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Samenvatting

De Schreeuw om Scholen: Indiaanse Gemeenschappen, de Staat,
en het Indiaans Onderwijs in Bolivia,

–

Voor een goed inzicht in de weinig bestudeerde Boliviaanse onderwijshervorming van
1935, die leidde tot een volledige herstructurering van het Indiaans onderwijsstelsel,
is het nodig eerst een goed beeld te vormen van de in 1931 gestichte Indiaanse school
van Warisata. Deze was de inspiratiebron voor hervorming van 1935 en staat in de
literatuur bekend als de eerste school die daadwerkelijk de belangen van de Indiaanse
bevolking diende, in tegenstelling blijkbaar tot het onderwijsstelsel zoals het voor die
tijd bestond. Dat eerdere stelsel wordt doorgaans gezien als een poging om door
middel van scholen de Indiaanse cultuur te vernietigen, en vindt volgens de literatuur
zijn oorsprong in de onderwijshervormingen die aan het begin van de twintigste eeuw
door de toen heersende Liberale Partij werden ingevoerd. Het is inderdaad een feit dat
de Liberalen niet onder stoelen of banken staken dat zijn een onderwijsstelsel voor
ogen hadden dat een eind zou maken aan wat zijn zagen als Indiaanse achterlijkheid.
De periode van Liberale heerschappij wordt beschouwd als het moment waarop het
Indiaanse onderwijs voor het eerst vorm werd gegeven, vooral omdat er voorheen
geen scholen voor de Indiaanse bevolking bestonden. Dit laatste geldt als bewijs voor
de stelling dat Boliviaanse regeringen van de negentiende eeuw zich niet
bekommerden om de Indiaanse bevolking.
Hoewel het waar is dat er aan het eind van de negentiende eeuw geen—of zeer
weinig—scholen voor de Indiaanse bevolking waren, was dit niet het gevolg van
desinteresse van de kant van negentiende-eeuwse politici en intellectuelen. In
tegendeel, er was sinds de onafhankelijkheid van de republiek zeer veel interesse in
het onderwijs, en met name het Indiaans onderwijs, aangezien men veronderstelde dat
het voor de maatschappelijke vooruitgang van het land noodzakelijk zou zijn om de
Indiaanse bevolking te assimileren aan westerse normen en waarden. Er bestond dus
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een consensus dat een onderwijsstelsel dat ook de Indianen zou bereiken heel
belangrijk was, maar de middelen om een dergelijk stelsel in te voeren waren niet
voorhanden. Het gevolg kunnen we zien in een opeenvolging van gefaalde
onderwijshervormingen, met als enige resultaat een steeds ingewikkelder stelsel dat
ook aan het eind van de eeuw maar een heel beperkt deel van de bevolking bereikte.
De hervormingen van de Liberale Partij, die in 1899 aantrad, waren in feite
niet heel anders. Er werd weliswaar heel druk gedebatteerd over het Indiaans
onderwijs, maar de feitelijke vooruitgang die werd geboekt was maar heel beperkt.
Wel slaagden zij erin de eerste lerarenopleiding—die het land tot dan toe had
ontbeert—op te richten, maar ook dat instituut was geen doorslaand succes. De enige
Indiaanse scholen die men in deze tijd op wist te richten waren de zogeheten ‘reizende
scholen’ (escuelas ambulantes), die al binnen twee jaar tot mislukt experiment werden
verklaard. De belangrijkste bijdrage van de Liberalen was dus niet het tot stand
brengen van een echt Indiaans onderwijsstelsel zoals doorgaans in de literatuur wordt
aangevoerd. De belangrijkste bijdrage die zij wisten te leveren bestond uit een
wetsbepaling bij de wet op de ‘reizende scholen’, die het de Indiaanse
gemeenschappen mogelijk maakte om met instemming van de overheid op eigen
kosten scholen te bouwen.
Deze bepaling had onvoorziene gevolgen. Binnen enkele jaren verschenen er
op het Boliviaanse platteland tientallen, en later honderden, Indiaanse scholen. De
leraren waren over het algemeen leden van de gemeenschappen zelf, die tijdens hun
dienstplicht hadden leren lezen en schrijven. Hun kwalificaties waren wellicht niet
geweldig, maar aangezien de lerarenopleiding niet meer dan een handvol bevoegde
leraren opleverde moest men het er mee stellen, en de kwaliteit van het onderwijs in
de steden was om dezelfde redenen niet veel beter. Tegen het eind van de jaren
twintig waren er niet alleen honderden Indiaanse scholen op deze wijze opgericht,
maar waren er zelfs een paar Indiaanse organisaties opgericht die dit werk vanuit een
centrale plaats actief ondersteunden. Hier moet nog bij worden opgemerkt dat de
overheid zelf gedurende deze periode zich niet met het stichten van Indiaanse scholen
bezig hield: dat werk werd aan de gemeenschappen overgelaten, ten dele omdat de
middelen om zoiets te ondernemen nog altijd niet voorhanden waren. De overheid had
zich verplicht gesteld om deze scholen niet alleen te erkennen als zijnde staatsscholen,
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maar ook om ze te voorzien van de benodigde lesmaterialen en supervisie. Ook dat
bleef wegens een schrijnend gebrek aan geld en organisatorisch vermogen uit. De
scholen functioneerden dus op zelfstandige wijze, zonder inmenging van de staat
maar ook zonder steun en begeleiding. Van een onderwijsstelsel was derhalve nog
geen sprake.
De in 1931 door Elizardo Pérez gestichte school van Warisata kan niet gezien
worden als een antwoord op een cultuurvernietigend Indiaans onderwijsstelsel: een
dergelijk stelsel bestond immers niet, anders dan in de wilde fantasieën van
intellectuelen die wel zo’n stelsel voor ogen hadden gehad. Bovendien was de
oprichter van Warisata zelf een beroepsambtenaar en deze school werd, in
tegenstelling tot de reeds bestaande Indiaanse scholen, actief door de overheid
gesteund. Warisata was dus eigenlijk de eerste ‘officiële school’ en een
daadwerkelijke publieke instantie. Sterker nog, wanneer we goed kijken naar het
onderwijsprogramma dat in deze school werd ontwikkeld, dan zien we dat een sterke
nadruk werd gelegd op een het aanleren van nieuwe gewoonten en productiemethoden
die tot doel hadden om de Indiaanse bevolking productiever te maken, opdat ze een
bijdrage zouden kunnen leveren aan de maatschappelijke vooruitgang. De Indiaanse
cultuur werd weliswaar erkend als op zich waardevol, maar tegelijkertijd ook als
defect en de school zou hierin verandering aanbrengen door zich te richten op de
ondeugd, luiheid en het gebrek aan hygiëne van de Indianen.
Het bijzondere van Warisata was dus niet dat deze school een einde maakte
aan een anti-cultureel onderwijsbeleid in reeds bestaande Indiaanse scholen. Men zou
zelfs kunnen stellen dat het tegendeel dichter bij de waarheid staat. Het innoverende
van de school was uiteindelijk iets heel anders, namelijk de wijze waarop de school
georganiseerd werd. Al kort na de oprichting van Warisata begonnen leraren van
nabijgelegen Indiaanse scholen bij Warisata aan te kloppen voor steun en advies.
Omdat het duidelijk was dat deze kleinere onafhankelijke scholen om supervisie zaten
te springen, werd er in het onderwijsministerie besloten om de samenwerking tussen
deze scholen en Warisata te formaliseren. Het gevolg was een nieuw schoolmodel dat
bekend staat als de núcleo escolar campesino. Dit model bestond uit een
samenwerkingsverband tussen een moederschool (escuela matriz) en een aantal
dochterscholen (escuelas seccionales), wat voor het eerst een echt systeem van
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toezicht en inspectie voor de reeds bestaande Indiaanse scholen mogelijk maakte. Ook
kon men op zeer efficiënte wijze schaarse lesmaterialen en bevoegde leraren inzetten
door ze bij de moederschool onder te brengen, die ze dan verder naar behoefte kon
gebruiken om de dochterscholen te steunen in hun onderwijstaak. Hier moet bij
worden opgemerkt dat het dus niet ging om een project voor het oprichten van nieuwe
scholen voor Indiaanse gemeenschappen, maar heel specifiek om een systeem om
bestaande scholen onder centraal toezicht te stellen. Bovendien was het de bedoeling
om uiteindelijk de moederscholen ook als lerarenopleiding in te richten om op die
wijze het tekort aan

leerkrachten aan te pakken. Om het tekort aan

basisbenodigdheden voor de scholen op te lossen had men zich verder bij Warisata al
voorgenomen om de school van werkplaatsen te voorzien, waarin stoelen, banken en
dergelijke door leerlingen zouden kunnen worden gemaakt als onderdeel van hun
opleiding, terwijl het landbouwonderwijs bedoeld was om gewassen ter markt te
kunnen brengen om op die wijze zo weinig mogelijk afhankelijk te zijn van
overheidssteun.
Elizardo Pérez werd al snel door de revolutionaire regering van de zogeheten
Militair-Socialisten gevraagd om de verantwoordelijkheid voor het gehele Indiaans
onderwijs op zich te nemen als hoofd van het daartoe ingerichte departement van het
onderwijsministerie. Tussen 1936 en 1939 reisde Pérez door het hele land om nieuwe
schoolcentra tot stand te brengen en in die periode werden er een totaal van vijftien
nieuwe centra opgericht. Hiervan werden er een paar in de tropische laaglanden
opgericht die een beduidend ander karakter hadden: deze schoolcentra werden ingezet
om vooral nomadische Indianen gedwongen en op brute wijze te ‘beschaven’, wat
inhield dat ze hun traditionele levenswijzen moesten afzweren en zich als vaste
bewoners van de schoolcentra aan landbouw moesten wijden. Het gevolg was een
vreselijke situatie waarin velen aan ziekte bezweken.
In het Boliviaanse hoogland ontwikkelden de schoolcentra zich echter heel
snel, en een groeiend aantal van de Indiaanse scholen werden zo onder toezicht van
moederscholen gesteld. Een van de gevolgen van deze ontwikkeling was dat de
schoolcentra zich ook ontwikkelden als instanties waar de nationale overheid
bepaalde diensten aan de Indiaanse bevolking kon aanbieden. Zo werden de
schoolcentra ingezet om informatie over de rechten van de Indianen te verstrekken
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aan de gemeenschappen, waaronder de afschaffing van de gedwongen arbeid die
velen moesten leveren aan landeigenaren (de zogeheten pongueaje). Ook maakten
Indiaanse leiders steeds meer gebruik van de scholen om klachten in te dienen over
lokale wantoestanden. Voorheen werden zulke klachten altijd door lokale overheden
in behandeling genomen, terwijl deze lokale overheden juist vaak het onderwerp van
de ontevredenheid waren. De rol van de schoolcentra groeide in dit opzicht zo sterk,
dat ze uiteindelijk zelfs bevoegdheid verkregen om in wettelijke aangelegenheden
voor de Indianen op te treden en als arbiter te fungeren in onenigheden binnen de
gemeenschap zelf.
Elizardo Pérez werd in 1940 van zijn taak als departementshoofd ontheven, en
in de literatuur wordt dit gezien als het einde van een positieve ontwikkeling in het
Indiaans onderwijs. Dat heeft er vooral mee te maken dat Pérez zelf zijn politieke
tegenstanders ervan beschuldigde dat zij niets anders voor ogen hadden dan de
verwoesting van zijn levenswerk. In werkelijkheid werd de verantwoordelijkheid voor
het indiaans onderwijs ondergebracht bij de Consejo Nacional de Educación (CNE)
die zelf in 1944 werd afgeschaft. Deze instantie zette het werk van Pérez uiteindelijk
gewoon voort en stichtte nog twee nieuwe schoolcentra tussen 1940 en 1944. Van een
radicale verandering in het Indiaans onderwijs was geen sprake.
Veel belangrijker was de samenwerking die in 1944 tot stand kwam met de
Amerikaanse overheid, die in 1946 het zogeheten Cooperative Educational Program
naar Bolivia stuurde. Deze instantie, die deels door de Boliviaanse en deels door de
Amerikaanse overheid werd gefinancierd, werd in het onderwijsministerie
ondergebracht en werd tot taak gesteld om de schoolcentra zodanig door het land te
verspreiden dat zoveel mogelijk van de Indiaanse scholen die door de jaren heen
waren gesticht in het nieuwe stelsel werden ondergebracht. Tussen 1946 en 1952
groeide het aantal schoolcentra van achttien tot meer dan zeventig, en het aantal
dochterscholen nam toe van 202 in 1945 tot 1026 in 1949. Daarmee was een einde
gekomen aan het onderscheid tussen het experimentele systeem van de schoolcentra
en de onafhankelijke Indiaanse scholen, en was voor het eerst een daadwerkelijk
samenhangend Indiaans onderwijsstelsel tot stand gebracht.
Gedurende deze laatste periode was het aanbod van diensten in de
schoolcentra ook sterk uitgebreid. De scholen verzagen nu ook in het aanbod van een

335

MARTEN BRIENEN

heel

rudimentaire

gezondheidszorg,

en

boden

eerste

hulp

zowel

als

vaccinatiecampagnes waardoor tientallen duizenden Indianen ingeënt werden tegen de
pokken, mazelen en kinkhoest. Het aanbod van juridische diensten werd eveneens
uitgebreid. De kwaliteit van het onderwijs zelf, echter, liet nog altijd veel te wensen
over. Er waren weliswaar iets meer bevoegde leerkrachten in de scholen aanwezig,
maar zelfs in 1952 ging het nog om niet meer dan ongeveer zestien procent van het
totaal. Het overgrote merendeel van de overige leerkrachten had zelf de lagere school
niet afgemaakt, zulks natuurlijk met ernstige gevolgen voor de onderwijskwaliteit in
deze Indiaanse scholen. Ook bleef het gebrek aan lesmateriaal een heel groot
probleem: veel scholen hadden geen boeken, geen papier, geen potloden, en zelfs
geen stoelen of banken. De fundamentele tekortkomingen van het onderwijs waren
dus niet opgelost. Desalniettemin was er nu voor het eerst sprake van een
samenhangend stelsel waarin vooruitgang tot de mogelijkheden behoorde. Bovendien
moeten de Indiaanse scholen en de schoolcentra die door de staat waren
geïntroduceerd om beter toezicht mogelijk te maken gezien worden als instanties die
wel degelijk belangrijke diensten boden: de vaccinatiecampagnes alleen al moeten
erkend worden als een belangrijke bijdrage aan het welzijn van de Indiaanse
bevolking. Wellicht is het belangrijkste gevolg van deze ontwikkeling dat de nationale
overheid voor het eerst een directe aanwezigheid in de Indiaanse gemeenschappen
verkreeg, die het mogelijk maakte om informatie te verstrekken en te verkrijgen en zo
de voorheen noodzakelijke tussenkomst van weerbarstige lokale overheden uit de weg
te gaan.
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