzoek
Het is aan te bevelen met ervaren lokale sociotherapeuten verder praktijkgericht onder-
zoek uit te voeren naar de community-based toepassing van sociotherapie. Op die wijze
kan een basis gelegd worden voor doorontwikkeling en borging van het voortbestaan
van de methodiek, onder verantwoordelijkheid van lokale actoren. Dit onderzoek zou
zich kunnen richten op de volgende thema’s:
– De doorontwikkeling van de methodiek (de wijze waarop regels en doelstellingen in
sociotherapie-groepen tot stand komen; de manier waarop rekening gehouden kan
worden met de moeite die deelnemers hebben met begrenzen; de wijze waarop aan-
gesloten moet worden bij andere dan post-conflict problemen).

– De werkzame bestanddelen (de wijze waarop participanten van sociotherapie-groe-
pen veiligheid, vertrouwen, zorg, respect en zeggenschap omschrijven; de relatie tus-
sen het aantal participanten en het effect van de training).

– De vertaling van het geleerde op het punt van participatie en zeggenschap in andere
vormen van organisatie.

– Het effect van de training in sociotherapie op familierelaties, in het bijzonder de ver-
houding tussen huwelijkspartners.

Conclusie
Door de op sociale aspecten gerichte interventie werd de problematiek van de leefom-
geving het centrale onderwerp van de training. Hierdoor ontdekten de deelnemers dat
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de problemen bestonden uit een kluwen van traditionele, godsdienstige, postkoloniale,
post-conflict en post-genocide aspecten.
Door de interventie ontstond de mogelijkheid tot verandering. Het trainingsmateriaal

werd gebaseerd op vanzelfsprekende manieren van spreken en sociale omgang. Het ma-
teriaal werd verder ontwikkeld in reactie op weerstand en verrassing van de deelnemers.
Doordat de training werd ondersteund met symbolen, metaforen en cartoons werd
nieuwsgierigheid gewekt en plezier vergroot, zodat problemen uit de leefomgeving stap
voor stap gezien werden als aanleiding om het probleemoplossende vermogen uit te
breiden.
De conclusie van dit onderzoek is, dat de trainingen in community-based sociothera-

pie de deelnemers via learning by doing in staat stelden om een proces van verandering in
gang te zetten. Na de training waren de deelnemers in staat om anderen te trainen. In de
periode van 2005 tot 2013 trainden zij in totaal tweehonderdvijfenzeventig collega’s in
het faciliteren van sociotherapie. Samen begeleidden de aldus getrainde personen meer
dan tweeduizend groepen met meer dan twintigduizend participanten. Wanneer we ver-
onderstellen dat per participant vijf naasten voordeel hiervan hadden, zijn meer dan
honderdduizend mensen bereikt. Dit rechtvaardigt de stelling dat community-based so-
ciotherapie in post-conflict omstandigheden een belangrijke bijdrage kan leveren aan het
terugvinden van waardigheid.
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Samenvatting

Het doel van dit onderzoek is om de trainingen in basiskennis en -vaardigheden van
community-based sociotherapie in Rwanda te Byumba (2005) en Nyamata (2008), in
Oost Congo te Nya-Ngezi (2007), en Liberia te Kakata (2013) te onderbouwen en daarvan
te leren. Daarvoor zijn de aanleiding, de voorbereiding, de vormgeving, het proces van
ontwikkeling alsmede de resultaten van de trainingen in het leren begeleiden van socio-
therapie-groepen beschreven, geanalyseerd en met theorie verbonden. Het proefschrift
bestaat uit vier delen.

Deel I. De inleiding van dit participatieve actie-onderzoek dat uit vier casussen bestaat,
bevat ten eerste beschrijvingen van de uitgangspunten van de klinische- en de commu-
nity-based methodiek van de sociotherapie en van het ontwerp voor een training om
sociotherapie-groepen te leren begeleiden. Ten tweede wordt een theoretisch kader uit-
eengezet en worden onderzoeken besproken die tussen 2005 en heden plaatsvonden
naar de impact van community-based sociotherapie in de praktijk. Ten derde wordt de
onderzoeksopzet besproken.
In Deel II wordt van Rwanda, Oost Congo en Liberia de historische context waarbin-

nen de trainingen plaatsvonden beschreven, plus de verwerking van verkennende ge-
sprekken met vertegenwoordigers van de lokale bevolking, die aan de trainingen vooraf-
gingen.

Deel III van het onderzoek begint met een introductie van de trainingsdeelnemers,
waarna de hoofdstukken 4-12 de ontwikkeling en de analyse van de trainingen beschrij-
ven.

Deel IV sluit het onderzoek af met antwoorden op deelvragen, een discussie en een
eindconclusie.

Deel I
Hoofdstuk 1 bestaat uit drie delen. Het eerste deel betreft het verschil tussen de klini-
sche en de community-based sociotherapie en de beschrijving van een set van principes
die de ruggengraat van de groepsgerichte begeleiding vormt. De set bestaat uit de princi-
pes: inter-est, gelijkheid, democratie, participatie, verantwoordelijkheid, ‘hier en nu’ en
‘learning by doing’. Veranderingen in processen van samenzijn vinden fasegewijs plaats.
In het groepsgerichte leerproces in een training over sociotherapie in post-conflict om-
standigheden wordt verwacht dat de fasen van ontwikkeling van: veiligheid, vertrouwen,
zorg, respect, zeggenschap en verwerking van emoties zich zullen aandienen. De fasen
volgen elkaar waarschijnlijk op, maar dat is niet noodzakelijk.
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Het ontwerp voor het trainingsplan om deelnemers te leren sociotherapie-groepen te
begeleiden is gebaseerd op een combinatie van theoretische kennis en praktische erva-
ring in sociotherapie met gevluchte betrokkenen bij oorlogsconflict. De duur en de acti-
viteiten van de trainings- en praktijkfasen werden op deze combinatie afgestemd. In de
schets is een leidraad opgenomen waarmee de training georganiseerd kan worden.
Het tweede deel van hoofdstuk 1 beschrijft het theoretische kader. Als eerste wordt

ingegaan op de combinatie van theorieën over groepsdynamica, samengebracht door
Johnson & Johnson (2008). Vervolgens komen theorieën over sociale orde gebaseerd op
verwantschap en staatsburgerschap ter sprake, waarvoor het proefschrift van Van der
Klei (1989) en publicaties van Raatgever (1983), Davidson (1992) en Prunier (1996) ge-
raadpleegd zijn. Ten derde wordt het kader van Bunge (1999) beschreven, dat handelt
over indicatoren van sociale verandering. Tot slot worden de theorieën over sociale tran-
sitie van Davidson (1992), Van den Broek (in: Remmerswaal (2006), Lewin (in: Johnson &
Johnson 2008) en Leininger (1991) uiteengezet.
Verder werden publicaties geanalyseerd over de impact van het experiment met de

community-based toepassing van sociotherapie in de Afrikaanse praktijk.
Uit het theoretisch kader en de analyse over wat reeds bekend was over community-

based sociotherapie in praktijk, volgt de hoofdvraag van onderzoek:

Hoe verliep het proces van trainen in community-based sociotherapie in vier geo-
grafisch en politiek verschillende post-conflict contexten, waaruit bestond het pro-
ces van sociale verandering, wat waren de werkzame bestanddelen van de training
en wat waren bevorderende en belemmerende factoren voor de toepassing van het
geleerde door de deelnemers in de praktijk?

In het derde deel van hoofdstuk 1 wordt de onderzoeksopzet beschreven, gebaseerd op
participatief actie-onderzoek vanuit de oriëntatie van verandering met anderen. Actie-
onderzoek, dat plaatsvindt terwijl acties in de natuurlijke omgeving uitgevoerd worden,
is volgens Reason & Bradbury niet zozeer een methodologie als wel een oriëntatie op
vragen. Hierna wordt informatie geïntroduceerd over de locaties van training en inter-
ventie, gevolgd door een toelichting over de onderzoekseenheid. De onderzoeksmethode
bestaat uit verschillende aspecten. Het hoofdstuk sluit af met informatie over de toe-
stemming voor het onderzoek, de introductie van het onderzoeksteam, de rol van de
trainer/onderzoeker en de wijze waarop tegemoet gekomen is aan de validiteit van het
onderzoek.

Deel II
In het tweede hoofdstuk worden de literatuurstudies en de verkennende gesprekken per
casus besproken. Het hoofdstuk begint met de stelling dat er geen vastomlijnde metho-
den of technieken bestaan in de assistentie aan mensen in niet-westerse landen, van wie
de sociale biotoop ontwricht werd door armoede en straffeloos gebleven politiek geweld.
Deze zienswijze geeft aan hoe relevant het is dat hulpverleners beschikken over kennis
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van de historische, sociaaleconomische en politieke contexten van de betrokkenen bij
oorlogsconflict. Noden en behoeften van oorlogsgetroffenen komen voort uit problema-
tische contexten. De verkennende gesprekken met vertegenwoordigers van lokale orga-
nisaties waren daarom van vitaal belang voor de ontwikkeling van een mogelijke inhoud
van training.
In de verschillende contexten waren de zienswijzen van lokale gesprekspartners aan-

knopingspunten waarmee de kansen ingeschat konden worden voor een lokale inbed-
ding van de methodiek. De gesprekken met de lokale vertegenwoordigers waren verder
van betekenis in het gezamenlijk formuleren van ruim gehouden doelstellingen voor de
interventies. Hiermee, en met het samen formuleren van wervingscriteria voor de eerste
trainingsdeelnemers, werd een basis gelegd voor draagvlak en voor de uitvoerbaarheid
van de trainingen.

Deel III.
In het derde hoofdstuk wordt toegelicht hoe de wervingscriteria tot stand kwamen. Op
basis van verschillende bronnen wordt uiteengezet waarom de criteria toereikend waren.
In de hoofdstukken vier tot en met twaalf wordt de manier beschreven waarop de

trainingen zich in de praktijk ontwikkelden, zonder gebruik van een tekstboek. Hoofd-
stuk vier biedt inzage in de manier waarop eerste communicatie tot stand kwam tussen
de deelnemers en de trainer en tussen de deelnemers onderling. De beginsituatie van de
deelnemers en de trainer wordt beschreven, alsook de wijze waarop eenieder in de eerste
kennismaking op verschillende manieren zocht naar een eerste houvast. Zonder de in-
tentie het zo en niet anders te doen, presenteerden de deelnemers zichzelf in de eerste
kennismaking als klassieke hulpverleners, als behartigers van de materiele belangen van
‘slachtoffers’ van de vicieuze cirkel van armoede en geweld. Nadat de trainer in response
verwachtingen over materiele hulp temperde, ontstond er ongeloof: ‘Hoe kon de training
passend zijn als de mensen tegemoet getreden worden met lege handen?’ De deelnemers
toonden zich verrast door de uitwerking van de interventies die volgden. Zij participeer-
den op verzoek in een procedure voor het zelf formuleren van regels voor de eigen groep,
waarmee zij de trainer houvast boden over een ‘lokaal normale’ bandbreedte voor ge-
dragingen in groepen. De verrassing leerde henzelf en de trainer dat de deelnemers niet
gewend waren het hoofd op deze manier te gebruiken.

Hoofdstuk vijf behandelt de verwachtingen van de deelnemers ten aanzien van de
training en wat de trainer biedt. De deelnemers bleken niet gewend te zijn aan aandacht
voor hun welbevinden en waren ook niet gewoon om de eigen verwachtingen uit te
spreken. In samenhang met de fase en mate van veiligheid en vertrouwen van een begin-
nende trainingsgroep reageerden de deelnemers van de Rwandese en een van de Libe-
riaanse groepen gereserveerd en verbaasd. De deelnemers van de andere Liberiaanse en
de beide Oost-Congolese groepen reageerden nieuwsgierig en verbaasd. Voor de meeste
deelnemers was het moeilijk om uitvoerbare verwachtingen te formuleren. De verwach-
tingen van de Rwandese deelnemers sloten aan op het motto van eenheid en verzoening
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dat nationaal uitgedragen werd. Dit hield in het begin van de trainingen in dat zij zichzelf
geen rol toekenden in het concretiseren van verwachtingen.
In hoofdstuk zes wordt beschreven wat de eerste indrukken van de deelnemers in

Byumba op de trainer waren. In dit hoofdstuk weegt de trainer voor- en nadelen van een
besluit af om de deelnemers extra vragen te stellen naar de last die zij te dragen hadden.
Het hoofdstuk beschrijft en verantwoordt het door de trainer genomen besluit om de
vragen te stellen, alsmede de uitkomst ervan en de betekenis die dit had voor het verdere
handelen van de trainer.
Het zevende hoofdstuk licht toe hoe het verdere handelen gericht is op het creëren

van trainingsactiviteiten binnen het kader van de algemeen gehouden doelstelling; terug-
vinden van waardigheid. In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe methoden gevonden en
ontwikkeld werden waarmee de deelnemers konden participeren en nieuwe vaardighe-
den ontwikkelen. In dit hoofdstuk tekent zich af hoe in de methodiek van trainen in het
leren begeleiden van sociotherapie-groepen activiteiten gezocht zijn die elkaar logisch
opvolgden en daardoor een proces van ontdekken en ontwikkeling ondersteunden.
Langs deze weg is kennis gemaakt met de ‘learning by doing’ methode die een beroep
doet op de aanwezige kennis, de vaardigheden en de talenten van deelnemers. Tot hun
verrassing merkten zij dat ze tot meer in staat waren dan ze tevoren hadden gedacht.
In hoofdstuk acht wordt beschreven hoe situaties uit de leefomgeving, die eerder

door de deelnemers besproken waren, werden nagespeeld. Tijdens het spelen van een
spel (the knotting game) werd geleidelijk begrepen dat het ontwarren van de kluwens in
de leefomgeving niet onmogelijk en wel leerzaam en uitdagend was. Hoofdstuk acht be-
schrijft verder hoe de trainingsdeelnemers waarden ontdekten en hoe zij manieren von-
den die hen een richting boden waarmee zij aanstaande participanten in sociotherapie-
groepen tegemoet konden treden. De ontdekkingen droegen bij aan de toename van
besluitvaardigheid.

Hoofdstuk negen presenteert hoe verantwoordelijkheid voor de trainingen geleidelijk
in handen van de deelnemers komt te liggen. De werkwijze van deze overdracht leunde
op de theorie over open communicatie waarbinnen de participanten zelf tot ontdekkin-
gen kunnen komen. In dit hoofdstuk wordt bijvoorbeeld een activiteit met sluitdoppen
van flessen beschreven waardoor de deelnemers van Nya-Ngezi konden expliciteren wat
zij onder landconflicten verstaan. En hoe deze vorm van expliciteren het verdere verloop
van de training stuurde.

Hoofdstuk tien laat zien hoe de trainingsdeelnemers kennismaakten met een kwartet-
spel en hoe dat gemaakt moest worden en vervolgens gespeeld. In de beschrijving van
deze activiteit wordt bekend wat de deelnemers over hun relatie ten opzichte van het
bekende en het nieuw geleerde verinnerlijkt hadden. In het proces kwamen nieuwe ta-
lenten aan het licht en, vanwege de variatie in trainingsmethoden ook tot dan niet opge-
merkte beperkingen Voor de analyse van dit experiment waarin onderdelen van de trai-
ning geïntegreerd konden worden, zijn werkdoelen gebruikt die Remmerswaal (2006)
omschreef over het leren in groepen met oriëntaties op beleving en ervaring (het hart),
op cognitie (het hoofd) en op gedrag en vaardigheden (de handen).
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Hoofdstuk elf illustreert hoe de deelnemers, op basis van de opgedane inzichten, betrok-
ken werden bij de organisatorische kant van de training. Ten opzichte van de eerste
dagen van trainingen voerden zij nu complexe opdrachten uit. De deelnemers formuleer-
den en beslisten over criteria voor de werving van tientallen nieuwe collega’s, en ze ont-
wikkelden per koppel een trainingsagenda voor deze nieuwe collega’s. Beschreven wordt
de verrassing bij het ervaren dat zij hiertoe in staat waren. De opdrachten leken van een
andere orde maar ze waren de voortzetting van het ‘learning by doing’ principe. De taken
brachten onzekerheid aan het licht met betrekking tot de traditie. De deelnemers reali-
seerden zich dat het zetten van volgende stappen gevolg kon hebben voor hun positie in
de gemeenschap. De opdrachten genereerden ook motivatie om gedisciplineerd en met
veel energie aan de slag te gaan. Deze fase van de training toonde dat iedere groep op
eigen wijze tot ontwikkeling kwam, afhankelijk van verschillen in de historische achter-
grond, in niveaus van begrip, in verwachtingen en afhankelijk van de sfeer in een groep.
De rol van de trainer veranderde in het verloop van de training; van het reguleren van

spanning naar aanmoedigen vanaf de zijlijn. En hoewel uitvoeriger theoretische toelich-
tingen mogelijk waren, was uitvoerig bieden daarvan niet opgenomen in de opzet van de
trainingen. Om een begin te kunnen maken met sociotherapie op het basisniveau, bleken
de beknopte toelichtingen voldoende.
De groepsopdrachten uit hoofdstuk elf zijn geanalyseerd aan de hand van de kenmer-

ken van effectieve besluitvorming in groepen van Johnson & Johnson (2008). Het eind-
resultaat van de eerste zestien dagen per groep was dat de deelnemers toonden dat er
voldoende zelfvertrouwen en onderling vertrouwen was ontstaan en dat zij toegerust
waren om zowel nieuwe collega’s te rekruteren en deze te trainen als om, samen met
hen, sociotherapie-groepen te begeleiden.
Het twaalfde hoofdstuk toont hoe de getrainde groepen het geleerde toepasten in de

praktijk. De observaties vormden een deel van de (gezamenlijke) input voor de agenda
van vervolgtrainingen. De trainer bezocht in twee locaties (Byumba en Nyamata) enkele
functionerende sociotherapie-groepen. In Nya-Ngezi organiseerde de coördinator van
het programma hetzelfde verzoek anders. Daardoor ontmoette de trainer daar honder-
den participanten van de eerste en tweede cyclus van vijftien bijeenkomsten in vijf plaat-
sen. De observatie richtte zich op de samenwerking tussen de koppels, de ervaringen met
het begeleiden van de sociotherapie-groepen en op de toereikendheid van het geleerde
in de voorafgaande training.
De meeste koppels (sociotherapeuten i.t.) bleken in staat geweest te zijn ruimte te

laten aan de participanten van de sociotherapie-groepen die daardoor ook zelf benoem-
den wat zij beleefd hadden aan hun deelname. De participanten benoemden veranderin-
gen in gedragingen en relaties die zij bij zichzelf en in de eigen thuisomgeving opgemerkt
hadden.
In hoofdstuk twaalf worden de verschillend tot stand gekomen schriftelijke reflecties

van de sociotherapeuten in training voor het voetlicht gebracht.
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Deel IV:
In hoofdstuk dertien wordt het onderzoek naar de wijze waarop de deelnemers/socio-
therapeuten i.t. door de trainingen in community-based sociotherapie in staat gesteld
zijn om een proces van sociale verandering in de gebieden van training op gang te bren-
gen afgerond met antwoorden op de deelvragen, een discussie over de belangrijkste be-
vindingen en een conclusie.
In dit hoofdstuk wordt geconcludeerd dat de trainingen een proces van verandering in

gang gezet hebben. Ten eerste in de deelnemers zelf. Zij ontwikkelden zich van ‘volgende’
belanghebbenden naar uitnodigende facilitatoren. Hun enthousiasme over deze ontwik-
keling bleek sterker dan de onzekerheden die zich aandienden. In de eerste maanden van
de praktijk bleken de deelnemers te groeien in de rol van een beginnend sociotherapeut.
Door de transformatie van een klinische naar een community-based methodiek werd

niet alleen beduidend meer volume bereikt met sociotherapie, maar werden ook nieuwe
werkvormen ontwikkeld. Wantrouwen en onverschilligheid maakten plaats voor her-
nieuwde contacten waarbinnen zorgen, adviezen en blijdschap om de ‘ongelooflijke ver-
anderingen’ gedeeld werden. Het volume aan positieve ervaringen straalde af op de so-
ciale omgeving.
Er bleven beslist beperkingen en belemmeringen maar wat in dit, en in de andere

onderzoeken overheerst is de emanciperende impact die uitging van de laagdrempelige
manier waarop een nieuwe maatschappelijke orde en draagvlak daarvoor tot stand ge-
bracht kan worden in post-conflict gebieden.
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Summary

This study aims to underpin the training in the basics and skills of community-based
sociotherapy as provided in Rwanda, in Byumba (2005) and Nyamata (2008), in East
Congo, in Nya-Ngezi (2007), and in Liberia, in Kakata (2013), and to learn from these. To
this end, the occasion, preparations, design, development process as well as the results of
the training in supervising sociotherapy groups have been described, analysed and em-
bedded in a theoretical framework. The thesis consists of four parts.

Part I. Firstly, the introduction to this participative action research, which comprises
four case studies, describes the basic premises of the clinical and the community-based
methodology of sociotherapy and the format and design of a training in supervising
sociotherapy groups. Secondly, a theoretical framework is explicated, and studies into
the impact of practical hands-on community-based sociotherapy that were conducted
between 2005 and 2015 are discussed. Thirdly, the research set-up is discussed.

Part II sketches the historical contexts of Rwanda, East Congo and Liberia within
which the training programmes took place, and gives an account of how the exploratory
talks with representatives from the local population prior to the training programmes
were processed.

Part III starts with an introduction of the sociotherapy-trainees in the training, then
goes on to describe, in chapters 4-12, how the training programmes evolved and develo-
ped, and to analyse these.

Part IV rounds off the study with answers to the sub-questions, a discussion and a
final conclusion.

Part I
Chapter 1 consists of three parts. The first part concerns the difference between the
work done in clinical and in community-based sociotherapy and the description of a set
of principles that constitutes the backbone of group-oriented counselling. The set com-
prises the principles inter-est, equality, democracy, participation, responsibility, ‘here and
now’ and ‘learning by doing’. Changes in processes of being together take place stage by
stage. In the group-oriented learning process of a sociotherapy training in post-conflict
settings, the developmental stages of safety, trust, care, respect, rule-making and the
processing of emotions are expected to present themselves. In all likelihood, the stages
will appear in succession, but this is by no means necessarily so.
The design for the training plan to guide sociotherapy-trainees how to supervise so-

ciotherapy groups is based on a combination of theoretical knowledge and hands-on
experience with sociotherapy with refugees affected by war conflict. The length and the
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activities of the training and practice stages were made to tie in with this combination.
The sketch of the training plan includes a guideline for organising the training.

The second part of chapter 1 describes the theoretical framework. The first discusses
the combination of theories on group dynamics, brought together by Johnson & Johnson
(2008). Then theories about social order based on kinship and social order on the basis
of citizenship, for which the doctoral thesis by Van der Klei (1989) and publications by
Raatgever (1983), Davidson (1992) and Prunier (1996) have been consulted. The third is
the framework of Bunge (1999), of which deals with indicators of social change. Last, the
theories of social transition as developed by Davidson (1992), Van den Broek (in: Rem-
merswaal 2006), Lewin (in: Johnson & Johnson 2008) and Leininger (1991) have been set
out.
In addition, an analysis is provided of publications on the impact of the experiment

with the community-based application of sociotherapy in African practice. It is from the
theoretical framework and from the analysis of what was already known about commu-
nity-based sociotherapy in practice that the main research question emanates:

How did the process of training in community-based sociotherapy in four geogra-
phically and politically different post-conflict contexts pass off, what did the pro-
cess of social change entail, which elements in the training proved to be effective
and what were promoting and hindering factors as sociotherapy-trainees applied
in actual practice what they had learnt?

In the third part of chapter 1, the research design, based on participative action research
departs from an orientation to change together with interested parties. Action research,
which takes place while actions are carried out in the natural environment, is, according
to Reason & Bradbury, not so much a methodology as an orientation to questions. The
third part of chapter I introduce information about the training locations, followed by an
explanation of the research unit. The research method, which harbours various aspects,
is described in detail. The chapter ends with information about the consent given to the
research, the introduction of the research team, the role of trainer/researcher and the
way in which validity requirements were met.

Part II
The second chapter discusses, for each individual case study, the literature on the var-
ious contexts as well as the exploratory talks. The chapter starts off with the view that
there are no fixed methods or techniques for assisting people in non-western countries
whose social biotope has been disrupted by poverty and political violence that has gone
with impunity. The view shows how relevant it is for caregivers to have knowledge of the
historical, socio-economic and political contexts of survivors caught up in war conflict.
War victims’ needs and requirements spring from contexts that are fraught with pro-
blems. It is for this reason that the exploratory talks with representatives from local
organisations were of vital importance in designing possible training content.
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Within the various contexts, the local collocutors’ viewpoints became leads for assessing
the chances of embedding the methodology locally. The talks with the local representa-
tives were also of consequence for the joint formulation of the intervention goals, which
were deliberately phrased in broad terms. This, and the joint setting of the recruitment
criteria for the first sociotherapy-trainees, provided a basis for garnering support and for
furthering the practicability of the training programmes.

Part III
It is explained in the third chapter how the recruitment criteria were established, and,
with reference to various sources, why these were adequate.
The chapters four to twelve describe how the training programmes evolved in prac-

tice, without the use of a text book. Chapter four offers insight into the manner in which
communication initially came about, both between the sociotherapy-trainees and the
trainer and among the trainees themselves. The unfiltered initial situation, where every-
one was searching for something to hold on to, is described and analysed. During the
introductions, the trainees presented themselves as classical caregivers, as promoters of
the material interests of ‘victims’ of the vicious circle of poverty and violence. In re-
sponse, the trainer qualified any expectations of material aid, which resulted in disbelief,
since: ‘How could a training be suitable if people were left empty-handed?’ However,
trainees showed themselves surprised at the effect of the ensuing interventions. Upon
request they participated in a procedure where they themselves drew up rules for their
own group. They thus gave themselves as well as the trainer something to go by in the
way of a ‘locally appropriate’ range of behaviours in their own group. Their surprise illu-
strated that sociotherapy-trainees were not accustomed to using their head in this man-
ner.

Chapter five deals with trainees expectations of the training and of what the trainer
would offer. It describes how trainees were found to be unused to having attention
directed at their well-being and were not accustomed to giving voice to their expecta-
tions. The fifth chapter clarifies the connection between measures of safety and trust in a
beginning training group and differences in sociotherapy-trainees initial reactions. In this
chapter, the significance is examined of the efforts it took trainees to formulate their
expectations at the start of the training.

Chapter six describes the first impressions of the Byumba trainees on the trainer. In
this chapter, the trainer weighs the advantages and disadvantages of a decision to ask
additional questions about the burden trainees had been made to carry. The chapter
describes and justifies the trainer’s decision to ask these questions, together with their
outcome and the significance they had for the trainer’s subsequent actions.
The seventh chapter elucidates how the trainer’s subsequent actions were directed at

the joint creation of training activities within the scope of the deliberately general goal:
restoring dignity. This chapter describes how methods were found and developed that
enabled sociotherapy-trainees to take part and develop new skills. It is also shown in this
chapter how, within the methodology of a training in supervising sociotherapy groups,
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activities were chosen that followed on logically from each other and thus supported a
process of discovery and development. By these means, trainees were introduced to the
‘learning by doing’ method, which appeals to trainees existing knowledge, skills and ta-
lents. Every day, trainees were surprised to notice that they were capable of more than
they had earlier thought possible.

Chapter eight describes how situations from the daily living environment, which had
earlier been discussed by trainees, were acted out and how trainees as they played a
game (the knotting game) gradually came to understand that disentangling the tangles
in their daily environment was not impossible but, rather, instructive and challenging.
Chapter eight further describes how the trainees in the training discovered the signifi-
cance of values and found out means that could provide some direction to use with
future participants in sociotherapy groups. The discoveries helped bring about increased
decisiveness.

Chapter nine conveys how the theory of open communication supports the gradual
placement of greater responsibility for fleshing out the training programmes in the hands
of the sociotherapy-trainees. The shift is illustrated by means of an activity using screw
caps for bottles with which the Nya-Ngezi trainees learnt to explicate what they under-
stand by land conflicts. This chapter also clarifies how an attractive form of explicating
matters could affect the course of the training.

Chapter ten shows how the trainees in the training were introduced to a quartet
game and how they were taught to make and then play it. The account of this activity
reveals what trainees had internalised of their relation with what they already knew and
what they had recently learnt. The process lays bare new talents and – due to the varia-
tion in training methods – limitations that so far had gone unnoticed. For the analysis of
this experiment in which components of the training integrate with each other, the
objectives have been used that Remmerswaal (2006) identifies with reference to group
learning, and which centre on orientations to perception and experience (the heart), to
cognition (the head) and to behaviour and skills (the hands).

Chapter eleven illustrates how on the basis of the newly acquired insights sociother-
apy-trainees were involved in the organisational aspect of the training. In comparison
with the first days, they now carried out complex tasks. This chapter tells the reader
about the tasks where trainees practised formulating and deciding on criteria for the
recruitment of tens of new colleagues, and about how they in pairs learnt to draw up a
training program for these new colleagues. Described is also the surprise they felt upon
experiencing that all were able to do these tasks. Even though the tasks appeared to be of
a different order, they were, in fact, a continuation of the ‘learning by doing’ principle.
The chapter sheds light on the uncertainty that carrying out the tasks revealed. Trainees
realised that taking more steps forward might have consequences for their position with-
in the hierarchical, traditional community. However, it turned out that the confidence in
the training and in each other that they had so far built carefully provided sufficient
motivation for them to still continue work in a disciplined manner and with a great deal
of energy. This phase of the training demonstrated that each group had developed in its
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own manner, subject to differences in historical background, in levels of understanding,
in expectations and depending on the atmosphere within a group.
It is also discussed in chapter eleven how in the course of the training the role of the

trainer changed, as she moved from defusing tensions to giving encouragement from the
sidelines. And while it was possible to explain matters in greater theoretical detail, such
lengthy explanations had not been part of the initial set-up of the training. The concise
theoretical explanations were shown to suffice for a start with basic level sociotherapy.
The group tasks from chapter eleven were analysed with reference to the characteris-

tics of effective decision-making in groups as listed in Johnson & Johnson (2008). The end
result of the first sixteen days per group was that sociotherapy-trainees showed that
sufficient self-confidence and mutual trust had developed and that they were equipped
to both recruit and train new colleagues and, together, supervise sociotherapy groups.
The twelfth chapter covers how the trained groups applied in actual practice what

they had learnt. The observations constitute some of the joint input for the agenda for
follow-up training programmes. The trainer visited a few functioning sociotherapy
groups in two locations (Byumba and Nyamata). In Nya-Ngezi the programme coordina-
tor organised very similar requests in different ways. Thus, the trainer met there hun-
dreds of participants of the first and second cycle of fifteen meetings. The observation
focused on the cooperation between pairs, the experiences with supervising the socio-
therapy groups and on the adequacy of what had been learnt during the preceding
training.
Most pairs of trainee sociotherapists had been able to give some leeway to the partici-

pants in the sociotherapy groups, and as a result they, too had learnt to give voice to
what they had got out of their participation. Participants identified changes in beha-
viours and relations that they had noticed in themselves and in their home environment.
Chapter twelve puts the spotlight on the written, variously formed reflections of the

sociotherapists, who, over a facilitating period of nearly two years, invested in the recov-
ery of the living environments surrounding them.

Part IV:
Chapter thirteen rounds off the investigation of the ways in which the training in com-
munity-based sociotherapy enabled its trainees to bring about a process of social change
in the training areas as it provides answers to the sub-questions of the research, discusses
the main findings and offers a conclusion.
In this chapter, it is concluded that the process of change that was set in motion

through the training in community-based sociotherapy, in the participants in the socio-
therapy groups and their family members, in the community leaders and in the trainee
sociotherapists themselves. The latter developed from protective helpers into challen-
ging sociotherapists. The joy over this development proved stronger than the uncertain-
ties that also manifested themselves.
The transformation of a clinical to a community-based methodology not only

achieved considerably more volume but also new forms of work were developed. Mis-
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trust and unconcern were replaced with renewed contact where care and consideration,
advice and joy at the ‘unbelievable changes’ were shared. The volume of positive experi-
ences continued to reflect on the social environment.
Certainly, a number of limitations and obstacles remained, yet what prevails in this

doctoral thesis and in the other studies is the emancipating impact that emanates from
the accessible and attractive way in which a new social order, and support for this, could
be brought about in the post-conflict areas.
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Dankwoord

Deze studie kwam tot stand omdat de deelnemers en de stafleden uit Byumba, Nya-
Ngezi, Nyamata en Kakata de uitdaging aannamen sociotherapie te leren toepassen in
de eigen leefomgeving en omdat zij mij bleven wijzen op een tekortkoming: de metho-
diek was niet beschreven. Ik combineer mijn dank voor de inspirerende en vaak ontroe-
rende samenwerking en de ontstane solidariteit met een diepe buiging van respect voor
de indrukwekkende moed die jullie aan de dag legden. Jullie inzet was vitaal in de ver-
spreiding van de interventie.
Hiernaast ben ik beslist dank verschuldigd aan enkele status houdende oorlogsgetrof-

fenen die nu in Nederland wonen en werken. De betekenis die zij, tijdens hun opname in
één van de Nederlandse klinieken toekenden aan de methodiek van sociotherapie inspi-
reerde mij om ermee op reis te gaan toen de gelegenheid zich voordeed.
Ik ben emeritus hoogleraar, professor Annemiek Richters zeer erkentelijk voor de zes

jaar waarin wij, in de rollen van ‘de wetenschap en de praktijk’ samenwerkten in Rwanda.
Lector Jaap van der Stel van de Hogeschool Leiden verdient een aparte plaats in mijn

dankwoord omdat hij zich in 2009 op het standpunt stelde dat mijn artikel over socio-
therapie in Oost Congo niet ingekort maar uitgebreid moest worden. Mijn tegenwerpin-
gen sneuvelden door zijn argument dat het onderwerp een proefschrift verdiende.
Bijzondere dank gaat naar Hennie Smit, docente Sociaal Werk aan de Hogeschool

Leiden. Hennie, de vertrouwde wijze waarop jij mijn enthousiasme in het algemeen en
tijdens de weken in Rwanda en Congo in het bijzonder inkaderde, was altijd leerzaam en
inspirerend. De vriendschap die we in de loop van de jaren ontwikkelden is een cadeau.
Dank je wel.
Voor Marjan Kroes, mijn buurvrouw uit het Amsterdamse Vierwindenhuis, past een

zeer speciaal woord van dank voor het eindeloos en geduldig en herhaald aanbrengen
van correcties in mijn gebruik van de Nederlandse taal. Zonder jouw hulp was dit proef-
schrift er niet gekomen. Naast de hulp van Marjan, stelde ik de corrigerende adviezen van
Tineke van den Klinkenberg en Hennie Smit zeer op prijs, waarvoor veel dank.
Mijn dank gaat voorts naar de motiverend belangstellende ex-collega’s van de hoge-

school Leiden, naar Angela Janssen die nauwelijks kon wachten tot mijn proefschrift klaar
was, nadat ze betrokken raakte in het 2013-2016 sociotherapie programma in Rwanda. En
mijn dank gaat naar altijd geïnteresseerde medebewoners van het Vierwindenhuis, waar-
onder Fons Geerlings die een kritische blik levend hield op de inzet van NGO’s. Dank gaat
verder naar mijn vrienden Marijke van Loenen en Johan van Berkel, Marcel Kalmthout,
Sikanisiwe Dzinotyiwei-Mandangu en haar familie in Zimbabwe, en naar verschillende
vrienden van mijn broers en zussen.
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Naar gelang mijn schrijfproces vorderde vond ik bemoedigende belangstelling bij Margot
Leegwater, Theoneste Rutayisire en Ruth Spijkerboer die eveneens een proefschrift voor-
bereidden. Ik dank Margot voor de vele aangename uren in Kigali, Amsterdam en Den
Haag en voor het kunnen delen van lief en leed in de loop van de jaren. Het is onmogelijk
om Theoneste (toen mijn tolk) over te slaan als ik denk aan de eerste ervaringen met
sociotherapie in Byumba. Theo, jouw reflecties op de betekenis van dat begin, het vervolg
en op de complexiteit van de talloze onomkeerbare feiten in Rwanda hebben me er altijd
van doordrongen dat dit proefschrift er moest komen. Hartelijk dank voor de bemoedi-
gingen op cruciale momenten. Ik dank Ruth hartelijk voor haar vasthoudendheid mij er
tijdens de eerste jaren van te overtuigen dat ik tot het schrijven van een proefschrift over
sociotherapie in staat was.
En…wat zou het leuk geweest zijn als mijn jaren eerder gepensioneerde buurman Jan

Machielsen; die mijn ‘late roeping’ aanmoedigde, mijn paranimf had kunnen zijn.
Aan ‘vragensteller en toegangspoort’ Michael Mbona, zijn vrouw Christine en pos-

tuum aan John van ‘t Hoff, David Mandangu en Ambuya Kamhunga ben ik oneindig
veel dank verschuldigd voor de noodzakelijk culturele informatie die zij indertijd met
mij deelden. Via die ‘universiteit van het leven’ ontwikkelde ik notie over de vele aspec-
ten die een rol speelden in het uitputtende postkoloniale transitieconflict dat uitdijde in
mijn standplaats Sint Peter’s Mandeya Mission in Honde Valley en ver daarbuiten. De
uitwisseling met Michael over de vordering van onze proefschriften was een inspirerende
voortzetting van een altijd verrijkende vriendschap.
Yolanda van den Broek en Caroline Grootendorst hielden in 2013 geduldig vol dat ik

voor een maand naar Liberia moest komen om hen te superviseren bij de implementatie
van sociotherapie aldaar. Jullie hadden gelijk, het was een diepte-investering. Daarom
dank ik jullie zeer voor die vasthoudendheid en voor de collegialiteit en de vriendschap.
Jullie professionele en betrokken inzet is hartverwarmend en houdt de belofte in dat
sociotherapie niet overgeleverd wordt aan de vergetelheid.
Zonder de tientallen jaren van vriendschap met Vroon Groen-Bruin en Ria Berkhout

en Margreet de Wildt was het beslist moeilijker geweest verbonden te blijven met dier-
baren uit de omgeving van mijn jeugd. De betekenis van het geruststellende weten nog
altijd ook deel te zijn van de verhalen van de redelijk intact gebleven cohesie in en rond
het Noord Hollandse dorp Waarland kreeg, na mijn ervaringen met de sociale ontwrich-
ting in Afrika, met en via jullie sterker de betekenis van thuiskomen.
Ik ben mijn promotor professor dr. Guy Widdershoven en mijn copromotor professor

dr. Jos van Roosmalen zeer erkentelijk en dankbaar voor hun interesse in het onderwerp,
hun geduldige begeleiding bij mijn ‘transitie’ van trainer naar promovenda, voor hun
motiverende aanwijzingen bij het beperken en later het aanscherpen van mijn teksten.
Tijdens de eerste jaren van mijn onderzoek reageerden enkele van mijn broers en zus-

sen bezorgd. Was, zo kort na het plotselinge verlies van onze zus Pauline, mijn arbeid-
zame leven van meer dan vijftig jaar niet genoeg geweest? Schrik en bezorgdheid maak-
ten in de laatste jaren van het onderzoek gelukkig weer plaats voor welgemeende
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belangstelling. De reden waarom ik mijn ‘klus’ bij het bereiken van mijn 65ste levensjaar
nog niet als afgerond beschouwde, krijgen jullie in dit proefschrift uiteengezet.
Tot slot dank ik Phoebe Gorogodo uit Zimbabwe, die mij indertijd benoemde als haar

(extra) moeder en dat met flair bleef doen tot vandaag. Wie had in 1991 kunnen denken
dat wij, vanwege politieke omstandigheden niet in Zimbabwe maar in Zuid Afrika van
gedachten zouden wisselen over de Zuid Afrikaanse grondwet, modulen over traditio-
neel en modern huwelijksrecht en dat we beiden onze studies zouden afronden in okto-
ber 2016.
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