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Mijn vader heet Ernesto Repetur en 
mijn moeder Mariluz Castro de Repe-
tur. In 1974 zijn wij naar Nederland 
gevlucht vanwege de rechtse dictatuur 
van Pinochet. Mijn moeder kreeg mijn 
vader vrij uit het concentratiekamp 
en diezelfde middag zaten we in een 
vliegtuig naar Nederland met vier kof-
fers en de belofte dat onze hond nog 
nagevlogen zou worden. Mijn ouders 
waren niet alleen links maar ook nog 
actief links. Ons huis was tevens het 
adres van de politieke partij van Allen-
de in Melipilla. Zo actief dus. 

Mijn beide ouders werkten fulltime in 
Chili. Mijn vader als landbouwkundig 
ingenieur en mijn moeder als maat-
schappelijk werkster (wat in Chili wel 
een universitaire studie is trouwens). 
Chili was het eerste Zuid-Amerikaans 
land waar in 1970 via democratische 
wegen een socialistische president 
aan de macht is gekomen. Mijn beide 
ouders hebben daar hard aan meege-
werkt. Hoe dat in Chili gelukt is? Door 

4 jaar, intensief empoweren van de 
meest kwetsbaren. In 1964, een jaar 
voor mijn geboorte, is Paolo Freire 
naar Chili gehaald door de toenma-
lige christendemocratische president 
Eduardo Frei. Freire ging werken bij 
het ministerie van landbouw en on-
derwijs. Hij kreeg leiding over de vol-
wasseneneducatie en kon daardoor op 
nationaal niveau werken aan bewust-
wording. Frei opteerde voor een chris-
tendemocratische bewustwording 
maar de inkleuring van de bewust-
wording onder leiding van Freire, ging 
er uiteindelijk anders uitzien, namelijk 
socialistisch.

Sleutelkwesties
Paolo Freire stelde dat 80% van de an-
alfabeten binnen 30 á 60 uur kunnen 
leren lezen en schrijven. Dit vraagt wel 
om aan te sluiten bij wat mensen dage-
lijks bezighoudt. Freire leidde een klein 
aantal landbouwkundigen annex on-
derwijzers annex vormingswerkers 
op en stuurde hen het land in op zoek 
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naar politieke sleutelkwesties. Mijn 
vader was een van hen. Onderwijzen 
is volgens Freire niets anders dan com-
municeren in dialoog. Niet het door-
geven van kennis staat centraal maar 
de ‘ontmoeting van subjecten in een 
dialoog op zoek naar de waarde van 
weten en denken’ aldus Freire (1970). 
Politieke bewustwording is, in zijn 
ogen, het hoogste bewustwordings-
niveau. Mensen kunnen dan zien dat 
anderen hun problemen delen en er 

ontstaat het besef dat samen de wer-
kelijkheid te beïnvloeden is. Het leren 
staat bij Freire in het teken van het kun-
nen waarnemen van de eigen levenssi-
tuatie en de problemen daarbinnen, en 
daarvoor succesvolle oplossingen kun-
nen bedenken. Freire was van mening 
dat mensen niet per se participeren als 
zij kunnen lezen en schrijven (traditio-
neel onderwijs) maar pas kunnen mee-
doen in een samenleving als zij politie-
ke bewustzijn hebben. 

Wat kunnen we leren van Paolo 
Freire?

1. Onderwijs (kennis) is niet neu-
traal. Vaardigheden aanleren heeft
geen zin als je deze niet kunt inzetten
in je alledaagse leefwereld. Kennis
toevoegen leidt niet per se tot meer
meedoen. Soms is aansluiten bij wat
mensen willen niet genoeg en vraagt
het eerst meer bewustwording van
de eigen situatie. In Chili deden boe-
ren eeuwenlang wat hun ‘patrón’
wilde. Wat goed was voor de ‘patrón’
was goed voor hen. Ze waren succes-
vol onderwezen door hun ‘patrón’
of een ingehuurde plaatsvervanger.
Bewustwording over de eigen situ-
atie en problemen leidt tot meer on-
afhankelijkheid van de ’patrón’. Mijn
vader herinnert zich de tijd waarin zij,
na training van Freire, op motoren de
afgelegen fundos (landgoederen) op-
zochten. Om contact met de boeren-
gezinnen te mogen hebben moesten
zij de patrón overtuigen van de meer-
waarde van hun bezoeken. Daarvoor
gebruikten zij het argument dat het
landgoed beter zou gaan draaien met
meer geschoolde krachten. 

2. Onderwijzen is de dialoog op
creatieve wijze aangaan. Niet met
eenzijdige, saaie lezingen, maar met
theater, muziek, rollenspelen en der-
gelijke. Op allerlei ludieke manieren
werd geprobeerd de mensen te raken.
In Chili kregen alle boeren een radio
met batterijen. Elke dag, twee uur in

de middagpauze, werden programma’s 
uitgezonden met politieke discussies 
en kritische volksmuziek. In de jaren 
‘60/’70 ontstond zelfs een nieuw mu-
zikaal genre, Chileense Volksmuziek 
die de sociaal-politieke beweging van 
boeren en boerinnen ondersteunde. 
Volkszangers en zangeressen zoals Vi-
ctor Jara, Violeta Parra en Angel Parra 
waren razend populair. Ook buiten de 
Chileense grenzen. Zo is het bekende 
nummer ‘Gracias a la vida’ niet van 
Mercedes Sosa maar geschreven door 
Violeta Parra. Gracias a la vida heeft 
zij geschreven na aanleiding van de 
moord op haar zoon, vertelde mijn va-
der. Toen mijn vader in Nederland als 
gastarbeider werkte was hij verbaasd 
over de leegte van het dagelijkse radio-
programma arbeidsvitamine. Elke dag 
werd er in de fabriek naar geluisterd 
maar op geen enkele wijze kon hij eni-
ge bewustwordingsdiscussies ontdek-
ken. Sterker nog, het kwam op hem 
over als de bevestiging van de status 
quo. Dubbeltje zijn was goed genoeg. 

3. Sluit aan bij een vitaal thema.
Dat is een thema waar de ander voor
wakker gemaakt wil worden, wat hen
interesseert, boeit, raakt. In Nederland
bijvoorbeeld het (zogenaamde) falen
van de multiculturele samenleving,
de angst voor een afbrokkelende Ne-
derlandse identiteit, de groeiende ar-
moedekloof, niet geaccepteerd worden 
in Nederland als derde of vierde gene-
ratie allochtoon en het milieu. Volgens 
mijn vader is Nederland weliswaar
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veel kleiner dan Chili maar kunnen 
mensen relatief geïsoleerd van elkaar 
in dezelfde wijk wonen. Iedereen kan 
in zijn eigen wereldje leven met de 
voor hem of haar vitale thema’s als 
leidraad. Tegenwoordig kun je, mede 
dankzij sociale media, helemaal in je 
eigen bubbel opgaan en alsmaar het 
eigen gelijk halen. De PVV-stemmer 
ervaart en ziet dat haar kinderen geen 
woning krijgen omdat vluchtelingen 
voorrang krijgen. De Denk-stemmer 
ziet en ervaart minder kansen dan 
autochtonen. Nederland heeft genoeg 
politieke sleutelkwesties maar de ver-
scheidenheid is ook groot. Dát maakt 
het collectief empoweren tot actie niet 
simpel en daarom is ondersteuning 
des te meer nodig.

4. Discussieer, problematiseer, 
onderzoek en stel kritische vra-
gen. Het leren van Freire heeft niets 
met memoriseren te maken maar al-
les met reflectie onder lotgenoten en 
met afstand kunnen kijken naar de 
eigen werkelijkheid zodat je niet in 
je emoties blijft hangen. De onderlin-
ge dialoog is dan het cement tussen 
mensen.

5. Verandering. Je bewust zijn van 
je problemen en oplossingsrichtingen 
kennen zijn niets waard als mensen 
niet in staat zijn om samen in actie te 
komen. Het doel is immers verbetering 
van de eigen situatie. Onderwijs dat 
niet leidt tot actie vergroot misschien 
wel ‘het weten’ maar daarmee krijg 

je nog geen verbetering van je situa-
tie voor elkaar. Dit deed mij denken 
aan het recente rapport van de WRR 
‘weten is nog geen doen’ (2017). Ook 
zelfredzaamheid vraagt politiek be-
wustzijn om de alertheid te kunnen 
opbrengen die nodig is om zowel als 
individu als onderdeel van een groep 
jezelf te kunnen redden. 

Toen Freire in 1969 vertrok uit Chili 
was er in een betrekkelijk korte tijd 
een proces georganiseerd dat tot doel 
had gemarginaliseerden, sociale en 
politieke controle te geven over hun 
eigen leerproces om sociale verande-
ringen voor elkaar te krijgen. Dit alles 
heeft ertoe geleid dat Allende in 1970 
via democratische wegen gekozen 
kon worden. De boeren en boerin-
nen stemden niet meer wat hun pa-
trón hun vertelde, maar wat henzelf 
het beste leek. Inmiddels waren velen 
ook politiek actief en onderdeel van 
de sociale revolutie die in Chili plaats 
vond. In 1970 schreef Paolo Freire, 
mede geïnspireerd door zijn Chileen-
se ervaring, ‘Pedagogie van de onder-
drukten’. Vier jaar later moesten wij 
uit Chili vluchten.

Freire in Nederland
In Nederland heeft Freire velen geïn-
spireerd, maar hier is geen sociale be-
vrijdingsbeweging op gang gekomen. 
Wel heeft het feministisch vormings-
werk en vormingswerk voor jongeren 
in de jaren ’70 veel van Freire overge-
nomen. In Oosterhout is een school 

op Freire’s pedagogiek gebaseerd en 
het ervaringsleren is duidelijk ook op 
hem geïnspireerd. Een veel gehoor-
de kritiek op de werkwijze van Freire 
is dat deze alleen van toepassing kan 
zijn als er sprake is van overduidelijke 
onderdrukking van de meerderheid 
door een minderheid. Nederland kent 

geen onderdrukking of slechts verkap-
te vormen is een veel gehoorde visie. 
Laten we deze visie, hoe twijfelachtig 
ook, even voor waar aannemen. Dan 
nog kunnen we nog steeds heel wat 
leren van Freire, voor bijvoorbeeld de 
transformatie en de versterking van, 
wat in beleidstaal, de sociale basis ge-
noemd wordt. De sociale basis, dat wat 
van ons allen is voor ons allen. Dat wat 
we voor elkaar betekenen om gewoon 
fijn samen te wonen, wat we doen om 
problemen te voorkomen of die vroeg 
te signaleren. 
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Paolo Freire leert ons veel over samen-
leven zodat iedereen mee kan doen en 
het belang van empowerment daarin. 
Je kunt wel degelijk een strategie be-
denken en die landelijk uitrollen als 
sociale verandering (lees verbetering) 
nodig is. Dit in tegenstelling tot wat we 
zo vaak van experts horen over de so-
ciale basis: ‘de kunst is om aan te slui-
ten bij wat al gebeurt’. 

Uiteraard moeten we aansluiten bij 
wat actieve burgers doen of willen 
doen. Maar dat is niet genoeg. We zou-
den juist ook de niet actieve burgers 
of zelfs de zeer teleurgestelde burgers 
moeten willen activeren tot meedoen. 
Freire laat ons zien hoe we dat kunnen 
doen. Verinnerlijkte onderdrukking is 
collectief te doorbreken, mensen kun-
nen uit hun apathie komen, zijn in 
staat tot het ontwikkelen van een kri-
tische bewustzijn en zowel collectief 
als individueel verbeteringen in hun 
leefwijze najagen. 

In veel gemeentelijke visies op de soci-
ale basis wordt ingezet op onderlinge 

ontmoeting en advisering in wijken 
en buurten. Echter te vaak als doel op 
zich en te weinig als middel tot actie 
zodat groepen hun levensomstandig-
heden collectief kunnen verbeteren. 
Te weinig als onderdeel van empower-
ment van groepen mensen. Als ieder-
een in zijn eigen bubbel leeft vraagt 
onderlinge ontmoeting meer sturing 
en ondersteuning. Ik weet dat sturing 
geven aan de sociale basis door be-
paalde experts als onwenselijk wordt 
ervaren. Freire laat ons zien dat stu-
ring niet hetzelfde is als het leven voor 
mensen bepalen. Sturing kan bestaan 
uit het faciliteren van de onderlinge 
dialoog en kritische reflectie, zonder 
de uitkomst te bepalen. Met andere 
woorden burgers ondersteunen in het 
ontwikkelen van een politiek bewust-
zijn en actie.

Hoop
Zijn sociale professionals dan wel in 
staat burgers te ondersteunen tot meer 
politiek bewustzijn en te activeren? 
Sociale professionals, met name de 
bestuurlijke laag, zijn tegenwoordig 
te vaak sociaal ondernemers in plaats 
van sociale activisten. En meer bezig 
met het bewaken van hun neutrale 
positie en bestaanszekerheid dan pre-
sent te zijn voor hen die steun nodig 
hebben. 

Maar er is hoop. Het programma soci-
aal domein probeert op verschillende 
thema’s, zoals de sociale basis, het le-
ren en reflecteren van de uitvoering-

spraktijk te ondersteunen. Soms zit 
hoop in een klein hoekje. Het minis-
terie van VWS heeft een changemaker 
als SG die bewezen heeft te kunnen 
empoweren. In het HBO onderwijs 
komt steeds meer aandacht voor 
mensenrechten en de vele gezichten 
van onderdrukking. Kennisinstitu-
ten willen niet alleen het inhoudelijk 
gelijk hebben maar zijn meer bezig 
met dat gelijk te krijgen. En de meest 
inspirerende en hoopgevende lezing 
van afgelopen jaar hoorde ik op de 
Dag van de Sociaal Werker van Mar-
got Scholte. Zij sprak de Marie Kamp-
huis Lezing uit met als titel: ‘Op de 
barricaden?!’ (2018). Margot Scholte 
maakt daarin heel duidelijk waarom 
niet alles op individueel niveau op 
te lossen is en er meer nodig is van 
sociaal werkers dan individuele on-
dersteuning. Meer zelf- en samen-
redzaamheid is mogelijk maar vraagt 
eerder meer sturing dan loslaten. De 
mantra dat als we maar aansluiten bij 
wat burgers willen, waar de energie 
zit, de sociale basis versterkt wordt is 
mij te apolitiek en te naïef.

Lou Repetur is expert innovatie so-
ciale basis bij Movisie en een directe 
collega van Harry.
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