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Woord vooraf 

Bij de totstandkoming van dit proefschrift heb ik veel 

medewerking ondervonden van verschillende personen. 

Het waren vooral Tomas Roseingrave , Jim O'Brien en Tom 

Fitzgerald die mij in de gelegenheid stelden kennis te nemen 

van het werk van Muintir na Tire, de Ierse nationale parti

culiere community development organisatie. Deze Ieren en 

mijn studenten, die in 1973 in County Mayo hun leeronderzoek 

deden, hebben mijn belangstelling gewekt voor het onderzoek 

naar participatieproblemen bij community development 

projecten. 

Bij mijn veldwerk in County Kerry zijn de studenten, die in 

1975 en in 1977 aldaar hun leeronderzoek verrichtten, ieder 

op een eigen wijze mij tot steun geweest. 

Zonder de medewerking van Maurice Kelliher en vele andere 

Ieren die mij de nodige gegevens verschaften, had de onder

havige studie niet tot stand kunnen komen. 

De staf van de Vakgroep Sociale Antropologie van de Katho

lieke Universiteit te Nijmegen spoorde mij aan tot het 

schrijven van dit proefschrift. Het persklaar maken van het 

manuscript was de zorg van Marlies Berbers-Zeiler en Riky 

Breedveld-Arts. 

Mijn vrouw Gerry en mijn kinderen Arjan en Carlijn hebben, 

gedurende ai die tijd waarin ik aan de totstandkoming van 

het proefschrift werkte, heel veel geduld en medeleven be

toond. Aan hun en aan alle hierboven genoemde personen ben 

ik veel dank verschuldigd. 

Dat ik voor mijn onderzoek in Ierland terecht ben gekomen 

gaat terug tot de tijd dat het directorium van het toen

malige Instituut voor Sociologie der niet-westerse Volken 

van de Katholieke Universiteit, bestaande uit mevrouw Prof. 

dr.E.M.A.A.J.Allard, Prof.dr.G.van den Steenhoven en Prof. 

dr.A.A.Trouwborst, mij de begeleiding van doctoraalstuden

ten bij hun leeronderzoek in Ierland opdroeg. 

A.R.Dahler 





Inleiding 

De Republiek Ierland (Eire), die nog steeds te boek staat 

als een agrarische en landelijke natie, is druk doende een 

structuurverandering teweeg te brengen. Die verandering vindt 

haar oorzaak in het feit dat Ierland zich opwerkt van een 

specifiek landbouwgebied tot een volwaardig industrieland. 

Echter bij die ontwikkeling, welke bijna uitsluitend door de 

Ierse overheid wordt geregeld, wordt aan de gedifferentieerde 

behoeften en belangen van de lokale bevolking vaak weinig of 

niet tegemoet gekomen. De bevolking van de lokale gemeen

schappen heeft weinig of geen invloed op de ontwikkelings

plannen van de overheid. 

Er is in Ierland kritiek op die werkwijze van de overheid. 

Vooral Muintir na Tire (Iers voor "Mensen van het Land") 

een nationale particuliere organisatie die zich bezighoudt 

met community development, dringt krachtig aan op meer parti

cipatie van de lokale bevolking in het opzetten en uitvoeren 

van ontwikkelingsplannen van de overheid. 

Zoals in meer landen gaat ook in Ierland de besluitvorming 

rond vele technische en sociaal-economische ontwikkelingen 

langs de bevolking en de plaatselijke samenleving heen. Het 

is voornamelijk de overheid - en dikwijls ook andere organi

saties via de overheid - die bepaalt waar, voor wie en hoe 

die ontwikkelingen moeten plaatsvinden. Inmenging van vooral 

de plaatselijke bevolking in die voor haar belangrijke 

beslissing is in de Ierse situatie van toenemende centrali

satie in het besluitvormingsproces ten aanzien van het 

sociale en economische leven welhaast van weinig of geen 

betekenis. Barrington, de directeur van het Institute of 

Public Administration te Dublin, merkt daarover op: "There 

is an extraordinary degree of centralisation in our society. 

This means that a small number of politicians and adminis

trators take nearly all the decisions ... and the great mass 
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of politicians, the great mass of public servants and, above 

all, the great mass of individual citizens can play little 

or no part in this activity" . Roseingrave, de national 

director van Muintir na Tire, zegt over een dergelijk op

treden van de overheid: "This development of state activity 

has brought with it on the part of successive Irish 

governments the perpetuation of a particular undemocratic 

error, namely an unfortunate preference, an out-of-place 

paternalism in a democratic society, for wanting to work 

for people than to work with people. It is an approach 

inconsistent with expressed beliefs in participation and 

involvement and above all, with the basic social principle 

of subsidiary function, or the right of lesser societies 

within the state to carry out those functions which are 
2 

within their powers and resources to implement" . 

Het gecentraliseerde ontwikkelingsbeleid van de Ierse over

heid heeft reeds geleid tot wat wordt genoemd "unbalanced 

regional development" of "uneven spatial development". Dat 

wil zoveel zeggen als "that incomes, employment opportuni

ties, emigration and unemployment differ markedly from one 

region of the country to another ... the eastern and southern 

regions continue to flourish, while large tracks of the west 

and midlands bear obvious marks of decay" . Met andere woorden, 

in zo'η ontwikkelingsbeleid is met de belangen van vele 

regio's binnen Ierland weinig of geen rekening gehouden: de 

ontwikkeling van de ene streek heeft plaatsgehad ten koste 

van de ontwikkeling van de andere streek. Omdat de overgrote 

meerderheid van de lokale gemeenschappen in Ierland geen eigen 

gemeentebesturen kent - voor de meerderheid is het laagste 

bestuursorgaan het graafschapsbestuur - heeft bij zo'η 

gecentraliseerd beleid de bevolking van die gemeenschappen 

weinig of geen weet van wat voor en zonder haar door anderen 

op hoger niveau en op grote afstand wordt beslist of gepland. 

Bovendien komen in die gemeenschappen veel meer problemen en 

belangen aan de orde dan waarover in de officieel gekozen 
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bestuursorganen, als het nationale parlement en de graaf

schapsraden, wordt gediscussieerd. 

Om te bewerkstelligen dat ontwikkelingsplannen de belangen 

van de gehele bevolking zoveel mogelijk dienen, dat een meer 

"balanced regional development" tot stand komt en dat de 

bevolking een daadwerkelijke invloed op de oplossing van 

haar eigen ontwikkelingsproblemen krijgt, is nodig dat de 

lokale gemeenschappen een constructieve rol krijgen toebe

deeld in de opzet en realisering van (regionale) ontwikke

lingsplannen. Muintir na Tire is van mening "that no matter 

how good a plan is, either one made by the central government, 

local or regional authority or a statutory body, or however 

laudable the intention motivating the plan, unless the people 

for whom the plan is intended to benefit, see that it belongs 

to them through their participation in its formulation in 

some way, then it will not work eventually either satis-
4 

factorily, adequately or economically" . Het is dan ook 

daarom dat Muintir na Tire "proposes that all plans for 

regional development ought to seek the fullest involvement 

of the people of local communities in the decisions leading 

to the plans and in the subsequent task of implementing 

them"5. 

Een dergelijke aanpak waarbij de bevolking van een bepaalde 

gemeenschap daadwerkelijk deelneemt aan het maken en uit

voeren van plannen voor de ontwikkeling of verbetering van 

haar eigen samenleving, is de kern van wat wordt genoemd 

"community development". Muintir na Tire heeft tot doel

stelling "to promote the welfare of the Irish people through 

the process of Community Development" . Muintir na Tire 

oefent druk uit op de overheid en andere organisaties om de 

lokale bevolking vroegtijdig en continu zinvol te laten 

participeren aan het ontwikkelingsbeleid van de overheid en 

van andere instellingen op nationaal, internationaal (in 

E.E.G.-verband), regionaal en plaatselijk niveau. Muintir 

- 3 -



na Tire is er op gericht kaders en structuren te creëren 

waardoor die participatie kan worden gerealiseerd. Met behulp 

van de methode en het proces van community development wil 

Muintir na Tire de lokale bevolking stimuleren tot daad

werkelijke deelname aan het verbeteren van haar eigen samen

leving. 

De omschrijving van community development welke door Muintir 

na Tire veelvuldig als werkdefinitie wordt gebruikt is die 

welke officieel door de Verenigde Naties is gegeven: "the 

processes by which the efforts of the people themselves are 

united with those of governmental authorities to improve 

the economic, social and cultural conditions of communities, 

to integrate these communities into the life of the nation, 

and to enable them to contribute fully to national progress. 

This complex of processes is then made up of two essential 

elements: the participation of the people themselves in 

efforts to improve their level of living with as much reliance 

as possible on their own initiative, and the provision of 

technical and other services in ways which encourage initia

tive, self-help, and mutual help and make these more 

effective" . Voor Muintir na Tire geldt: "Participation by 

the people themselves is of course, by far the most important 

part, and without which, there can be NO community develop

ment"8. 

Een ander belangrijk kenmerk van community development is 

dat plannen voor ontwikkeling of verbetering gericht moeten 

zijn op of uit moeten gaan van de eigen gevoelde behoeften, 

de "felt needs" van de bevolking. Succes van die plannen is 

afhankelijk van de oriëntering ervan op die felt needs: "If 

the proposed program reflects the felt needs of the community, 

it has a chance of acceptance; if it reflects only the needs 

of the developing agency, it will be rejected out of hand", 
9 

aldus Goodenough in zi;jn boek Cooperation in Change . 

Ook de participatie van de bevolking in de oplossing van haar 
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ontwikkelingsproblemen wordt afhankelijk gesteld van die 

felt needs. Zo schrijft Goodenough: "It is a recognized 

principle of community development that people will parti

cipate in a program only insofar as they expect it to meet 

felt needs" . Ook Muintir na Tire gaat ervan uxt dat 

"people will work to solve a problem which they themselves 

feel to be their problem, and which they have identified as 

their problem"11. 

Er is nogal wat geschreven om aan te tonen hoe belangrijk 

en noodzakelijk participatie wel is. Laat ik na hetgeen in 

het voorafgaande reeds is opgemerkt nog het volgende aanhalen 

over het belang en de noodzaak van de hiervoor besproken 

participatie: 

-"... het kan bijdragen tot de individuele staatsburgerlijke 

vorming, tot de ontwikkeling van verantwoordelijkheidsgevoel, 

individueel en collectief; het bevordert de geestelijke 

volksgezondheid, omdat het intellectuele en emotionele be

vrediging kan schenken en de mogelijkheid tot afreageren 

in zich heeft, en het kan leiden tot morele integratie. ... 

het bevordert de ontwikkeling van een meer levenskrachtig 

maatschappelijk bestel, omdat het meer discussie mogelijk 

maakt, bij voortduring beleids- en dienstverleningsinstanties 

confronteert met nieuwe opvattingen, behoeften en ontwikke

lingen, en de bestaande structuren toetst op een doelmatig 
12 functioneren" ; 

-"Participatie is onmisbaar voor het concretiseren en syste

matiseren van te realiseren welzijnsvoorzieningen. Het ver

hoogt ook de kansen op een redelijke afweging van behoeften 

en prioriteiten" ; 

-"De ontwikkeling in een samenleving houdt een proces van 

verandering in. Een verandering die vaak ook zijn grondslag 

vindt in de houding van de persoon, de onderlinge groepsver-

houdingen en de sociale organisaties van een samenleving. 

Dit houdt in, dat verandering vaak beter mogelijk is, wan

neer de bevolking bij hetgeen ontwikkelt moet worden ook nauw 
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betrokken is" ; 

En van de zijde van Muintir na Tire citeer ik nog: 

-"It is in the interest of democracy, therefore, that voluntary 

groups ought to be clearly seen to be afforded opportunities 

of playing constructive roles in the implementation of socio

economic plans and programmes" ; 

-"Greater effort for participation than ever before is needed 

to save the individual from inevitable dehumanisation by the 

powerful forces of progress, science, mass-technology, 

bureaucracy and the mass-media" ; 

-"... to ignore the role and usefulness of local communities 

and voluntary bodies in the decision-making processes of 

socio-economic plans and their execution is to court eventual 

failure ... the local community, especially the small rural 

community with its complicated system of kinship and work 

relationships, its spiritual and cultural values, is the 

essential interpreter of the pace or the rate of social 

change in its geographical area" 

In de praktijk blijkt dat ook van de zijde van de bevolking 

de participatie een probleem is, in die zin dat mensen niet 

bereid zijn te participeren. Ook in Ierland is de partici

patie van de bevolking heel vaak "a most difficult task to 
18 achieve" . De national director van Muintir na Tire stelt: 

"We are ... talking of involving all people of the community 

in the development but this is not an easy matter. There is 

a gap between precept and practice - it seems that it is 

the few who make things happen ... Here we are at the basic 

problem of our work, i.e. citizen participation in community 
19 development..." 

Het tot dusver geschetste probleem van participatie in Ierland 

is op zijn minst een twee-ledig probleem. Het is een probleem 

van onvoldoende mogelijkheden om te participeren en een pro

bleem van onvoldoende bereidheid tot participeren. Het zijn 

deze twee problemen waarop ik mijn onderzoek in Ierland heb 
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gericht. 

Conform de praktijk van community development ben ik bij 

het onderzoek uitgegaan van twee vormen van participatie: 

1) de deelname van de lokale bevolking aan het maken en uit

voeren van de ontwikkelingsplannen van haar eigen "informele" 

dorps-, parochie- of gemeenschapsraad; 2) de deelname van 

de lokale bevolking aan het maken en uitvoeren van de ont

wikkelingsplannen van de lokale of centrale overheid. 

De eerste vorm van participatie kan aangeduid worden als 

interne participatie en de tweede als externe participatie. 

De interne participatie is gericht op ontwikkelingsplannen 

die tot doel hebben de verbetering van de sociale, econo

mische en culturele omstandigheden van een lokale gemeen

schap. De ontwikkelingsplannen bij de externe participatie 

kunnen ook plannen betreffen die bestemd zijn voor gebieden 

buiten de desbetreffende lokale gemeenschap maar die toch 

de sociale, economische en culturele omstandigheden van die 

lokale gemeenschap op de een of andere manier kunnen raken. 

Bij voorbeeld, het scheppen van werk- en woongelegenheid 

door de overheid in gebied A kan voor gebied В "vergrijzing" 

betekenen, omdat veel jonge mensen daar wegtrekken om in 

gebied A te werken en te wonen. 

Juist omdat de hierboven genoemde vormen van participatie 

van de lokale bevolking in Ierland met zoveel nadruk gesti

muleerd worden door Muintir na Tire, ben ik in mijn onder

zoek uitgegaan van de participatie die door Muintir na Tire 

is geïnitieerd en wel voornamelijk van de participatie via 

lokale gemeenschapsraden, de zogenaamde "community councils". 

Voor mijn onderzoek heb ik in het graafschap Kerry, in het 

zuidwesten van Ierland, veldwerk gedaan in een 9-tal dorpen 

waar community councils zijn. Ter wille van de bescherming 

van mijn informanten heb ik in de beschrijving van mijn 
20 

onderzoek voor die dorpen gefingeerde namen gebruikt. Om 

diezelfde reden heb ik voor die dorpen het aantal inwoners 
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en het aantal community council leden niet genoemd. Ten 

aanzien van die aantallen wil ik slechts volstaan met de 

mededeling dat van die dorpen en hun buurtschappen, het 

gemiddelde aantal inwoners 1.133 bedraagt, en het gemiddel

de aantal community council leden 21. In de betreffende 

dorpen heb ik gegevens verzameld onder plaatselijke 

functionarissen van Muintir na Tire, leden van community 

councils en mensen uit de achterban van de community 

councils. Voorts heb ik in Kerry gegevens verzameld onder 

politici en ambtenaren van het graafschapsbestuur (The 

Kerry County Council), en in Tipperary en Dublin op de 

Muintir na Tire National Headquarters. 

De methoden van onderzoek die ik heb gehanteerd zijn de 

participerende observatie, het open-ended interview en het 

raadplegen van verschillende documenten van Muintir na Tire 

en de Ierse overheid. 

Mijn veldwerk heb ik verricht gedurende de perioden waarin 

ik belast ben geweest met de begeleiding van doctoraalstuden

ten bij hun leeronderzoeken in Ierland. De combinatie van 

studenten begeleiden en onderzoek doen heeft plaatsgevonden 

in 1975 en 1977 voor telkens 3 maanden. Dat betekent dat de 

duur van mijn eigenlijke veldwerk slechts kort is geweest, 

een omstandigheid die het onderzoek vele beperkingen heeft 

opgelegd. Om die redenen heb ik mijn onderzoek dan ook 

vooral explorerend en descriptief gehouden en uitvoerig 

gebruik gemaakt van gegevens uit verschillende publikaties 

die betrekking hebben op het onderwerp van mijn onderzoek. 

Hoewel ik op verschillende plaatsen in de beschrijving van mijn 

onderzoeksresultaten aandacht heb geschonken aan de kennis 

betreffende aspecten van community development en partici

patie in de landen van de Derde Wereld, is het niet mijn 

bedoeling geweest om systematisch een vergelijkende studie 

te maken over de problemen van participatie in Ierland en 

in een of meer landen van de Derde Wereld. Een dergelijke 
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vergelijkende studie zou op te veel moeilijkheden stuiten. 

Immers, de omstandigheden waaronder community development 

in Ierland wordt toegepast verschillen van die in de Derde 

Wereld landen. Vier verschillen wil ik hier noemen. Ten 

eerste, in de landen van de Derde Wereld is het meestal de 

overheid die het initiatief tot community development neemt 

en speelt zij een allesoverheersende rol in het community 

development proces. In Ierland daarentegen is het initia

tief tot community development een particuliere aangelegen

heid en zijn het de particuliere organisaties die pogingen 

ondernemen om de overheid voor community development te 

interesseren. Ten tweede, in de landen van de Derde Wereld 

vindt community development veelal plaats in het kader van 

internationale hulpverlening aan minder ontwikkelde gebie

den. Community development in Ierland is bijna uitsluitend 

een nationale of plaatselijke onderneming. Ten derde, de 

community development projecten in de landen van de Derde 

Wereld zijn gericht op veranderingen of verbeteringen die, 

véél mëér dan in Ierland, van vitaal belang zijn. Ten vier

de, Ierland en de Derde Wereld landen verschillen sociaal, 

economisch en cultureel te sterk van elkaar. 
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Hoofdstuk I: County Kerry 

Inleiding 

In het hierna volgende geef ik een globale beschrijving van 

het graafschap waarin mijn veldwerk heeft plaatsgevonden. 

Geografisch 

Kerry is een van de 26 graafschappen van de Republiek 

Ierland (Eire). Het graafschap (County, afgekort Co.) Kerry 

ligt in het uiterste zuidwesten van Ierland en wordt in het 

noorden begrensd door de monding van de rivier de Shannon 

(de natuurlijke grens met het graafschap Clare), in het 

westen door de Atlantische Oceaan en in het oosten door de 

graafschappen Limerick en Cork. Het laatstgenoemde graafschap 

vormt ook de zuidelijke grens met Kerry. De totale oppervlak-
2 

te van Kerry bedraagt zo'η 4.800 km hetgeen betekent dat 

Kerry in grootte het vijfde graafschap van Ierland is. Kerry 

Head, Dingle Peninsula, Iveragh Peninsula en het noordelijke 

gedeelte van Beara Peninsula zijn de 4 schiereilanden van 

Kerry. In het noorden van Kerry is het land afwisselend 

vlak en heuvelachtig; in het zuiden bevinden zich de bergen 

waaronder de Carrantuohill die met een hoogte van 1.041 m. de 

hoogste berg van Ierland is. Behalve om zijn berglandschap is 

Kerry ook beroemd om zijn meren waarvan de Lakes of Killarney 

door hun betoverende schoonheid internationale faam hebben. 
2 

Wel 2.500 km van Kerry wordt door bergen, meren en rivieren 

in beslag genomen. 

De temperaturen in Kerry ondergaan de invloed van de Warme 

Golfstroom: de winters zijn er zacht, het vriest er bijna 

nooit en er is een flora die overeenkomt met die van het 

mediterrane gebied. De gemiddelde zomerse temperaturen bereiken 

een waarde van 15,6 C. (in juli en augustus). Het waait en 
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regent veel in Kerry; er valt gemiddeld 1.500 mm. regen 

per jaar . 

Gaelteacht 

Tot de 16e eeuw was Iers (Gaelic) de voertaal van Ierland. 

Het meer dan acht eeuwen durende Engelse kolonialisme heeft 

het Iers als voertaal verdrongen ten gunste van het Engels. 

Toch zijn er hedentendage nog streken waar hoofdzakelijk 

Iers gesproken wordt. Die streken zijn te vinden in kleine 

uithoeken langs de noordwest-, de west- en de zuidwestkust 

van de Ierse republiek. Die Iers-sprekende gebieden worden 

aangeduid met Gaelteacht. Beroemd in de Gaelteacht zijn de 

zomercursussen in de Ierse taal en cultuurgeschiedenis. Die 

cursussen worden door Ieren uit verscheidene delen van het 

land en door buitenlanders druk bezocht. Op Dingle Peninsula 

en op Iveragh Peninsula bevinden zich de Gaelteacht-gebieden 

van Kerry (zie kaart op p. 10). 

Bevolking 

In 1971 had Kerry volgens de volkstelling van dat jaar 

112.772 inwoners. Vergelijken wij dit aantal met dat van de 

volkstelling van 1966 dan zien we dat het inwonertal van 

Kerry tussen 1966 en 1971 bijna stabiel is gebleven. Dit 

gegeven mag bijzonder genoemd worden daar, met uitzondering 

van de periode tussen 1871 en 1881, het bevolkingsaantal van 

Kerry vanaf 1841 tot 1966 steeds is afgenomen (zie tabel 1.). 
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Tabel 1. Bevolkingsgrootte van Kerry vanaf 1841 t/m 1979 

Jaar 

1841 

1851 

1861 

1871 

1881 

1891 

1901 

1911 

1926 

1936 

1946 

1951 

1956 

1961 

1966 

1971 

1979 

Mannen 

147.307 

116.511 

99.999 

97.913 

101.208 

91.017 

84.427 

81.474 

76.863 

73.503 

70.113 

66.507 

63.965 

60.838 

58.674 

58.404 

62.185 

Vrouwen 

146.573 

121.743 

101.801 

98.673 

99.831 

88.119 

81.299 

78.217 

72.308 

66.331 

63.780 

60.137 

58.107 

55.620 

54.111 

54.368 

58.171 

Totaal 

293.880 

238.254 

201.800 

196.586 

201.039 

179.136 

165.726 

159.691 

149.171 

139.834 

133.893 

126.644 

122.072 

116.458 

112.785 

112.772 

120.356 

% verandering 

- 18,93 

- 15,40 

- 2,58 

+ 2,27 

- 10,89 

- 7,49 

- 3,64 

- 6,59 

- 6,26 

- 4,25 

- 5,41 

- 3,61 

- 4,60 

- 3,15 

- 0,01 

+ 6,73 

Bron: Census of Population of Ireland 1979, Volume I, p.8 

De bevolkingsafname in de periode 1841 - 1966 moet hoofd

zakelijk aan de emigratie toegeschreven worden. In die tijd 

deelde Kerry in de slechte omstandigheden waarin heel Ierland 

verkeerde. Het was een tijd van hongersnood en hongerdood 

als gevolg van de mislukking van de aardappeloogst door een 

aardappelziekte (1845-1847); het was een tijd van zeer slechte 

economische toestanden, er was grote armoede en landbouw was 

nagenoeg het enige bestaansmiddel, handel en industrie kwamen 

mede door de Engelse overheersing niet tot ontwikkeling. Tot 

zelfs over de helft van de 20e eeuw had Ierland economisch 
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gezien geen toekomst voor al zijn inwoners: voor veel Ieren 

was in eigen land geen werk te vinden. Al die omstandigheden 

dreven duizenden Ieren naar streken met meer welvaart zoals 
2 de Verenigde Staten, Canada, Australie en Engeland . 

Vooral door een krachtig industrialisatiebeleid van de Ierse 

overheid vanaf de zestiger jaren en door de economische 

teruggang van de zeventiger jaren in onder andere Amerika en 

Engeland, de traditionele immigratielanden van de Ieren, is 

de Ierse emigratie na 1971 tot stilstand gekomen. Het jaar

lijkse migratiecijfer van Kerry werd -4,7 in de periode 

1966-1971, terwijl het jaarlijkse migratiecijfer nog -11,2 
3 

was in de periode 1961-1966 . Verder in de zeventiger jaren 

is remigratie opgetreden en is het jaarlijkse migratiecijfer 

4 
van Kerry +1,6 geworden in de periode 1971-1979 . De bevol
king van Kerry is toegenomen van 112.772 in 1971 tot 120.356 
in 1979 (zie tabel 1.). Het jaarlijkse migratiecijfer voor de 
Republiek Ierland bedraagt +4,3 in de periode 1971-1979; de 
bevolking is toegenomen van 2.978.248 in 1971 tot 3.368.217 
in 19795. 

Zoals uit tabel 1. is af te lezen is in de periode 1971-1979 

de bevolking van Kerry als geheel toegenomen. Toch heeft in 

diezelfde periode niet elke streek in Kerry een bevolkings

groei meegemaakt. 

De bevolking van de geürbaniseerde gebieden met de meeste 

industrie als Killarney, Listowel en Tralee en van de rurale 

districten direct rondom die gebieden is tussen 1971 en 1979 

toegenomen met respectievelijk +16,44% (van 22.492 tot 26.188) 

en +7,32% (van 65.053 tot 69.811) . De andere rurale distric

ten als Cahersiveen, Dingle en Kenmare hebben in diezelfde 

periode tezamen een bevolkingsafname gehad van -3,45% (van 

25.227 tot 24.357)7. 

Kijken we naar de leeftijdsopbouw van de bevolking van Kerry 

in de jaren 1971 en 1979 (zie de tabellen 2. en 3.) dan kan 

worden vastgesteld dat in beide jaren: 
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- de 0-19 jarigen ruim 37% van de bevolking uitmaken 

- ruim 48% van de bevolking de leeftijdscategorie van 20-64 

jaar vertegenwoordigt 

- de 65 jarigen en ouder ruim 13% van de bevolking omvatten 

- de categorieën van de niet werkbare leeftijd (0-19 jaar 

+ 65 jaar en ouder) ruim 2% groter zijn dan de categorie 

van de werkbare leeftijd (20-64 jaar). 

Tabel 2. Bevolking van Kerry in 1971 naar leeftijd en geslacht 

Leeftijd 

0- 4 jaar 

5- 9 

10-14 

15-19 

20-24 

25-29 

30-34 

35-39 

40-44 

45-49 

50-54 

55-59 

60-64 

65-69 

70-ouder 

Totaal 

Mannen 

abs. 

5.385 

5.420 

5.540 

5.303 

3.662 

3.040 

2.640 

2.756 

2.972 

3.148 

3.741 

3.933 

3.445 

2.582 

4.837 

58.404 

% 

9,22 

9,28 

9,49 

9,08 

6,27 

5,21 

4,52 

4,72 

5,09 

5,39 

6,41 

6,73 

5,89 

4,42 

8,28 

100,00 

Vrouwen 

abs. 

5.124 

5.363 

5.498 

4.841 

3.215 

2.668 

2.329 

2.452 

2.736 

2.981 

3.246 

3.421 

2.839 

2.359 

5.296 

54.368 

% 

9,43 

9,87 

10,11 

8,91 

5,91 

4,91 

4,28 

4,51 

5,03 

5,48 

5,97 

6,29 

5,22 

4,34 

9,74 

100,00 

Totaal 

abs. 

10.509 

10.783 

11.038 

10.144 

6.877 

5.708 

4.969 

5.208 

5.708 

6.129 

6.987 

7.354 

6.284 

4.941 

10.133 

112.772 

% 

9,32 

9,56 

9,79 

8,99 

6,10 

5,06 

4,41 

4,62 

5,06 

5,43 

6,20 

6,52 

5,57 

4,38 

8,99 

100,00 

Bron: Census of Population of Ireland 1971, Volume II, p.25 
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Tabel 3. Bevolking van Kerry in 1979 naar leeftijd en geslacht 

Leeftijd 

0- 4 jaar 

5- 9 

10-14 

15-19 

20-24 

25-29 

30-34 

35-39 

40-44 

45-49 

50-54 

55-59 

60-64 

65-69 

70-ouder 

Totaal 

Mannen 

abs. 

5.995 

5.994 

5.693 

5.257 

4.405 

4.030 

3.920 

3.161 

2.952 

2.921 

3.011 

3.190 

3.420 

3.401 

4.835 

62.185 

% 

9,64 

9,64 

9,16 

8,45 

7,08 

6,48 

6,30 

5,08 

4,75 

4,70 

4,84 

5,13 

5,50 

5,47 

7,78 

100,00 

Vrouwen 

abs. 

5.699 

5.778 

5.594 

4.953 

3.958 

3.588 

3.463 

2.788 

2.498 

2.552 

2.762 

2.944 

3.070 

3.164 

5.360 

58.171 

% 

9,80 

9,93 

9,62 

8,52 

6,80 

6,17 

5,95 

4,79 

4,29 

4,39 

4,75 

5,06 

5,28 

5,44 

9,21 

100,00 

Totaal 

abs. 

11.694 

11.772 

11.287 

10.210 

8.363 

7.618 

7.383 

5.949 

5.450 

5.473 

5.773 

6.134 

6.490 

6.565 

10.195 

120.356 

% 

9,72 

9,78 

9,38 

8,48 

6,95 

6,33 

6,13 

4,94 

4,53 

4,55 

4,80 

5,10 

5,39 

5,45 

8,47 

100,00 

Bron: Census of Population of Ireland 19 79, Volume II, p.34 

Urbane structuur 

Kerry kent slechts 1 plaats met meer dan 10.000 inwoners. Die 

plaats, Tralee, is de hoofdstad van Kerry, met in 1971 een 

inwonertal van 12.287 en in 1979 van 15.014. De tweede plaats 

in volgorde van bevolkingsgrootte is Killarney met 7.184 

inwoners in 1971 en met 7.724 inwoners in 1979. Dan volgt 

Listowel met een aantal inwoners van 3.021 in 1971 en van 

3.450 in 1979. Er zijn slechts 5 plaatsen met een bevolkings

grootte van tussen de 1.000 tot 2.000 inwoners. De meeste 
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plaatsen in Kerry hebben een aantal inwoners dat tussen de 
D 

200 en 500 ligt . Duidelijk is dus dat Kerry een zwakke 

urbane structuur heeft. 

Die zwakke urbane structuur wordt beschouwd als een barrière 

voor de landbouwontwikkeling in Kerry. Zo stelt de Kerry 

County Committee of Agriculture in zijn handboek, County Kerry 

Agricultural Resourse Survey,: "In more normal circumstances 

expanding urban centres could provide a definite stimulus 

to agricultural development by projecting rapid growth in 

the demand for farm produce, particularly for such labour 

intensive items as milk and vegetables. In turn, the 

expansion of available markets and the development of more 

orderly marketing arrangements for all farm products, which 

logically follow in the wake of urbanisation, enhances the 

formation of capital necessary for farm modernisation and 

improvement. Well developed urban centres also provide 

greater facilities for education and communication, and for 

contact with new ideas and methods of operation. These serve 

to broaden the horizons of rural people and as a result 

make them more amenable to change. Lastly, the availability 

of a wide range of consumer goods in well developed urban 

areas may, in itself, act as a positive incentive to 

increased production at farm level. In very real terms, 

therefore, the lack of adequate urbanisation in Kerry and 

elsewhere in the West of Ireland is a substantial barrier 
g 

to development of agriculture" 

Landbouw 

Het belangrijkste middel van bestaan in Kerry is de landbouw. 

Slechts 50% van Kerry's land is geschikt voor de landbouw; 

40% bestaat uit bergen en heuvels en 10% uit veen. Van de 

landbouwgrond wordt 1/3 gebruikt voor bouwland en 2/3 voor 

weiland. 

Men verbouwt: granen (voornamelijk gerst), aardappelen, 

- 17 -



knolgewassen (voor veevoer), suikerbieten en wat groenten 

(vooral wortelen, uien, sla en kool). Bovendien is de kas-

tuinbouw (voornamelijk tomaten) een niet onbelangrijke 

sector. 

De veestapel bestaat uit melk- en slachtkoeien, paarden en 

schapen. Hiervan zijn de melkkoeien de belangrijkste bron 

van inkomsten. Berekend naar de grootte van de melk-veesta-

pel en de hoeveelheid melk is Noord Kerry de grootste en 

Zuid Kerry de kleinste melkleverancier van het graafschap 

Kerry heeft zo'n 17 zuivelfabrieken alwaar 3/4 van de ge

leverde melk wordt verwerkt tot boter. 

Varkens- en pluimveehouderij (kippen, kalkoenen en ganzen) 

vinden hoofdzakelijk plaats in coöperatieve en commercieel 

beheerde ondernemingen. 

Naargelang de grootte van het productief land zijn er kleine 

boeren (small farmers) die een hoeveelheid land hebben tot

en-met 30 acres, middelgrote boeren (medium sized farmers) 

die land bezitten met een oppervlakte tussen de 30 tot 100 

acres en de grote boeren (big farmers) die meer dan 100 

acres hebben . Van de boeren in Kerry behoort 35,9% tot 

de kleine boeren, 52,8% tot de middelgrote boeren en 11,3% 

tot de grote boeren. Bijna 2/3 van alle boerderijen in Kerry 
12 is niet meer dan 50 acres groot 

Van alle boeren in Kerry is 15% part-time boer . In het 

zuiden van Kerry bevinden zich de meeste van die boeren. 

Om in zijn onderhoud te kunnen voorzien moet de part-time 

boer een of meerdere bijbaantjes hebben of van de overheid 

steun trekken (dole). Iets meer dan de helft van de part

time boeren zijn kleine boeren met 5 tot 30 acres land. 

Vooral in het noorden en in het westen van Kerry bevinden 
14 

zich de part-time kleine boeren 

Van de boerenbedrijven in Kerry is 1/3 versnipperd. Deze 

versnippering komt het meest voor in het westen van Kerry, 

waar ook de meeste kleine boeren zijn. De afstanden tussen 

de percelen variëren van bijna 1 km. tot meer dan 4 km. 
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Ongeveer 10% van de boerderijen wordt volgens het conacre-

systeem verpacht, dat wil zeggen voor 11 maanden verhuurd. 

Het komt vaak voor dat dezelfde boerderijen vele jaren 

achtereen op die wijze worden verhuurd. De grootte van zo
1
η 

16 

verpachte boerderij bedraagt niet meer dan 30 acres land 

Kijken we naar tabel 4. dan zien wij dat tussen 1951 en 

1971 het aantal boeren is afgenomen van 14.088 tot 11.448 

(-18,74%). De tabel laat tevens zien dat die afname plaats 

heeft gevonden in de leeftijdscategorie van 25-44 jaar en 

van 65 jaar en ouder. Ouderdom en sterfte worden beschouwd 

als voornaamste oorzaak voor de daling van het aantal 

boeren van 65 jaar en ouder, terwijl de afnemende animo bij 

jongeren voor het boerenbedrijf en de steeds beperkter 

wordende mogelijkheden voor jongeren om boer te worden als 

oorzaken gezien worden voor de vermindering van het aantal 

boeren in de leeftijdscategorie van 25 - 44 jaar 
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Tabel 4. Percentage boeren in Kerry naar leeftijd over de 

jaren 1951, 1961, 1966 en 1971 

Jaar 

1951 

1961 

1966 

1971 

Totaal 
aantal 
boeren 

14.088 

12.936 

12.333 

11.448 

% Per leeftijdsgroep (jaren) 

24 of 
jonger 

0,5 

0,6 

1,2 

1,5 

25-44 

26,6 

25,4 

24,6 

24,8 

45-65 

45,7 

51,1 

52,2 

53.3 

65 en 
ouder 

27,2 

22,9 

22,0 

20,4 

% Totaal 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

Bron: Census of Population of Ireland 1951, Volume V, Part 2 

Census of Population of Ireland 1961, Volume V, p.67 en 

104 

Census of Population of Ireland 1966, Volume V, p.72 en 

109 

Census of Population of Ireland 1971, Volume V, p.114. 

County Kerry Agricultural Resource Survey, Tralee, 1972,p.64 

Ook voor Kerry staat vast dat vanwege de verdere modernisatie 

en mechanisatie van de landbouw er steeds minder boeren en 
18 

landarbeiders nodig zullen zijn . Tabel 5. toont aan dat 

tussen 1961 en 1971 het aantal werkenden in de gehele agra

rische sector is afgenomen. 
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Tabel 5. Aantal mannen en vrouwen werkzaam in de agrarische 

sector van Kerry in de periode 1961-1971 

Mannen 

Vrouwen 

Totaal 

1961 

21.489 

2.308 

23.797 

1966 

19.308 

1.719 

21.027 

1971 

16.721 

1.411 

18.132 

Verandering 
1961-1966 

abs. 

- 2.181 

589 

- 2.770 

% 

- 10,15 

- 25,52 

- 11,64 

Verandering 
1966-1971 

abs. 

- 2.587 

308 

- 2.895 

% 

- 13,40 

- 17,92 

- 13,77 

Bron: Census of Population of Ireland 1961, Volume V, p. 67 en 104 

Census of Population of Ireland 1966, Volume IV, p.16 en 17 

Census of Population of Ireland 1971, Volume V, p. 60 en 97 

Industrie- en dienstensector 

Een ander belangrijk middel van bestaan naast de landbouw is 
19 de industrie. Kerry heeft industrie in de volgende sectoren : 

- voedingsmiddelen (inclusief veevoer) en drank 

- textiel, kleding en schoenen 

- leerverwerking 

- papier en drukkerij 

- hout 

- metaal 

- glas 

- delfstoffen en energievoorziening 

- farmaceutische en chemische producten 

- bouw. 

Ook in Kerry is een groot aantal industrieën in handen van 

buitenlandse investeerders waaronder Engelsen, Duitsers en 

Nederlanders. Het is bekend dat Ierland onvoldoende kapitaal, 

kennis en exportmogelijkheden heeft om zelf de voor de werk

gelegenheid noodzakelijke industrieën op te zetten. In nauwe 
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samenwerking met de centrale overheid streeft het graafschaps-

bestuur van Kerry naar uitbreiding van bestaande industrieën 

en naar vestiging van nieuwe industrieën. Hierbij gaat het 

ook om kleinschalige industrie. 

Kijken wij naar tabel 6. dan zien wij dat in Kerry het aantal 

werkenden in de industrie in de periode tussen 1961 en 1971 

gestaag is toegenomen. 

Tabel 6. Aantal mannen en vrouwen werkzaam in de industrie 

van Kerry in de periode 1961-1971 

Mannen 

Vrouwen 

Totaal 

1961 

7.285 

475 

7.760 

1966 

7.706 

605 

8.311 

1971 

8.636 

969 

9.605 

Verandering 
1961-1966 

abs. 

+ 421 

+ 130 

+ 551 

% 

+ 5,78 

+ 27,37 

+ 7,10 

Verandering 
1966-1971 

abs. 

+ 930 

+ 364 

+1.294 

% 

+ 12,07 

+ 60,17 

+ 15,57 

Bron: Census of Population of Ireland 1961, Volume V, p.67 en 104 

Census of Population of Ireland 1966, Volume IV, p. 16 en 17 

Census of Population of Ireland 1971, Volume V, p. 60 en 97 

Creëren van werk door aantrekking van nieuwe en door uit

breiding van bestaande industrieën is een noodzakelijke 

maatregel om de weggevallen arbeidsplaatsen in de landbouw 

enigszins te kunnen compenseren . Een dergelijke compen

satie zoekt het graafschapsbestuur van Kerry ook in de 

dienstensector. In tegenstelling tot de landbouw is even

als in de industrie het aantal werkendei in de diensten

sector in de periode tussen 1961 en 1971 toegenomen. Die 

toename kunnen we zien in tabel 7. 
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Tabel 7. Aantal mannen en vrouwen werkzaam in de diensten

sector van Kerry in de periode 1961-1971 

Mannen 

Vrouwen 

Totaal 

1961 

6.726 

5.650 

12.376 

1966 

6.913 

5.993 

12.911 

1971 

7.510 

6.126 

13.636 

Verandering 
1961-1966 

abs. 

+ 187 

+ 348 

+ 535 

% 

+ 2,78 

+ 6,16 

+ 4,32 

Verandering 
1966-1971 

abs. 

+ 597 

+ 128 

+ 725 

% 

+ 8,64 

+ 2,13 

+ 5,62 

Bron: Census of Population of Ireland 1961, Volume V, p.67 

en 104 

Census of Population of Ireland 1966, Volume IV,p.l6 

en 17 

Census of Population of Ireland 1971, Volume V, p.60 

en 97 

Een niet onbelangrijk onderdeel van de dienstensector in 

Kerry is de dienstverlening aan toeristen. Vanwege zijn 

prachtige en praktisch onbedorven natuurschoon is Kerry 

toeristisch buitengewoon populair. In de eerste helft van 

de zestiger jaren was het nog zo dat Kerry de toeristen 

meer natuurschoon had te bieden dan acconmodatie. Kerry - en 

ook de meeste andere toeristisch aantrekkelijke delen van 

Ierland - hadden toen een groot gebrek aan acconmodatie voor 

toeristen. Die periode, 1961 - 1966, was ook een tijd waar-
21 in het jaarlijkse migratiecijfer van Kerry nog - 11,2 was 

De roep "schep werkgelegenheid opdat minder mensen uit 

Kerry hoeven te emigreren" was toen nog tamelijk luid. Het 

toerisme werd naast de industrie het terrein waarbinnen 

naar meer werkgelegenheid gezocht moest worden. Er moest 

dus voor gezorgd worden dat meer toeristen kwamen en dat ze 

bleven komen. Daarvoor was op de allereerste plaats accommo-
22 

datie nodig . Het Ierse nationale bureau voor toerisme, 
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Board Fàilte Eireann, stimuleerde met de hulp van de 

nationale overheid en de graafschapsbesturen de uitbreiding 

van de accommodatie voor toeristen. En zo is in Kerry in 

de periode 1966 - 1971 het aantal hotelkamers toegenomen 
23 met 61% . Die toename heeft voor Kerry ook betekend een 

vergroting van de vraag naar hotelpersoneel. Tussen 1966 

en 1970 is het aantal hotelemployees dan ook met 4 2,3% 
24 gestegen . Naast hotels, pensions, caravan- en camping-

parken is ook het aantal zogenaamde farmhouses gegroeid. 

Het laatst genoemde type accommodatie betreft een verblijf 

bij de boeren thuis. Behalve dat de farmhouses erg populair 

zijn bij de toeristen, bieden zij vooral de veelal part

time kleine boeren ook een mogelijkheid om het inkomen aan 

te vullen. 

Werkloosheid 

De toename van de bevolking en de stilstand in de emigratie 

na 1971, plus het wegvallen van arbeidsplaatsen in de land

bouw hebben in Kerry het aantal werkzoekenden vergroot. In 
25 1971 was het werkloosheidscijfer in Kerry 9,42% . Dit 

26 

cijfer is in 1977 gestegen tot 12% 

Volgens schattingen van het Ierse regeringsbureau voor 

industriële ontwikkeling, the Industrial Development 

Authority (IDA), zouden in 1977 van Kerry's beroepsbevolking 

14.000 mensen in de landbouw werkzaam zijn (36,8%), 13.600 

in de dienstensector (35,8%) en 10.400 in de industrie 

(27,4%) 27. 

28 
Bestuurlijke organisatie 

Kerry heeft een graafschapsbestuur dat gevormd wordt door 

een graafschapsbestuurder, de County Manager, en door een 

graafschapsraad, de County Council. De zetel van het graaf-
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schapsbestuur is Tralee. De County Council van Kerry heeft 

26 leden die door de inwoners van Kerry rechtstreeks voor 5 

jaar worden gekozen. De County Manager treedt op als be

stuurder voor de County Council, hij zorgt voor de algemene 

dagelijkse bestuursaangelegenheden. De County Manager wordt 

benoemd door de Local Appointments Commission, een orgaan 

van de centrale overheid. 

Voor op drie na alle plaatsen in Kerry is het graafschaps-

bestuur, in het algemeen aangeduid met The Kerry County 

Council, de enige lokale bestuurlijke organisatie. Al die 

plaatsen zijn te klein voor een eigen bestuurlijk apparaat. 

Alleen de drie grootste plaatsen, te weten Tralee (15.014 

inw.), Killarney (7.724 inw.) en Listowel (3.450 inw.) heb

ben bovendien elk een eigen gemeenteraad, de Urban District 

Council. De leden van de Urban District Council worden door 

de inwoners van die plaatsen rechtstreeks voor 5 jaar geko

zen. Ook voor de Urban District Councils treedt de County 

Manager op als bestuurder. De Urban District Council van 

Tralee heeft 12 leden en die van Killarney en Listowel elk 9. 
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Hoofdstuk II: Muintir na Tire 1931 - 1958 

Inleiding 

Uitgangspunt van het onderzoek is de participatie zoals die 

door Muintir na Tire gepropageerd en in praktijk gebracht 

wordt. In dit hoofdstuk wil ik beschrijven hoe Muintir na 

Tire haar werk met betrekking tot de deelname van de lokale 

bevolking in het verbeteren van sociale, economische en 

culturele omstandigheden is begonnen. 

John M. Hayes en Muintir na Tire 

Muintir na Tire dankt haar bestaan aan de Ierse priester 

John M. Hayes (1887 - 1957). Een deel van zijn priesterop

leiding genoot Hayes in Parijs alwaar hij in 1913 tot priester 

werd gewijd. Zoals te doen gebruikelijk bij ontstentenis van 

vacatures in eigen land ging Hayes na zijn priesterwijding 

tot in 1924 zijn priesterambt uitoefenen in Liverpool in 

Engeland . Eeranaal terug in Ierland werd hij achtereenvolgens 

kapelaan, pastoor en kanunnik. Hayes was een zeer sociaal 

bewogen man, een goed redenaar en organisator. 

Toen Hayes in eigen land zijn priesterloopbaan begon en hij 

zijn gedachten liet gaan over het oprichten van een organi

satie als Muintir na Tire, verkeerde Ierland in zeer moei

lijke omstandigheden. Allereerst was er grote politieke 

verdeeldheid in Zuid-Ierland (de huidige Republiek) als 
2 

gevolg van het Anglo-Iers Verdrag van 1921-1922 . Dat Verdrag 

moest een eind maken aan de ruim acht eeuwen durende Ierse 

vrijheidsstrijd tegen de Britse koloniale onderdrukking. Het 

Verdrag erkende de verdeling van Ierland in twee gebieden: 

Katholiek Zuid-Ierland als de onafhankelijke Ierse Vrijstaat 

met dominion status en Noord-Ierland, het Protestantse 
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Ulster, dat deel werd van het Verenigd Koninkrijk. In de 

beweging die ijverde voor de zelfstandigheid van Ierland, 

de Sinn Fein (Keltisch voor Wij Zelf Alleen) en ook in haar 

guerrilla-leger, de Irish Republican Army (IRA), bevonden 

zich voor- en tegenstanders van het Verdrag. De tegenstan

ders onder leiding van Eamon de Valera eisten dat de Ierse 

Vrijstaat het gehele eiland omvatte. Bovendien moesten zij 

niets weten van de dominion status van de Vrijstaat. Er 

werd toen een bloedige burgeroorlog (1922 - 1923) gevoerd 

tussen de voor- en tegenstanders van het Verdrag. Deze oor

log werd uiteindelijk gewonnen door de voorstanders. 

De burgeroorlog was gestreden maar onder de bevolking bleven 

de wonden ervan nog lang nabloeden: "Republican and Free 

State partisans avoided one another. Men brooded on the 

assassinations and the spiteful executions that followed" 

Er was een sfeer van onderling wantrouwen en politieke ver

dachtmaking. De "éénheid" was zoek en de drang ontstond om 

met nieuwe politieke partijen orde op zaken te stellen. Zo 

verliet de meerderheid van de tegenstanders van het Verdrag 

de Sinn Fein en de IRA en ging zich in 1926 verenigen in 

een nieuwe politieke partij, de Fianna Fail (Strijders van 

het Noodlot). Hoewel de Sinn Fein en de IRA hierdoor tot 

slechts een kleine groep gereduceerd werden bleven zij toch 

een zeer gevreesde strijdgroep. Zo werkte de IRA mee aan de 

totstandkoming van een niet onaanzienlijk aantal al of niet 

communistisch georiënteerde revolutionaire frontorganisaties. 

De bevolking tot diep op het platteland werd in al die ver

deeldheid meegesleurd: "... it has separated man from man 

and family from family throughout the country ... It has 

split parish unity, and made the social organisation of 
4 

parishes a disheartening task" 

Behalve met politieke verdeeldheid kampte Ierland toen ook 

met grote economische moeilijkheden. De internationale 

economische crisis van 1929 liet ook Ierland niet onberoerd. 

Scherp dalende lonen, grote werkloosheid en verarming waren 
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er de gevolgen van. Die situatie werd nog verergerd als 

gevolg van de economische oorlog met Engeland (1932-1938) . 

Toen de Valera, tegenstander van het Anglo-Iers Verdrag en 

leider van de Fianna Fail, in 1932 tot president van de 

Ierse Vrijstaat werd gekozen, weigerde hij het jaarlijkse 

bedrag dat Ierland als schadeloosstelling van voormalige 

Engelse grondbezitters in Ierland aan Engeland moest betalen, 

nog langer uit te keren. Engeland reageerde op deze daad 

door speciale invoerrechten op Ierse producten te heffen. 

Zo begon de economische oorlog met Engeland. Dat betekende 

een grote klap voor Ierland, immers ruim 90% van de Ierse 

uitvoer kwam voor rekening van Engeland. Vooral de landbouw, 

toentertijd de voornaamste industrie en hêt exportartikel van 

Ierland, ontving de meeste klappen. De boeren en de landarbei

ders kregen het daardoor zeer hard te verduren, velen van 

hen vervielen tot armoede. Het was dan ook niet te verwon

deren dat de Ierse emigratie-traditie zich in die tijd ging 

voortzetten waardoor ontvolking van vooral het platteland 

optrad. Voor zeer veel Ieren was de ellende van die econo

mische situatie een grote desillusie. Immers men had gehoopt 

dat als eenmaal een eigen regering het roer had overgenomen 

er meteen verbetering zou komen in het leven van alle Ieren. 

Deze hoop bleek dus ijdel te zijn . Behalve dat er door dat 

alles grote ontevredenheid onder de bevolking heerste, was 

er ook een gevoel van machteloosheid. Men had de eigen over

heid beschouwd als de enige die in staat en verplicht was 

voor alle problemen de oplossingen te vinden: "In Ireland 

free government was so hard-won, that we are tempted to 

over-appreciate its services. The common sayings: "Why 

doesn't the Government do something about it?" and "what is 

the Government doing for you?" represent a not uncommon 

point of view among the people" . De overheid van haar kant 

was bureaucratisch en centralistisch: "... nothing is to be 

done voluntary, everything is to be done by compulsion, 
7 

government regulation" . Dat alles resulteerde in "a lack 

of civic responsibility, no appreciation of the duties of 
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citizenship, no self-reliance, cynicism and criticism 

rampant" . 

Ook in Hayes' werkgebied, het platteland van County Tipperary, 

was er in de twintiger en dertiger jaren politieke verdeeld

heid onder de mensen en verkeerden er velen in slechte econo-
9 

mische omstandigheden 

Hayes trok zich het lot aan van de arme rurale bevolking 

en zocht naar mogelijkheden om haar leefsituatie te verbeteren. 

Al zoekend dacht hij eraan dat, aldus Hayes, "there might be 

some means of co-ordinating existing Agricultural Producers' 

Organisations, creating new ones and thus forming a vocational 

order in rural Ireland" . Een coördinerende organisatie zou 

de samenwerking tussen de agrariërs moeten bevorderen, hun 

productie-capaciteit moeten vergroten en moeten zorgen voor 

een betere afzet van de producten. Daardoor zou de economische 

situatie van de rurale bevolking verbeterd kunnen worden. De 

betreffende organisatie moest een soort coöperatieve vereniging 

zijn en tegelijkertijd een federatie van verenigingen van 

landbouwproducenten, bij voorbeeld van de vereniging van 

bieten-verbouwers, de vereniging van fruittelers, de vereni

ging van graanboeren etc. .De Belgische Boerenbond was het 

voorbeeld. En aldus richtte Hayes met een aantal van zijn 

vrienden in 1931 Muintir na Tire Ltd. op. Die vereniging gaf 

aandelen uit en was open voor boeren èn landarbeiders. 

Over dat Muintir na Tire zei Hayes in 1931: "This new rural 

organisation ... intends to unite in one body the rural 

workers of the country, master and man, not for the purpose 

of attacking any section, but to give to the agricultural 

community of Ireland its due and proper position in the life 

of the nation. We wish to raise the status of the country

man, be he farmer or labourer ... We intend Muintir na Tire 

to be a central body for all other societies ... It will 

concern itself with the marketing of farm produce in home 

and foreign markets, and the development of rural industries. 

It will look to the social life of country people and in 
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every way try to make their lot happier and more contented" 

Hoewel Muintir na Tire Ltd. in 1933 zo'n 300 aandeelhouders 

had, boekte het nauwelijks succes. Als zijn mening voor het 

falen stelde Hayes "... our movement was not shaping like 

an answer to the needs of rural Ireland. It seemed as if 

membership would be confined to farmers. Membership was open 

to labourers but in the circumstances our movement would 

appear to the public as an imitation of other movements 
12 already at work in the country" 

Door dat falen werkten Hayes en de zijnen aan een reorgani

satieplan, de actieradius van Muintir na Tire zou verbreed 

moeten worden: "We wanted a wider rural movement ... some

thing touching the lives of the people in other spheres 

besides the purely economic, something non-political, of 

course, and something which would grow on the familiar 

Christian life of our rural people" . De uitgifte van aan

delen werd gestopt en Ltd. achter de naam Muintir na Tire 

verdween. Het nieuwe Muintir na Tire moest een organisatie 

zijn voor de hele rurale bevolking, voor mensen die wel en 

voor mensen die niets met landbouw te maken hebben. Muintir 

na Tire moest veranderen "from being a marketing organisa

tion to being a movement for the social uplift of the Irish 

countryside" 

In 1937 waren Hayes en de zijnen zover dat zij een nieuwe 

Muintir na Tire konden aankondigen. In Muintir na Tire's 

constitutie van dat jaar werd het karakter en het doel van 

die organisatie als volgt vastgelegd: "Muintir na Tire is 

an association for the promotion of true welfare - spiritual, 

cultural and material - of Ireland, and in particular of 

its rural people, through the application of Christian Social 

Principles" . De basis van Muintir na Tire's organisatie 

en werk werd de lokale gemeenschap, de parish (de parochie). 
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De parish 

Hayes en de zijnen zagen de parish als "the ideal unit of 

organisation, economically and socially. It was a ready-made 

unit and it was a manageable unit. It was a unit with bonds 

no other could have" . In Ierland is de parish "one of 

the oldest and clearly defined units of social organisation" 

De parish is "a geographical entity originally based on 

ecclesiastical jurisdiction. The ecclesiastical unit was 

originally shaped so as to conform roughly with a local 
18 

community" . Een in 19 39 door de Ierse overheid ingestelde 

commissie ter bestudering van de praktische mogelijkheden 

voor vak- en beroepsorganisaties (Commission on Vocational 

Organisation) rapporteerde over de parish: "The parish is a 

living social unit to which people are accustomed: it has an 

almost organic unity and many elements of stability together 

with a long history and tradition which inspire loyalty, 

love and pride in a degree impossible in any artificially 
19 administrative unit" . John M. Hayes maakte deel uit van 

die commissie. 

Tenslotte zij hierbij nog opgemerkt dat een parish een of 

meerdere dorpen kan omvatten. 

Guild en parish council 

Muintir na Tire beschouwde lokale aangelegenheden in de 

eerste plaats als de zorg van de lokale gemeenschappen zelf; 

zij "placed the local community in the forefront of decision 

and action relating to local problems" . Het oplossen van 

lokale problemen overlaten aan de lokale gemeenschappen zelf, 

betekende aanboren van eigen lokale bronnen. Als met behulp 

van eigen middelen zou kunnen worden bereikt dat de parochie 

haar eigen problemen zelf zou kunnen oplossen dan zou het 

vertrouwen in eigen kunnen en het geloof in gezamenlijk 

optreden versterkt kunnen worden. Dat soort zelfwerkzaamheid 
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was volgens Muintir na Tire in iedere parochie in potentie 

aanwezig. Met deze zelfwerkzaamheid zou de parochie ook haar 

eigen ontwikkeling en vooruitgang kunnen bewerkstelligen. 

Waar het slechts op aan kwam was de bevolking van de parochie 

hiertoe te organiseren in een guild en in een parish council. 

Die twee organen werden de eenheden waarmee Muintir na Tire 

in heel Ierland haar organisatie op lokaal niveau opbouwde. 

De eerste guild van Muintir na Tire kwam in 19 37 te Tipperary 

tot stand. 

De guild was een orgaan waarvan iedere inwoner van de parochie 

geacht werd lid te zijn als hij dat wilde. ledere parochie

gemeenschap kon in een openbare vergadering waartoe alle 

parochiebewoners werden uitgenodigd zo'η guild oprichten. In 

een parochie hoefde niet per se slechts één guild te zijn: 

"two or more guilds might be established in one parish, 

but each will tend to focus upon a 'village' within the 
21 parish" . De leden van de guild kozen op een jaarlijkse 

algemene vergadering behalve een bestuur, ook een parish 

council, een voor de guild vertegenwoordigend en uitvoerend 
22 orgaan van 12 tot 14 personen 

De parish council moest een representatieve groep voor de 

guild zijn. Om dit representatieve karakter te verzekeren 

werd de guild opgesplitst in "secties" welke ongeveer over

eenkwamen met de in de parochie bestaande sociale categorie-
23 ën . De meeste parochiegemeenschappen op het platteland 

bestonden toen uit boeren, landarbeiders, zakenlieden en 

beambten. Naar gelang de samenstelling van de parochiege

meenschap kon een guild dan bestaan uit een sectie boeren, 

een sectie landarbeiders, een sectie zakenlieden en een 

sectie beambten. Categorieën gebaseerd op geslacht en leef

tijd konden in de guild ook een eigen sectie hebben. Ook de 

werklozen in een parochie konden een eigen sectie in de 

guild hebben. In het algemeen gold "where the number of 

people having the same livelihood or interest is sufficiently 
24 

large to warrant it, a section should be formed" . Uit 
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iedere sectie koos de guild een even groot aantal personen 

als haar vertegenwoordigers in de parish council. Met andere 

woorden, de parish council bestond uit sectie-afgevaardig

den. Deze afgevaardigden waren ervoor verantwoordelijk dat 

de parish council op de hoogte kwam van de problemen en 

wensen van de secties: "they call the meetings of the section, 

invite suggestions and examine problems affecting the members 
25 of that section" . De parish council had een eigen bestuur 

en kwam regelmatig bijeen. Die council zorgde ervoor dat er 

gewerkt werd aan de in de parochie gesignaleerde wensen en 

problemen. 

De secties van de guild waren belangrijke onderdelen. Een 

sectie fungeerde als spreekbuis van die categorie van pa

rochiebewoners waarvoor in de guild die sectie was gecreëerd. 

Zo bij voorbeeld was in de guild de sectie boeren de spreek

buis van alle boeren van de parochie. 

De guild trad in feite op middels haar secties. De secties 

vergaderden ieder afzonderlijk en gezamenlijk in guildverband. 

De secties namen ieder voor zich contacten op met diegenen 

voor wie zij intermediair waren. Zij gingen bij hun achter

ban na wat de problemen of wensen waren en zochten en be-
26 

spraken er de eventuele oplossingen . Van hun bevindingen 

brachten zij rapport uit aan hun vertegenwoordigers in de 

parish council. De indeling van de guild in secties gaf 

blijk van het streven van Muintir na Tire om met haar werk 

de belangen van alle in de parochie voorkomende groepen te 

behartigen: iedere groep parochiebewoners kon zich door een 

sectie in de guild laten vertegenwoordigen. Het ging Muintir 

na Tire om de gehele parochiegemeenschap: "it sought to 

involve ... the whole of the parish ... Muintir is 

distinguished by ... refusing to confine its organisation 
27 to any one separately distinguishable group" . In termen 

van participatie was het doel van de indeling van de guild 

in secties: "to invite participation of the important groups 

of the parish ... to open up avenues to participation in 
28 

community activities..." . En om de samenwerking en 
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participatie van alle groepen van de parochie mogelijk te 

maken moest de parish council "plan a programme of activities 
29 in accordance with the needs and resources of the parish" 

Dat de guild en parish council zich moesten richten op alle 

groepen van de parochie betekende niet alleen de behartiging 

van de belangen van iedere groep afzonderlijk, maar ook dat 

de activiteiten van guild en parish council gericht moesten 

zijn op het gemeenschappelijke van de individuele groepsbe

langen. En dat die individuele belangen door de guild en de 

parish council ook moesten worden beschouwd in het kader van 

de belangen van de gehele parochiegemeenschap. Het ging 

Muintir na Tire erom "to organise the different elements of 

rural life in Ireland into one body for the common good" , 

waarbij individuele en groepsbelangen "must give way to the 

interest of the community as a whole" ,of in termen van 

de secties,"objective was the common good of the community 

in which sectional interests would have to be submerged 
32 for the realisation of the needs of the community" 

Juist omdat de gehele gemeenschap en dus de belangen van 

alle groepen van de gemeenschap in het brandpunt van Muintir 

na Tire's activiteiten stonden, werden in het werk van guild 

en parish council alle levensgebieden van de parochie be

trokken: Muintir na Tire "seeks the involvement or commit

ment of the whole of life (not just agricultural improvement 

or local industrialisation or social amenities), but a 

composite of all these and other aspects of social, cultural, 

educational and religious life, within the parish community" 

Voor de samenwerking tussen de guilds van een regio of een 

graafschap stelden de guilds uit een regio een Regional 

Council samen en de guilds uit een graafschap een County 
34 Federation . De leden uit die twee organen werden door de 

betreffende guilds uit hun midden gekozen. Om de samenwerking 

tussen de guilds van een provincie mogelijk te maken for

meerden de County Federations een Provincial Convention. De 
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leden van een Provincial Convention werden door de betreffen

de County Federations uit hun midden gekozen. Op nationaal 

niveau had Muintir na Tire een National Executive, het cen

traal bestuursorgaan van Muintir na Tire. De leden van die 

National Executive - rond de 30 in aantal - werden jaarlijks 

gekozen door de parish councils . De National Executive 

had voor alle eerder genoemde organen van Muintir na Tire 

een coördinerende, adviserende en stimulerende taak. De 

voorzitter ervan heette President en het hoofdkwartier was 

gevestigd in het stadje Tipperary. De National Executive 

organiseerde in verschillende delen van Ierland de jaarlijk

se Rural Weeks . Gedurende een week per jaar kwamen de 

gedelegeerden van de guilds en van de andere organen van 

Muintir na Tire bijeen om met elkaar van gedachten te wis

selen over hun problemen en ervaringen. Er werden lezingen 

gehouden over zaken die voor het platteland van belang 

waren. De onderlinge gedachtenwisseling vond plaats in 

officiële vergaderingen en tijdens informele gesprekken rond 

de openhaard (de bekende "fireside chats of Muintir na Tire"). 

In de Rural Weeks werd ook de nieuwe National Executive door 

de gedelegeerden van de guilds gekozen. De National Executive 

fungeerde ook als uitgeverij van de publikaties van Muintir 

na Tire. Een belangrijk maandelijks tijdschrift van Muintir 

na Tire was in die tijd "The Landmark". De National Executive 

beheerde de financiën van Muintir na Tire. ledere guild die 

zich met Muintir na Tire affilieerde betaalde aan de National 

Executive contributie (affiliation fees). De National Execu

tive organiseerde elk jaar een nationale collecte voor 

Muintir na Tire en verder kwamen er gelden binnen door middel 

van vaste donaties, schenkingen en particuliere subsidies uit 

binnen- en buitenland (vooral uit Amerika en Engeland, de 

traditionele immigratielanden van de Ieren) . Die gelden waren 

voor het grootste deel nodig om de voor het platteland 

bestemde ontwikkelingsprojecten te financieren. Guilds en 

parish councils probeerden projecten bestemd voor hun eigen 

parochies zoveel mogelijk ook zelf te bekostigen door middel 
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van geld, materiaal en arbeid afkomstig van de parochiebe

woners . Op die manier participeerden de mensen uit de parochie 

in activiteiten en projecten van hun guilds en parish 

councils. Daar waar guilds en parish councils financieel 

te kort kwamen sprong de National Executive bij. 

Veel personele kosten had Muintir na Tire toen niet: slechts 

2 personen hadden een betaalde baan op het hoofdkwartier, 

een typiste en een secretaris-chauffeur. Alle andere functio

narissen die in de organen van Muintir na Tire werkzaam 

waren deden hun werk vrijwillig en onbetaald. 

Samengevat was Muintir na Tire een organisatie die opgebouwd 

was uit guilds met parish councils. County Federations, 

Regional Councils, Provincial Conventions en de National 

Executive. 

Het vrijwillige karakter en het particuliere initiatief, 

waarmee guilds en parish councils door lokale gemeenschap

pen waren opgericht, werden door Muintir na Tire sterk 

verdedigd en niet alleen naar binnen toe - dat wil zeggen 

ten opzichte van de parochiebewoners zelf - maar ook naar 

buiten - dat wil zeggen ten opzichte van de overheid. Met 

name toen de overheid in de Local Government Act van 1941 

de graafschapsbesturen de mogelijkheid bood om parish 

councils met een wettelijke status (Statutory Parish 

Council/Approved Local Council) tot stand te brengen, was 

men in Muintir na Tire kringen zeer gereserveerd ten aanzien 

van dit voorstel van de overheid. 

Voor een beter begrip van Muintir na Tire's houding ten 

opzichte van bedoelde Local Government Act is het geboden 

die wet aan een nadere analyse te onderwerpen. 

Wat de Local Government Act van 1941 (en 1955) stelde was: 

"Where the inhabitants of a locality in a county ... have 

established a council, committee or other body for furthering 

the general social and economic interests of such inhabitants, 
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the council of the county may on the application of such 

body, by resolution declare that such body shall be an 
38 approved local council" . En wanneer het verzoek de parish 

council te erkennen werd gehonoreerd - waardoor die zijn 

wettelijke status verkreeg - dan ontstond de situatie dat 

"the county council may provide a building for use by an 

approved local council for public and other meetings and 

for lectures, exhibitions, general recreation or other 

similar social objects and may entrust the care and manage

ment of such building to such local council either tempora

rily or permanently ... The county council may delegate to 

an approved local council any of the powers and duties of 

such county council which, in the opinion of such county 

council, would be better regulated or managed by or through 

such approved local council, and such county council may 

at any time revoke such delegation ... A public assistance 

authority may delegate to an approved local council any of 

the powers and duties of such public assistance authority 

which in the opinion of such public assistance authority 

would be better regulated or managed by or through such 

approved local council, and such public assistance authority 
39 may at any time revoke such delegation" . Voor Muintir na 

Tire was het duidelijk dat zij zowel in materieel opzicht 

(bij voorbeeld het ter beschikking krijgen van een gebouw) 

als voor wat betreft de delegatie van bevoegdheden in hoge 

mate afhankelijk was van het graafschapsbestuur. Immers het 

verkrijgen van een wettelijke status was afhankelijk van het 

graafschapsbestuur dat niet verplicht was een parish council 

te erkennen: "... the council of the county may ... declare 

that such body shall be an approved council". Ook het ver

strekken van materiële middelen en een stuk macht werd het 

graafschapsbestuur niet dwingend opgelegd door de Local 

Government Act: "the county council may provide a building 

... and may entrust the care and management of such building 

to such local council ... The county council may delegate 

to an approved local council any of the powers and duties 
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of such county council which, in the opinion of such county 

council, would be better regulated or managed by or through 

such approved local council". En daarbij kwam ook nog dat 

het bezit van gedelegeerde macht niet voor altijd gewaarborgd 

was: "... such county council may at any time revoke such 

delegation ... and such public assistance authority may at 

any time revoke such delegation" (onderstr., D.). Het was 

daarom niet geheel onbegrijpelijk dat de oprichter van Muintir 

na Tire, Hayes "was emphatic that the proposed statutory 

Parish Council would be detrimental to voluntary community 

effort and would lead to selfishness and a wrangle for 
40 power" . Zelfs in 1946 nog schreef Hayes: "we are not yet 

convinced after hearing all the arguments that the Parish 

Councils should become statutory bodies, because this would 

inevitable imply official control from a centre outside 

the parish. It would entail taking orders, submitting pro

posals to others for approval, and we fear it would lead 

to intrigue, because there will always be cranks and cliques 

who will be ready to make secret approaches to official 

quarters, saying forbid this, order that, do not approve 

of the other things. The people as a whole are in a better 

position than any official can ever be to plan the things 
41 they are prepared to do within their own parish" . De 

interventie van de wet inzake de oprichting van parish 

councils werd in kringen van Muintir na Tire "regarded as 

spoiling the spontaneous character of the local community 

movement, and it was felt that the best work would be done 

when it depended principally on the energy and initiative of 
42 the local people" . Muintir na Tire heeft dan ook geen 

gebruik gemaakt van betreffende Local Government Act. 

Volledigheidshalve zij hierbij opgemerkt dat de overheid met 

de Local Government Act de lokale gemeenschappen de moge

lijkheid had willen geven om in tijd van nood, zijnde de 

tweede wereldoorlog (daarom werden deze councils ook wel 

emergency councils genoemd), "effectief" te kunnen optreden. 

Effectief, omdat de wettelijke status de besluiten van de 
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parish council rechtskracht gaf; de parish council kon 

immers gedelegeerde overheidsmacht uitoefenen. Maar Hayes 

wees erop dat de creatie van een dergelijke parish council 

slechts van tijdelijke aard zou zijn, immers alleen als het 

land zich in (oorlogs)nood zou bevinden. 

Voor Muintir na Tire was het doel iedere lokale gemeenschap 

een organisatiestructuur te geven die een permanent karakter 

had. Hayes zei dan ook "that the seed of permanency existed 

in every guild, but that government-sponsored Parish Councils 
43 would disappear when the war emergency was over" . Hayes 

heeft gelijk gekregen, behalve dat slechts weinig parochies 

een statutory parish council hadden, verdwenen die councils 

tegen het einde van de tweede wereldoorlog terwijl de Muintir 

na Tire guilds en parish councils bleven bestaan: "Muintir 
44 na Tire is not an emergency effort" . En hoewel de leden 

van de statutory parish councils "were no doubt actuated by 

motives of patriotism and public service, there was missing 

that unified idealism and urge which was undoubtly possessed 
45 

by Muintir na Tire" 

De introductie van de Local Government Act was als het ware 

een uitdaging voor Muintir na Tire om in eigen kringen als-

wel tegenover buitenstaanders haar standpunt met betrekking 

tot het oprichten van parish councils nog eens goed duide

lijk te maken: het tot stand brengen van parish councils 

"was founded in spontaneity and relied upon the energy of 
46 the local people themselves" 

Christelijke sociale principes 

Datgene wat Hayes met het werk van Muintir na Tire voor had 

sloot aan bij christelijke sociale principes van de Rooms Katho

lieke Kerk zoals verwoord in onder andere de encycliek 

Quadragesimo Anno van Paus Pius XI. Dat was niet te verwon

deren, Hayes was een katholiek priester en de mensen voor 

wie hij zich wilde inspannen, de Ieren, waren bijna allemaal 
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rooms katholiek. Bovendien paste de poging verschillende 

christelijke sociale principes in praktijk te brengen bij de 

omstandigheden waarin de Ieren op het platteland toen 

leefden. 

Van die christelijke sociale principes kwamen in het werk 

van Muintir na Tire vooral tot uiting het subsidiariteits

beginsel, de christelijke liefde en het beginsel van de 

verdelende rechtvaardigheid. 

Conform het subsidiariteitsbeginsel, het beginsel van aan-
47 

vullende werkzaamheid , stelde Muintir na Tire dat hetgeen 

de lokale gemeenschappen zelf konden verwezenlijken hun 

geenszins ontnomen en aan de nationale en of regionale over

heid overgedragen mocht worden; die overheden moesten slechts 

helpen als de krachten van de lokale gemeenschappen te kort 

schoten. Die stellingname van Muintir na Tire was belangrijk 

tegen de achtergrond van de toenemende centralisatie van de 

besluitvorming door de Ierse overheid. Voor Muintir na Tire 

was het dan ook belangrijk lokale gemeenschappen zodanig 

- dat wil zeggen met guild en parish council - te organi

seren dat die op eigen initiatief en door eigen kracht 

eigen problemen zouden kunnen oplossen. Vooral het platte

land zou van guilds en parish councils voorzien moeten wor

den omdat de mensen er toen nog nauwelijks georganiseerd 

waren. En zonder guild en parish council "the rural people 

remain a mass and await from without which should come from 
48 within the community" (onderstr., D.) 

Hayes zag de idealen van Muintir na Tire samengevat in wat 
49 hij noemde "muintearas" oftewel "neighbourliness" , goede 

nabuurschap. Het was die nabuurschap die Muintir na Tire 

beschouwde als uiting van christelijke liefde. Het creëren 

van organisatiestructuren ter bevordering van goede nabuur

schap, in die zin dat de bewoners van de parochie elkaar 

gingen beschouwen als goede buren en daardoor bereid waren 

elkaar te helpen en met elkaar samen te werken, zag Muintir 
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na Tire dan ook als een van haar belangrijkste taken. 

Muintir na Tire's beleid inzake bij voorbeeld politieke 

verdeeldheid, godsdienst- en klasseverschillen en de relatie 

stad-platteland, was op die nabuurschapgedachte gebaseerd 

Zoals reeds eerder vermeld was er tengevolge van de burger

oorlog ook onder de rurale bevolking politieke verdeeldheid. 

Muintir na Tire wilde ervoor zorgen dat die verdeeldheid 

geen blijvende belemmering ging vormen voor een goede na

buurschap. Juist omwille van zo'η nabuurschap wilde Muintir 

na Tire mogelijk maken dat alle mensen van de parochie, hoe 

politiek verschillend zij ook waren, verenigd konden worden. 

De guild en de parish council moesten die mogelijkheid 

scheppen. Niemand van de parochie, van welke politieke partij 

men ook was, mocht worden uitgesloten van guild en parish 

council. Die twee organen moesten voor de verschillende groe

peringen van de parochie de ontmoetingscentra zijn waar 

partij-politiek en partij-politieke machtsverhoudingen geen 

uitgangspunten mochten zijn. Met de guild en de parish council 

kon dan door iedereen over alle verschillen heen gewerkt 

worden aan de oplossing van de problemen en de ontwikkeling 

van de parochie. Wat bij dat werk moest gelden was dat 

iedereen elkaar moest beschouwen als goede buren: "Muintir 

na Tire is breaking down the party spirit... simply by 

putting before the people the major problem in Irish life, 

and by telling them that only by neighbourly charity have 

they any hope of solving it ..." 

Het Engelse regime had in Ierland de tegenstelling tussen 

katholieken en protestanten gecreëerd en verscherpt. Katho

liek Ierland werd door Engelse protestanten bezet en onder

drukt. Godsdienstvrijheid werd drastisch beperkt: "Catholic 

worship was illegal, priests were persecuted, and education 
52 was deliberately obstructed" . Katholieke grondbezitters 

werden door de Engelse protestanten van hun landerijen 

verdreven en het grootste deel van de Ierse landbouwgronden 

kwam in het bezit van de Engelse adel. Door dat alles ont

stond haat, haat tegen de Engelsen en tegen alles wat met de 
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Engelsen had te maken, dus ook haat jegens de protestantse 

godsdienst. Ierse protestanten - al of niet afstammelingen 

van Engelsen - werden dan ook geïdentificeerd met de Engelse 

vijand en zijn misdaden. Die houding bleef nog lang na de 

Ierse vrijheidstrijd voortbestaan. Voor de wederzijdse 

hulp en samenwerking, nodig voor de oplossing van verschil

lende problemen op het platteland, vormde de tegenstelling 

tussen protestanten en katholieken een barrière. Ten gunste 

van een goede nabuurschap moesten de verschillen in gods

dienst dus doorbroken worden. Met de woorden van de op

richter van Muintir na Tire, Hayes: "every Christian should 

play a part in the community by good will and good works. 

If charity be the foundation of Christianity then no section 

cflife should be removed from its influence" 

Tijdens het Engelse bewind in Ierland bezaten de Engelsen 

het grootste deel van de grond. Zij lieten de Ierse pachters, 

in plaats van ze te laten meegenieten van de opbrengst van 

het land, alsmaar meer pacht betalen en naar willekeur 

konden zij de overeenkomst opzeggen. Voor de Ierse boeren 

gaf dat systeem van grondbezit en pacht aanleiding tot 

agitatie en onlusten. Samen met de Landleague, een Ierse 

organisatie voor landhervormingen, voerden de boeren een 

soort landoorlog (1879-1882) : zij boycotten de grootgrond

bezitters en rentmeesters. Na de onafhankelijkheid van 

Ierland en het vertrek van de Engelsen bleef op het platte-
54 land de tendens tot een dergelijke strijd bestaan : het 

Ierse platteland kreeg er een nieuwe klasse bij, namelijk 

de klasse van de welgestelde Ierse grote boeren. De kleine 

en arme boeren die het niet zo goed verging waren afgunstig 

jegens die grote boeren, die zich nauwelijks iets aantrok

ken van het lot van de kleine en arme boeren. Tot een ge

welddadige strijd kwam het niet, maar " ... one could never 

say that there existed between them a concord of peace" 

Muintir na Tire wilde ook de boeren in staat stellen tot 

onderlinge toenadering. Voor dat streven moest de guild 

dienen. De guild was open voor iedereen ongeacht godsdienst 
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en klasse-afkomst. In de guild kon iedereen via de secties 

elkaar ontmoeten en elkaar leren kennen en door "getting to 

know and understand each other they would come to respect 

and care for one another" 

Een andere distinctie was die tussen mensen van de stad en 

mensen van het platteland: "There is little sympathetic 

understanding between the two classes ... The value of a 

high standard of rural life is little appreciated in the 

cities. There is a tendency to look upon the farmers as an 

uncultured class, so that even the rural people themselves 

are inclined to accept that position as valid" . Om ook 

tussen stadsmensen en plattelanders goede nabuurschap te 

stichten creëerde Muintir na Tire in de steden zogenaamde 

"associate guilds". Met die guilds wilde Muintir na Tire 

"form a well-instructed urban public opinion concerning 

the problems of rural life and the importance of these 

problems to the community as a whole, and to secure the co

operation of urban-dwellers in solving such problems and 
58 

in promoting the primary aims of Muintir na Tire" . De 

bevordering van een geest van goede nabuurschap tussen 

stads- en plattelandsbevolking welke Muintir na Tire als 

een belangrijk onderdeel van haar programma beschouwde, 

ondersteunde ook het principe waarnaar Paus Plus XII toen

tertijd verwees in een van zijn toespraken tot de Italiaan

se boeren: "that a nation's economy is an organic whole, in 

which all the productive possibilities of the national 

territory should be developed in healthy proportion, allo

wing for give and take ... Had this fundamental truth been 

kept to, opposition between town and country would never 
59 have gone far" 

Muintir na Tire's poging alle groeperingen van de parochie

gemeenschap te verenigen ter bereiking van een goede nabuur

schap stond dus niet op zichzelf. Zoals reeds eerder 

vermeld was Muintir na Tire immers ervan overtuigd dat zo'η 

nabuurschap samenwerking in de parochie zou bevorderen, een 

samenwerking die nodig was voor het oplossen van de problemen 
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van de parochie. Aldus werd met de guildstructuur beoogd 

"to bring together the various interest groups and repre

sentatives of the whole community, to work together to solve 

problems common to the entire community" 

Conform het beginsel van de verdelende rechtvaardigheid ging 

Muintir na Tire ervan uit dat de goederen van de staat juist 

verdeeld dienden te worden: iedereen en alle gemeenschappen 

hadden recht op het hun toekomende aandeel in de nationale 

welwaart; bevoordeling of benadeling van bepaalde categorie

ën van personen of van bepaalde delen van het land door 

bij voorbeeld de overheid betekende inbreuk op de verdelende 

rechtvaardigheid. 

In Ierland was sprake van een onjuiste verdeling van de wel

vaart. Zo was het platteland ten opzichte van de stad achter

gesteld ten aanzien van bij voorbeeld het nationale inkomen, 

de kredietfaciliteiten en de onderwijsvoorzieningen . Hoe

wel 48% van de beroepsbevolking in 19 38 in de landbouw 

werkzaam was ontving die categorie van de bevolking slechts 

26% van het nationale inkomen. In 1944 steeg dat aandeel tot 

35,2%. In diezelfde periode echter legde de tussenhandel be

slag op 50 - 75% van de prijs voor landbouwproducten. Die 

wanverhouding demotiveerde de boer: "... farmers have little 

incentive to grow vegetables or fruit for town consumption; 
62 

their profits would be absolutely too low" 

Ter beïnvloeding van de publieke opinie en het beleid van 

de overheid wees Muintir na Tire in haar publikaties en 

conferenties op die onevenwichtige inkomensverdeling. Daar

naast werkte Muintir na Tire met behulp van de guilds en 

parish councils aan bij voorbeeld de vestiging van markten 

en kleinschalige industrie in verschillende dorpen, dat alles 

ter verkleining van de welvaartsongelijkheid waaronder de 

plattelandsbevolking gebukt ging. Voor de verbetering van de 

landbouw en dus ook van de inkomenspositie van de boeren 

lanceerde Muintir na Tire in 1947 haar Parish Plan. Dat plan 

behelsde de stimulering van de vraag naar en het aanbod van 
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landbouwvoorlichting door voornamelijk functionarissen van 

het Ministerie van Landbouw. 

Niet overal in Ierland konden boeren in hun eigen woonplaats 

gemakkelijk aan geld komen, in vele dorpen was sprake van 

onvoldoende kredietfaciliteiten. Mede door propaganda van 

Muintir na Tire werden er in verschillende dorpen "co-operative 

credit unions" opgericht. Als voordelen van dergelijke lokale 

kredietcoöperaties zag Muintir na Tire onder andere: "it will 

occasion a fairer distribution of money among rural people; 

it will make possible many "big-money" plans for small 

farmers; it will create a demand throughout Ireland for 

Muintir na Tire guilds and councils; it will unify the 

parish in a bond of greater strength because it involves 

trusting the friendship of another. From the natural point 

of view it will develop the character and civic virtue of 

the rural people; from the supernatural viewpoint, it may 

bring them nearer the ideal preached by Our Lord: "Give to 

one who begs from thee, and turn not away from one who wishes 
fi 4 

to borrow from thee" 

Behalve coöperatieve instellingen ten behoeve van krediet

faciliteiten werden mede op initiatief van Muintir na Tire 

productie-, in- en verkoopcoöperaties opgericht. De waarde 

die Muintir na Tire in dergelijke coöperaties zag was "that 

in placing all transactions above board and in having them 

carried out for the advantage of the community as well as the 

individual, the risks of fraud and breaches of mutual justice 

are reduced. Furthermore, there is a greater possibility of 
64 establishing a just price on a basis of principle" 

Behalve een onevenwichtige verdeling van de materiële wel

vaart waren er voor velen onvoldoende mogelijkheden voor 

vervolgonderwijs. In vergelijking met de jeugd uit de steden 

genoten de meeste plattelandskinderen niet meer dan lager 

onderwijs en de meeste boeren waren voor wat betreft het 

zich bekwamen in hun beroep hoofdzakelijk op zichzelf aange

wezen. Als resultaat van onvoldoende onderwijsvoorzieningen 

voor de plattelandsbevolking zag Muintir na Tire "that rural 
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people have an inferiority complex about their general 

culture, and as regards their own work, it means a complete 

ignorance of modern methods of agriculture, an undue depen

dence on traditional methods, and a certain indocility to 

outside advisers" . Muintir na Tire had niet alleen belang

stelling voor een rechtvaardige verdeling van materiële 

goederen, haar beleid was er ook op gericht om diegenen die 

door ongelijke verdeling van onderwijsfaciliteiten geen kans 

kregen om meer kennis en vaardigheden te verwerven, te helpen. 

Door op het platteland met de guilds cursussen voor vaktrai

ning op onder andere het gebied van land- en tuinbouw en van 

de huishouding te organiseren en te verzorgen, trachtte 

Muintir na Tire ook de ongelijkheid in de verdeling van 

onderwijsvoorzieningen te verkleinen. Door die activiteiten 

probeerde Muintir na Tire ook de aandacht te trekken van de 

overheid en anderen voor de behoefte aan meer onderwijsfaci

liteiten op het platteland. 
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Hoofdstuk III: Muintir na Tire 195Θ - 1971 

Inleiding 

Het meest karakteristieke van de periode tot 1958 was wel dat 

Muintir na Tire toen zeer de nadruk legde op "eigen" hulpmid

delen, in personele, materiële en financiële zin: Muintir na 

Tire en haar guilds moesten zoveel mogelijk onafhankelijk 

zijn van de lokale zowel als de nationale overheid. Pas op 

het einde van de vijftiger jaren kwam daarin een kentering. 

Behalve die kentering zullen ook verschillende omstandigheden 

die tot Muintir na Tire's onafhankelijkheidspositie hadden 

geleid in dit hoofdstuk worden besproken. 

Muintir na Tire's onafhankelijkheidspositie 

Onder de bevolking was er een historisch diep gewortelde 

rancune tegen alles wat overheid was. Dat werd toegeschreven 

aan de eeuwenlange overheersing van Ierland door Engeland 

Elk verzet tegen of ontduiking van maatregelen van het 

Engelse bestuur, of onder bescherming van het Engelse bestuur 

genomen, werd meteen op vaak hardhandige wijze onmogelijk ge

maakt. Wat het Engelse bestuur besliste kwam hoofdzakelijk 

ten goede van de Engelse kolonisten en meewerken aan, of 

beter gezegd gedwongen uitvoeren van, bestuursmaatregelen was 

heel vaak nadelig voor de Ieren. Het was daarom geen wonder 

dat Ieren alles wat met de vreemde overheid had te maken 

haatten. En toen Ierland tenslotte de vrijheid die zö hard 

en moeilijk bevochten was verkreeg, werd die vrijheid zodanig 

gewaardeerd dat men eindelijk vrij en onafhankelijk wilde zijn 

van alles en iedereen, inclusief van zijn eigen overheid. Maar 

van de andere kant had het beschikken over een eigen overheid, 

het natuurlijk gevolg van die zwaar bevochten vrijheid, ook 

ertoe geleid dat men geneigd was de dienstverlening van een 
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eigen vrije overheid te overwaarderen: "... we blame all our 

ills on alien government: we believed that an Irish Govern-
2 

ment, or change of political system, would cure them all" 

Ook de lange traditie van alsmaar te moeten accepteren wat 

door anderen werd gedicteerd had ertoe bijgedragen dat men 

gewend raakte om heel veel aan anderen, waaronder de overheid, 

over te laten. 

Toch waren de Ieren ook teleurgesteld in hun eigen overheid. 

Ierse overheid en politici hadden in de eerste jaren van de 

onafhankelijkheid maar weinig terechtgebracht van de voorne

mens ten aanzien van de sociaal-economische ontwikkeling in 

Ierland. Men werd teleurgesteld door zijn eigen overheid: 

"The achievement of independence for the major portion of the 

country in 1921 gave hopes for a genuine improvement in the 

well-being of the country ... Utopia would be established 

and our native government would solve all our problems ... 

The failure of a utopia to emerge with the obtaining of 

political freedom caused a feeling of disappointment ... a 

feeling of cynicism and distrust began to emerge. Those whom 

the people felt should supply everything did not do so -

indeed it would have been impossible for them to keep the 

country financially sound and at the same time meet the many 

demands of the people. The depression of the 1930s did not 

improve matters and it was fashionable to lay the blame for 

all our troubles on the party that held political power" 

Die onmacht van de overheid enerzijds en de neiging van de 

mensen om vele zaken door anderen en met name door de 

overheid te laten regelen anderzijds, hadden Muintir na Tire 

gesterkt in haar streven lokale gemeenschappen ertoe te bren

gen zoveel mogelijk een beroep te doen op eigen hulpmiddelen 

in plaats van voornamelijk afhankelijk te zijn van de over-
4 

heid . Muintir na Tire gaf de guilds het advies: "Start 

your Plan yourselves. Go ahead on your own; don't be waiting 

for the Government at all" . Ter illustratie van het succes 

van een met zelfhulp uitgevoerd project, dat zeer beroemd 

werd en de naam meekreeg van "The Tale of the Three Rivers", 
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dient het volgende citaat: "One Guild which did take this 

advice was the combined Guild of Castlemahon and Feohanagh, 

... , this Guild had achieved "fame" because of the herculean 

task which it had organised at the outset of the Guild's 

life. Flooding of the Deel river and two of its tributaries 

was an annual event in Feohanagh, often flooding 2,000 acres 

of land and isolating 35 per cent of the parishioners. In 

1946, the flooding occured at harvest-time, and caused 

thousands of pounds worth of damage to crops and livestock. 

As a first step a deputation went from the newly formed 

Guild to the County Council, but the Council said that it 

was a problem for the Board of Works. A deputation to the 

Board of Works got little satisfaction, so the Guild decided 

to tackle the job itself. The job was started with 23 

volunteers in September, but as the demands of harvest 

diminished, more volunteers, many of them not directly 

affected, appeared, so that by the end of the first week, 

one hundred and sixteen men with horses and a tractor were 

at work cutting up and removing tree trunks and other hind

rances of the flow of water. The task was so great that an 

advance of twenty yards in a day was regarded as an out

standing achievement. As the Parish Priest declared in an 

interview, the purpose was not to dredge the river to 

prevent flooding, as this would have needed more capital 

equipment than the Guild possessed, but rather to ensure 

a more speedy downfall of the river in times of heavy rain; 

even so, one tributary was converted into a canal over two 

and a half miles of its length, and the task was not comple-

ted until November" 

Een andere omstandigheid waardoor Muintir na Tire lokale 

zelfhulp overaccentueerde was haar angst voor de tendens bij 

de overheid naar steeds verder gaande centralisatie. Te 

centralistisch optreden van de overheid werd beschouwd als 

een inbreuk op het subsidiariteitsbeginsel, een principe 

welke Muintir na Tire hoog in haar vaandel voerde. Vooral 
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na de tweede wereldoorlog beleefden ook de Ieren het hoogtij 

van de alom ingrijpende en zich overal mee bemoeiende wel

vaartsstaat. De bemoeizucht van de overheid was in eerste 

instantie de weerslag op een behoefte van de bevolking zelf 

die zich snel geconfronteerd zag met steeds ingewikkelder 

en ernstiger problemen van velerlei aard. Met andere woorden, 

de grotere betrokkenheid van de overheid bij het oplossen 

van problemen was wenselijk en noodzakelijk. Dat werd door 

Muintir na Tire wel onderkend, maar waar het die organisatie 

vooral om ging was de lokale gemeenschappen te behoeden voor 

een al te snelle en kritiekloze vraag naar en acceptatie van 

overheidssteun. Te grote waarde hechten aan hulp van de over

heid zou de (lokale) bevolking te afhankelijk maken van de 

overheid of het gevoel geven niet meer buiten overheidssteun 

te kunnen. En dat nu zou kunnen resulteren in een houding 

van de overheid dat alleen zij de geroepene zou zijn om als

maar meer voor in plaats van met het volk te moeten doen. 

Een dergelijke houding zou het centralistisch optreden van 

de overheid kunnen vergroten met als gevolg dat lokale ge

meenschappen op den duur hun eigen zaken niet meer zouden 

mogen regelen. Om verzwakking of vernietiging van eigen 

initiatief te voorkomen zou de lokale bevolking ook ten 

opzichte van haar volksvertegenwoordigers voorzichtigheid 

moeten betrachten: "Anything the people wanted done, their 

party representative promised to have done: he was their 

agent and tried to give the best service possible. People, 

under such circumstances, left much that, by co-operation 

they could have done themselves to the local party represen

tative, who by some miraculous impetration would move the 

minister to right all the local wrongs. The party-system is 

never the best for encouraging co-operation. In Ireland, 

there being so little between the parties in programme, 

competition was all the keener, and the efforts to please 

every whim of the electorate were very destructive of 

initiative and co-operation" . Kort geformuleerd, Muintir 

na Tire en de in guilds georganiseerde parochiegemeenschap-
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pen moesten zoveel mogelijk de op basis van vrijwilligheid 

gefundeerde zelfhulp en zelfwerkzaamheid nastreven. Het was 

nota bene de toenmalige minister-president van Ierland, Eamon 

de Valera, die in een Muintir na Tire vergadering in 1941 de 

volgende waarschuwende woorden sprak: "The whole idea (van 

vrijwillige zelfhulp en zelfwerkzaamheid) would be destroyed 

if the state came in and made the local groups part of the 

general state organisation. It is precisely because it is 

a voluntary coming together, with full independence of 

action, that this movement (van Muintir na Tire) promises 

so well. I would deem it a great misfortune if there should 

be any attempt to deprive it of that character. I believe 

that if such an attempt is made, it will not be by the 

government, but by the local groups, which would be too 

ready to look to the government for aid and protection" 
о 

(toev. en onderstr., D.) . 

De onafhankelijkheid van Muintir na Tire ten opzichte van 

de overheid kwam ook tot uiting in het feit dat Muintir na 

Tire voor de zestiger jaren geen subsidie van de overheid 

ontving en was hetgeen Muintir na Tire tot dan toe deed, 

ook nimmer het initiatief van de overheid geweest: "The 

movement here owes nothing to government initiative; it 

came from the people, they built it up and proved its worth 
9 

through voluntary local initiative" 

Behalve dat Muintir na Tire onafhankelijk was van de burger

lijke overheid was zij dat ook van de kerkelijke autoritei

ten. John M. Hayes, de oprichter van Muintir na Tire, had 

overwogen voor Muintir na Tire een officiële goedkeuring aan 

te vragen van de kerkelijke autoriteiten in Ierland. Het was 

nota bene de aartsbisschop zelf die Hayes afraadde zo'η 

goedkeuring te verkrijgen. Zijn argument was: "If Muintir 

was officially sanctioned by the church, its freedom would 

be restricted" . Daarom ook gaf de aartsbisschop Hayes 

te kennen in Muintir na Tire's constitutie in plaats van het 
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woord "catholic" het woord "christian" te bezigen. Al die 

adviezen werden opgevolgd. Als belangrijke bijkomstigheid 

van het gebruiken van het woord "christian", in een belang

rijk document als de constitutie, was dat daarmee de 

"openheid" van Muintir na Tire ook voor de Ierse protestan

ten kon worden geaccentueerd. Zelfs toen Paus Pius XII 

Hayes een brief schreef met lovende woorden over het werk 

van Muintir na Tire, was Hayes blij dat de paus in die brief 

niet sprak over "catholic" maar over "christian" . Ook het 

feit dat heel wat priesters hadden bijgedragen tot de ont

wikkeling van Muintir na Tire had niet tot gevolg dat 

Muintir na Tire een officiële verbintenis moest aangaan met 

de kerk in Ierland. 

Muintir na Tire's onafhankelijkheidspositie in discussie 

Tegen het einde van de vijftiger jaren groeide Muintir na 

Tire's belangstelling voor wat in het buitenland aan commu

nity development werd gedaan. Het waren in eerste instantie 

de publikaties van de Verenigde Naties over community 

development die Muintir na Tire intrigeerden en tot studies 

over community development inspireerden. Mede door die con

frontatie voelde Muintir na Tire zich steeds meer aange

trokken tot een community development proces waarbij 

ook hulp van de overheid en samenwerking tussen overheid 

en bevolking belangrijke aspecten waren. 

Over wederzijdse ondersteuning en aanvulling van overheid 

en bevolking stond in een publikatie van de Verenigde Naties 

met zoveel woorden: "The working definition of community 

development formulated by United Nations agencies focussed 

attention on two primary agents in the process of change -

the people themselves and their government. While the 

initiative may stem from either or both of these elements 

development essentially results from their continued mutual 
12 support and complementary functions" 
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Intussen was er ook bij de Ierse overheid een verandering te 

bespeuren voor wat betreft haar houding ten opzichte van a) 

de (lokale) ontwikkelingsactiviteiten van vrijwillige 

particuliere organisaties, waartoe Muintir na Tire behoorde, 

en b) het samenwerken met die organisaties op het gebied van 

ontwikkelingsactiviteiten. In een interdepartementaal com

missierapport over de problemen van de kleine boeren in het 

westen van het land deed die overheid de volgende suggesties: 

"Officials of the various Government Departments and local 

authorities serving in a county should meet regularly and 

form themselves into a development team for the county. They 

should encourage and keep in close touch with local voluntary 

organisations" . De overheid was tot publikatie van dat 

rapport overgegaan in de hoop dat "it will help to bring 

about a greater understanding of the problems involved and 

stimulate constructive discussion on how these problems can 

best be tackled" 14. 

Op het belang van de samenwerking en communicatie tussen 

overheid en vrijwillige organisaties werd in bedoeld rapport 

als volgt gewezen: "It is true that local voluntary organi

sations exist here and there and within limits are doing 

useful work but far more progress could be made if there 

existed in each area a group of people working for the 

development of the area as a whole and regularly meeting 

and discussing problems and ideas with Government staff 

employed in the area and helping to create a climate of 

opinion ready to accept new ideas and changes in traditio

nal practices" (onderstr., D.) 

Voor Muintir na Tire waren dergelijke opmerkingen en sugges

ties een duidelijke aanwijzing dat de" Ierse overheid ook 

opteerde voor samenwerking met Muintir na Tire. Op een ver

gadering van de onder auspiciën van Muintir na Tire georga

niseerde internationale studiedagen over community develop

ment zei de toenmalige minister-president van Ierland: "I 

intend my presence here as an earnest of the Government's 

acceptance of the principle of full co-operation with local 
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voluntary promoters in the bringing forward of community 

development projects" 

Muintir na Tire's kennis - opgedaan via literatuur en seminars 

van de Verenigde Naties - betreffende de ervaring in het bui

tenland met de samenwerking van overheid en vrijwillige 

organisaties op het gebied van community development,en de 

opmerkingen en suggesties van de Ierse overheid,hadden Muintir 

na Tire gesterkt in haar streven nu ook toenadering te zoeken 

tot de lokale en nationale overheid. Muintir na Tire kon 

eigenlijk niet anders, immers steeds meer bleek dat het aan

pakken van lokale problemen geen zaak meer kon zijn van de 

lokale gemeenschappen alleen. Bovendien waren vele lokale 

problemen veelal het gevolg van wat de overheid op nationaal 

en regionaal niveau aan maatregelen had getroffen of had 

nagelaten te treffen. Om die redenen zou veel meer met de 

overheid samengewerkt moeten worden. 

In 1962 hadden Muintir na Tire en het Office of Social Affairs 

van de Verenigde Naties in Geneve met medewerking van ver

schillende Ierse instanties, waaronder de overheid, in Ier

land internationale studiedagen over community development 

georganiseerd. Een van de vele aspecten die tijdens die 

studiebijeenkomst aan de orde kwam was de relatie tussen 

overheid en vrijwillige particuliere organisaties die op 

het gebied van de community development werkzaam waren. 

Muintir na Tire liet bij die gelegenheid duidelijk blijken 

dat, hoewel zij er prat op ging tot dusver uitsluitend met 

vrijwilligers te hebben gewerkt, zij voor haar activiteiten 

in met name de ontwikkelingsgebieden in het noorden en 

westen van het land - waar het organisatievermogen zeer 

zwak of niet aanwezig was - zeer moeilijk of niet kon be

schikken over voldoende mensen die in staat waren om de 

lokale bevolking te organiseren voor de verbetering van 

haar levensomstandigheden. Gegeven die moeilijkheid werden 

op die studiebijeenkomst de mogelijkheden onderzocht om in 
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de graafschappen "full-time organisers" voor een dergelijk 

karwei in te zetten. Er werd gedacht om zulke werkkrachten 

bij onder andere het graafschapsbestuur te detacheren of 

bij een ad hoc "county community council" waarvan vertegen

woordigers van het graafschapsbestuur en vrijwillige orga

nisaties de leden zouden zijn; de salariëring van die "full-
17 time organisers" zou van overheidswege moeten geschieden 

Met die gedachtengang werden twee zaken duidelijk geïllus

treerd: ten eerste, voorkeur voor samenwerking met de over

heid, en ten tweede, de noodzaak van hulp van de overheid. 

Toch bleef het niet uit dat die gedachten ook met enig arg

waan werden beoordeeld. Verscheidene deelnemers aan de stu

diedagen waren van mening dat het beschikken over de betreffende 

functionarissen alleen zou betekenen "yet another 'civil 

servant' being brought into the localities, without this 

necessarily leading to effective linkage into local organi-
1 8 

sation" . Die mening was in overeenstemming met wat al 

eerder in een Muintir na Tire onderzoek - The Limerick Rural 

Survey - werd geconcludeerd. Die conclusie luidde: "The 

organised forces of change are not, as one might expect, the 

various government agencies for the improvement of agricul

ture, for these, being paternalistic, are part of the tradi

tional framework. They weaken the society by taking on 

themselves too many of its functions, ... but they do not 

change it. The real organised forces of change are the 

various community organisations which have grown up during 
19 the past two decades ..." . Bovendien sloot die mening ook 

aan bij de nog bestaande angst van verscheidene Muintir na 

Tire vertegenwoordigers voor verlies van de onafhankelijke 

positie van Muintir na Tire. De opvatting die de studiedagen 

ten opzichte van de "full-time organisers" tenslotte ople

verde was, dat als Muintir na Tire werkers voor de bevolking 

meer acceptabel zouden zijn om op te treden als "change 

agents" het wellicht toch beter was als de "full-time orga

niser" een Muintir na Tire functionaris zou zijn in plaats 
20 van een door de overheid betaalde ambtenaar 
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Op de studiedagen werd er op aangedrongen om binnen het 

kader van community development een meer effectieve samen

werkingsrelatie te creëren tussen overheid en vrijwillige 

organisaties. Men was van mening dat Muintir na Tire het 

initiatief daartoe zou kunnen nemen. Er was de overtuiging 

dat wilde zo'η samenwerkingsrelatie kunnen ontstaan er ook 

bij de overheid een mentaliteitsverandering moest plaats

vinden. Muintir na Tire zou een seminar over community 

development moeten organiseren voor lokale overheids

functionarissen, echter niet met de bedoeling die ambtenaren 

instructies te geven maar "by interesting them in community 

development, in its practical application, seek the fullest 

co-operation of these officers in getting the people to help 
21 

themselves" . Het ging er dus om overheidsfunctionarissen 

te stimuleren actief te participeren in het community 

development werk van vrijwillige organisaties. 

Muintir na Tire was al eerder begonnen om buiten haar eigen 

kringen anderen, waaronder de overheid, te interesseren voor 

zaken die te maken hadden met community development, getuige 
22 

haar Rural Days en Rural Weekends . Op die dagen kwamen 

behalve Muintir na Tire aanhangers en vertegenwoordigers van 

andere vrijwillige organisaties ook verscheidene overheids

functionarissen. Er werd daar met elkaar van gedachten ge

wisseld over uiteenlopende problemen van sociaal-economische 

en culturele aard en over plannen om die problemen aan te 

pakken. 

De werkwijze van Muintir na Tire bestond in de periode voor 

1958 hoofdzakelijk uit een zelfhulp-operatie in lokale ge

meenschappen. Dat betekende dat de plaatselijke (ontwikke-

lings)problemen moesten worden opgelost met gebruikmaking 

van de in de lokale gemeenschappen aanwezige personele, 

materiële en financiële hulpmiddelen. Zo'η operatie had haar 

beperkingen. Muintir na Tire had ervaren dat de parochie

gemeenschappen niet de beschikking hadden over voldoende 

hulpmiddelen om zelf voor de verbetering van hun levensom-
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standigheden te zorgen. Het gevolg daarvan was dat in de 

parochiegemeenschappen slechts een zeer beperkt aantal 

problemen konden worden opgelost: alleen die problemen 

waarvoor die gemeenschappen zelf de middelen voor de oplos

sing ervan ter beschikking hadden. Het waren dan alleen 

"kleine" problemen; voor essentiële en structurele problemen 

waren de eigen lokale hulpmiddelen niet toereikend. Daarbij 

kwam ook nog dat de concentratie op lokale gemeenschappen 

met zich meebracht dat Muintir na Tire zich veelal ging 

bezighouden met "zuiver plaatselijke" problemen, aan lande

lijke, regionale of nationale ontwikkelingsvraagstukken werd 

maar weinig gewerkt. 

Had Muintir na Tire meer belangrijke ontwikkelingsprojecten 

willen uitvoeren en community development activiteiten in 

meer en grotere gebieden van Ierland willen verrichten, dan 

had zij hulp moeten krijgen van andere instanties, met name van 

die van de overheid. In de discussies tijdens de studiedagen 

werden dan ook uitspraken in die richting gedaan: "... it is 

a necessary prior step ... to determine what the voluntary 

organisation's policy with regard to spreading community 

development throughout the country is to be, for if this 

object were to be sought by a voluntary organisation, it could 
23 

not be succesfully achieved without government intervention" 

Vele plaatselijke ontwikkelingsactiviteiten van vrijwillige 

organisaties stonden te veel op zichzelf, dat wil zeggen 

zij waren niet geïntegreerd of niet afgestemd op de ontwik

kelingsplannen van de lokale en nationale overheid. Omgekeerd 

werd er van de zijde van de overheid weinig of geen belang

stelling getoond voor wat op plaatselijk niveau door vrij

willige organisaties aan ontwikkelingsactiviteiten werd 

verricht. En vanwege het feit dat vrijwillige organisaties 

door gebrek aan hulpmiddelen niet overal in den lande actief 

konden zijn, kon de overheid voor de uitvoering van haar 

plannen in met name die gebieden waar organisaties ontbraken, 

geen hulp vinden bij de plaatselijke bevolking. Met andere 
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woorden, zo werd tijdens de studiedagen duidelijk, "the 

facilities were available at government level, the demand 

for such facilities were self-apparent at community level, 

but a wide gap lay between the demands and the utilisation 

of the facilities" 24. 

Overheid en vrijwillige organisaties zouden op de hoogte 

moeten zijn van wat zij voor elkaar zouden kunnen betekenen. 

Op die kwestie hadden verschillende discussiegroepen van de 

studiedagen zich georiënteerd en kwam men met voorstellen. 

Een voorstel dat betrekking had op de relatie tussen over

heid en vrijwillige organisaties luidde: "... there should 

be established at county level a committee which would help 

co-ordination, provide specialist services, and provide 

an effective formal link between government agencies and 
25 voluntary organisations" . In overeenstemming daarmee 

werd door een van de discussiegroepen voorgesteld de 

Committees of Agriculture van het graafschapsbestuur uit te 

breiden met vertegenwoordigers van vrijwillige organisaties 

die zich bezighielden met ontwikkelingsvraagstukken op het 
26 

platteland . Een andere discussiegroep gaf in overweging 

om een soort County Community Council in het leven te roepen 

waarvan vertegenwoordigers van alle vrijwillige organisaties 

en van de overheid de leden zouden zijn. Zo'η raad zou dan 

moeten optreden "1) as an advisory body to the county 

administration. The C.C.C, might be consulted by it in all 

cases where human aspects are involved in the development 

process; 2) as a co-ordinating body for stimulating a 

development plan; 3) as the promotor of research into the 

social needs of the county; 4) as a stimulating adviser 

to the parishes. It should therefore always be informed 

about all activities and campaigns being conducted for the 
27 

development of the area" . Weer een andere discussiegroep 

dacht aan een specifiek community development committee 

waarin specialisten uit overheidskringen en uit de parti

culiere organisaties zouden samenwerken. Een ander voorstel 

was om bestaande diensten en organisaties, die werkzaam 
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waren op het gebied van de ontwikkelingsproblematiek, te vra-
2 8 

gen community development ideeën te hanteren . Een informa
tiecentrum in de parochie dat het publiek inlichtingen kon 
geven over particuliere en overheidsdienstverleningsinstanties 

29 werd als een goede instelling gezien 

Voor zover er sprake was van een consensus onder de diverse 

discussiegroepen van de studiedagen, luidden de gedane voor

stellen samengevat, "that some attention ought to be devoted 

to the problem of achieving greater integration in approaches 

to community development. The actual and potential contribu

tions of the different voluntary groups, and of central and 

local government agencies, could be made more effective if 

some arrangement(s) could be made to bring them together 

within a commonly accepted frame of reference which would yet 

recognise the autonomy and independence of each ... some 

standing arrangements might be made to bring voluntary groups 

together; to co-ordinate the services and approaches of 

governmental agencies; and to effect face-to-face communica

tion between the voluntary and public bodies" 

In 1963 ontving Muintir na Tire voor het eerst in haar bestaan 

subsidie van de centrale overheid. Dit geld werd jaarlijks 

aan Muintir na Tire uitgekeerd . Muintir na Tire kreeg 

daardoor wat meer financiële armslag en ging over tot uitbrei

ding van de betaalde vaste staf. Zo werd in 1965 de Canadees 

Norman Riley tot de eerste National Director van Muintir na 

Tire benoemd. Die directeur, een expert op het gebied van com

munity work, werd in september 196 7 opgevolgd door de Ierse 

socioloog Tomás Roseingrave. 

Het einde van de jaren zestig 

Op het einde van de zestiger jaren telde Muintir na Tire zo'η 
32 

400 guilds . Slechts 21 van die guilds waren als "associate 
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guilds" (zie hoofdstuk II) in de grote steden Dublin en Cork 

gevestigd. De rest van de guilds bevonden zich in dorpen en 

kleine stadjes op het platteland. Tot dusver hadden Muintir 

na Tire en haar guilds op sociaal, economisch en cultureel 

terrein nogal wat projecten uitgevoerd, getuige de omvang

rijke opsomming van Muintir na Tire's activiteiten die een 

Review Committee in 1971 voor Muintir na Tire had gemaakt 

(zie bijlage I). 

In overeenstemming met de principes van de community develop

ment methodiek werd de participatie van de bevolking in 

ontwikkelingsactiviteiten met zoveel woorden genoemd in 

Muintir na Tire's constitutie van 1967. In dat document stond 

bij CHARACTER AND GENERAL AIM (artikel 2): "Muintir na Tire 

is a National association for promoting, in accordance with 

Christian principles, the social, cultural and economic 

welfare of the people of Ireland by involving all sections 

of the community, irrespective of class or religion, and 

relying basically on the efforts of the people themselves" 

(onderstr., D.) .In die constitutie werd uitdrukkelijk 

gesproken van parish, community en neighbourhood guilds. Met 

andere woorden, dat de guild niet per se aan het parish con

cept gebonden was werd nu constitutioneel vastgelegd. Ook 

werd de parish council nu community council of guild 

committee genoemd; de Regional Councils en de Provincial 

Conventions heetten voortaan Regional and Provincial Fede

rations; in de plaats van de National Executive kwam er een 

National Federation als het hoogste bestuursorgaan van 

Muintir na Tire. De National Federation trad op middels een 

National Congress, een jaarlijkse algemene vergadering, en 

middels extra algemene vergaderingen, de Special General 

Meetings. In een National Congress koos de National 

Federation, uit kandidaten voorgedragen door de guilds, haar 

president en vice president. In de perioden waarin de Natio

nal Federation niet vergaderde voerde een National Council 

het beheer en bestuur voor Muintir na Tire. Uit ieder graaf-
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schap waar zich guilds en een County Federation bevonden, 

werden 1 tot 3 - dat was afhankelijk van het aantal guilds 

- personen jaarlijks door de County Federation van het betref

fende graafschap gekozen tot lid van de National Council. De 

kandidaten voor het lidmaatschap van de National Council 

werden door de guilds voorgedragen aan de County Federation. 

De National Council bestond toentertijd uit 32 personen. Uit 

zijn midden koos de National Council een bestuur. De voor

zitter en de secretaris van dat bestuur bekleedden ook het 

voorzitter- respectievelijk het secretarisschap van de al

gemene vergaderingen van de National Federation. De samen

stelling waarin de National Federation tijdens die algemene 

vergaderingen optrad was: 2 tot maximaal 15 vertegenwoordi

gers, dit was afhankelijk van het aantal guilds in een graaf

schap, van iedere County Federation plus de leden van de 

National Council. 

De organisatie van Muintir na Tire was op het einde van de 

jaren zestig opgebouwd uit parish of community of neighbour

hood guilds met hun community councils of guild committees, 

County, Provincial en Regional Federations en de National 

Federation met de National Council. 
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Hoofdstuk IV: Muintir na Tire vanaf 1971: de conununity council 

en de participatie van de bevolking in het op

lossen van ontwikkelingsproblemen 

Inleiding 

Vanaf het einde van de zestiger jaren zijn in Ierland de 

veranderingen op sociaal en economisch terrein steeds groter, 

omvangrijker en sneller geworden. Ten opzichte van die 

veranderingen heeft de Ierse overheid steeds meer bevoegd

heden gekregen. De rol van de individuele 1er daarbij dreigt 

daarentegen weer opnieuw te worden geminimaliseerd. Het is 

die dreiging die Muintir na Tire heeft gestimuleerd haar 

organisatiestructuur weer te veranderen en wel in de richting 

van een structuur die "would aim at the creation of a 

society, where the individual could have a meaningful parti

cipation in the management of his own affairs and as a result 

feel a sense of belonging in the community" 

Die structuurverandering heeft met zich meegebracht de ver

vanging van de parish/community/neighbourhood guild met de 

daarbij behorende community council of guild committee door 
2 

één gekozen orgaan, de "representative community council" 

In 1970 is daartoe een besluit genomen in het National Con

gress van Muintir na Tire. De representative community 

council, kort de community council, is aldus de basis-eenheid 

van Muintir na Tire geworden. In tegenstelling tot de guild 

moet de community council meer individuen de mogelijkheid 

kunnen bieden tot bedoelde 'hieaningful participation" en 

"sense of belonging in the community". Immers de community 

council moet door de bevolking van een lokale gemeenschap 

worden gekozen terwijl de guild slechts door een in een 

lokale gemeenschap woonachtige groep geïnteresseerden kon 

worden opgericht. 

Conform de methode van community development moet de lokale 
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bevolking de mogelijkheden krijgen om daadwerkelijk te kunnen 

participeren in het maken en uitvoeren van plannen voor de 

verbetering (development) van de sociale, economische en 

culturele omstandigheden in haar eigen gemeenschap (community). 

Volgens Muintir na Tire zal de community council een effec

tief middel zijn waarmee de methode van community development 

kan worden gerealiseerd. Vanaf 1971 is Muintir na Tire begon

nen met een landelijke propaganda voor community councils. 

Richtlijnen en aanbevelingen voor de verkiezing, de organi

satiestructuur, functies en externe relaties van community 

councils zijn aanvankelijk her en der in verschillende 

publikaties van Muintir na Tire geformuleerd. Pas in oktober 

1977 heeft Muintir na Tire een "Manual and Directory for 

Community Councils of Muintir na Tire" uitgegeven. In dit 

hoofdstuk zullen van de desbetreffende richtlijnen en aan

bevelingen de belangrijkste worden beschreven. 

De community council 

Elke lokale gemeenschap kan zich laten vertegenwoordigen 

door een community council (gemeenschapsraad). De basis

principes van zo'η council zijn: 

"a. The Community Council should be representative of the 

entire community within a defined geographical area, such 

as a parish. 

b. It should as far as possible, be representative of the 

voluntary organisation in the community. 

c. It should be non-party political, non-sectional and 

interdenominational. 

d. Its main aim should be the promotion of Community 

Development" 

ad.a. Om die representativiteit te bereiken "there must be 

some form of election which should aim to involve all the 
4 

community over e.g. 18 years (or 16) as the electorate" . 
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De wijze waarop de verkiezingen plaatshebben kan van plaats 

tot plaats verschillen. In de constitutie van Muintir na 

Tire staat: "All persons belonging to a community where a 

community council exists, shall be eligible for membership" . 

Maar het bepalen van de leeftijd waarop men voor de community 

council verkiesbaar is en de grootte van de community council 

is een zaak van de plaatselijke bevolking zelf. 

Het belang van een verkiezing is dat reeds in een vroeg sta

dium sprake is van participatie, immers de lokale bevolking 

wordt al direct bij de samenstelling van haar eigen repre

sentatieve groep daadwerkelijk betrokken. Die betrokkenheid 

bovendien "should prove a useful initiation towards later 

involvement in the project activity programmes (van de com

munity council)" (toev.,D.) 

Voordat een community council wordt gekozen vindt eerst een 

introductie plaats. Een of meerdere vertegenwoordigers van 

Muintir na Tire bezoeken in een dorp of parochie een aantal 

sleutelfiguren - bij voorbeeld de plaatselijke leiders -

met wie zij discussiëren over het idee van de community 

council en alles wat daarmee samenhangt. Tot die sleutel

figuren behoren ook de bestuurders van de guild en het guild 

committee, voorzover er in dat dorp of die parochie al een 

Muintir na Tire guild bestaat. 

Wanneer het community council idee een goed onthaal vindt 

bij die sleutelfiguren, worden er enkele bijeenkomsten 

(public meetings) georganiseerd waarbij "iedereen" uit de des

betreffende lokale gemeenschap wordt uitgenodigd. In die 

vergaderingen wordt onder leiding van een Muintir na Tire 

vertegenwoordiger met de mensen gediscussieerd over community 

councils en community development. Zo mogelijk wordt ook 

gebruik gemaakt van de plaatselijke publiciteitsmedia. Blijkt 

op die vergaderingen dat men wel wat voelt voor een community 

council, dan wordt ter vergadering door de aanwezigen een 

"steering committee" van ongeveer 12 leden gekozen. Dit 

comité bereidt de verkiezing van de community council voor. 
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De taken die het steering committee kan vervullen zijn : 

"1. Identity of Community - the general geographical area 

occupied by the community - is it the Parish, part of a 

Parish? 

2. Division of the Community area into a suitable number of 
о 

electoral divisions 

3. Decision on size of Council and allotment of seats to 

each electoral area; allotment of seats (if any) to the 
9 

voluntary organisations , and the number of seats to be 

filled by co-option 

4. Education of the community by publicity, circulars etc. 

and meetings (area) on Community Development and the Com

munity Council. 

5. Education of the voluntary organisations on Community 

Development and the Community Council. 

6. The planning of the format of election, e.g. direct election 

at the area meetings, nominations at the area meetings 

followed by house to house ballot, ballot election at the area 
, . 1 1 

meetings etc. 
12 

7. Draft a constitution for the Community Council. (N.B. 

This may be left as an early task of the new Community 

Council.) . 

8. Submit recommendation on 1-7 above to a further general 

meeting of the Community, or organise and carry out the 

election of the Council. 

9. Identity of needs exercice. This could be carried out in 

conjunction with the election, or it could be left until 

after the election, and carried out by the newly elected 

Council". 

Het tot stand brengen van een community council is geen 

kwestie van "even snel een verkiezing organiseren" of de 

gemeenschap "min of meer ertoe dwingen een community council 

te hebben". "The setting-up of such a Community Structure 

is an educational process through which the local community 

must go before it reaches a decision to establish such a 
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structure. It cannot be emphasized too strongly just now at 

this stage in carrying out our policies that it is the local 

community and it essentially which must take the decision 

to establish a community council. In the process, of course, 

it can be helped through the clarification of the functions 

and objectives of such a structure, by our Community Develop

ment Officers and our Community Advisors, but no outside 

agency has a right to impose such a structure on a community", 

aldus de National Director van Muintir na Tire 

ad.b. In vele Ierse dorpen en steden spelen verenigingen 

(voluntary organisations) een belangrijke rol. Al die ver

enigingen houden zich vanuit hun eigen doelstelling bezig 

met sociale, economische en culturele aspecten van het ge

meenschapsleven waarop ook de community development zich 

richt. Het is daarom "of the greatest importance that the 

Community Council should work in close co-operation with the 
14 

voluntary groups in the area" . Meer specifiek: "The Council 

should assist the organisations in their own special work, 

especially where it is seen that this work is for the common 

good, and, where it is felt that this assistance would be 

of benefit not only to the organisation, but to the community 

as a whole. The Community Council should (even) initiate the 

establishment of a voluntary organisation if the particular 

organisation has been identified as a need by the communi

ty" . De eerste stap tot samenwerking met dergelijke 

verenigingen is dat de community council die verenigingen 

uitnodigt representanten te sturen om lid te worden van de 

community council. Daarmee kan bereikt worden dat die ver

enigingen zullen participeren in de besluitvormingsprocessen 

van de community council. 

ad.с. Een community council zal voor wat betreft zijn samen

stelling en werkzaamheden zich niet mogen richten op een 

bepaalde belangen- of beroepsgroep, klasse of stand, noch op 

een bepaalde politieke partij of op een bepaalde gezindte of 
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secte: "The community council should be representative of the 

entire community and must therefore be non-political, non-

sectional, and inter-denominational" (onderstr., D.) 

Ten opzichte van dat "non-party political" is het interessant 

nog het volgende te vermelden. Hoewel politieke partijen in 

het algemeen ook een belangrijke en noodzakelijke rol (kunnen) 

spelen ten aanzien van ontwikkelingsvraagstukken in gemeen

schappen, heeft Muintir na Tire als "non-party political" 

organisatie toch gemeend, in tegenstelling tot de andere 

verenigingen, de plaatselijke politieke partijen of clubs 

niet toe te staan dat zij zelf afgevaardigden voor het lid

maatschap van de community council zullen aanwijzen. Muintir 

na Tire wil daarmee voorkomen dat de community council als 

een club wordt beschouwd waarin partij-politieke belangen 

kunnen worden "uitgevochten". Muintir na Tire kan echter niet 

voorkomen dat een politicus of een belangrijke vertegenwoor

diger van een politieke partij door de lokale bevolking als 

lid van haar community council wordt gekozen, immers: "All 

persons belonging to a community where a community council 
18 

exists, shall be eligible for membership" (onderstr., D.) 

Een dergelijk lid maakt echter geen deel uit van de communi

ty council, als afgevaardigde van zijn politieke partij of 

club doch als gekozen vertegenwoordiger van de plaatselijke 

gemeenschap. Bovendien wordt zo'η lid geen bestuursfunctie 

in de community council aangeboden, zodat het "non-party 

political" karakter van de community council toch zoveel 

mogelijk kan worden beschermd. 

ad.d. Bij community development gaat het erom dat de lokale 

bevolking wordt betrokken bij de ontwikkeling van haar eigen 

samenleving. Muintir na Tire is ervan overtuigd dat "the 

most suitable and effective structures for such local commu-
19 

nity involvement are representative community councils" 

Immers wanneer de community council op de een of andere 

manier aan bepaalde ontwikkelingsactiviteiten deelneemt, is 

de lokale bevolking, doordat zij de betreffende community 
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council als haar representant heeft gekozen, ook bij die 

activiteiten betrokken. Bovendien behoort de community council 

voor zijn kiezers mogelijkheden te scheppen om ook zelf te 

kunnen deelnemen aan ontwikkelingsactiviteiten: community 

development is "the raison d'etre of the representative 

community council" 

Project-activiteiten van de community council 

De community council moet zich bezighouden met voor de lokale 

gemeenschap belangrijke "felt needs". Hierin moet voorzien 

worden door middel van community development. En voor een 

belangrijk deel moet dat geschieden door middel van projecten 

waarmee getracht wordt in de betreffende behoeften te voorzien. 

Voor elke community council geldt: "There must be project 

activity at all times, otherwise the community council will 
21 evolve into a "talking shop" and end in inevitable failure" 

Bij het tot stand komen en uitvoeren van dergelijke projec

ten moet het principe van de participatie van de bevolking 

uitgangspunt blijven. De community council moet immers 

"stimulate the people of the local community to participate 

in their own social and economic development by providing 
22 

the local leadership" 

De project-activiteiten van de community council kunnen via 

de volgende fasen verlopen: 

"Stage 1. Ascertain the needs of the community. 

Stage 2. Decide on priorities of needs. 

Stage 3. Ascertain the capability and future potential of 

the council and the community, - based on organised local 

resources, together with resources available from outside 

agencies such as central government, local government, 

statutory bodies etc. . 

Stage 4. Draw up a major project plan, and set priorities. 

Stage 5. Set up machinery (e.g. sub-committees) to plan and 
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carry out projects" (onderstr.,D.) 

ad. Stadium 1. In het community development proces neemt het 

vaststellen van de behoeften van de lokale gemeenschap een 

centrale plaats in, immers community development moet gericht 

zijn op of moet uitgaan van de eigen gevoelde behoeften (feit 

needs) van de bevolking (zie Inleiding van deze studie). 

Het achterhalen van die behoeften echter is niet een zaak 

van de community council alleen: "Identification of the needs 

of the local community can play a most important part in the 

development of the community, but only in so far as the 

people themselves are involved in the operation" (onderstr., 
24 

D.) . Met andere woorden, de community council die het 

initiatief tot het behoeften-onderzoek kan nemen, zal de 

bevolking de gelegenheid moeten geven aan dit onderzoek zelf 

deel te nemen. Bij community development processen moet het 

principe van de participatie van de betrokken bevolking een punt 

van voortdurende zorg zijn, dus ook bij het vaststellen van 

behoeften. En er kan pas werkelijk van community development 

gesproken worden "wanneer de deelname van de bevolking berust 
25 op erkenning van haar eigen gevoelde behoeften" 

Muintir na Tire suggereert drie methoden van deelname van 
26 

de bevolking aan een behoeften-onderzoek : "A simple 
27 questionnaire attached to the ballot paper ... ; the 

questionnaire organised by the council annually; and dialogue 

between the member of council and each individual in his or 

her electoral area...". Op die questionnaire en in dat vraag

gesprek krijgt de bevolking de gelegenheid om aan te geven 

in welke behoeften volgens haar voorzien moeten worden (of 

welke problemen volgens haar opgelost moeten worden). 

ad.Stadium 2. Nadat de behoeften zijn vastgesteld is het 

nodig dat die worden gegroepeerd naar urgentie. De urgentie 

van die behoeften kan zeer verschillend zijn waardoor ook 

prioriteiten vastgesteld moeten worden. De vraag welke be

hoefte de minst en welke de meest urgente is, moet ook be-
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antwoord worden door de bevolking van de betreffende gemeenschap. 

Die deelname wordt mogelijk gemaakt doordat de community 

council de bevolking verzoekt "to indicate the order of 
28 priorities they consider desirable" . Op die manier kan ook 

ten aanzien van de prioriteitenvaststelling aan het partici

patiebeginsel van het community development proces voldaan 

worden. 

ad. Stadium 3. Er zal ook naar mogelijkheden gezocht moeten 

worden om in de geconstateerde (meest urgente) behoeften te 

voorzien. Het gaat om hulpmiddelen - zowel materiële als 

immateriële - die binnen de lokale gemeenschap en daarbuiten 

gevonden moeten worden. 

Voor wat betreft het achterhalen van hulpmiddelen binnen de 

lokale gemeenschap zelf, bestaat de deelname van de bevolking 

daaraan op de eerste plaats uit het verstrekken aan de commu

nity council van de noodzakelijke informaties betreffende 

hulpmiddelen waarover zijzelf beschikt of kan beschikken. 

En op de tweede plaats uit haar eerste bereidverklaring om 

op de een of andere manier - bij voorbeeld door het beschik

baar stellen van financiën, materiaal of arbeid - zelf iets 

bij te dragen in het realiseren van de gewenste voorzie

ningen. De community council kan ook een beroep doen op 

verschillende mensen om samen in het dorp informaties 

omtrent de noodzakelijke hulpmiddelen te verzamelen. 

Voor het zoeken van externe hulpmiddelen is het de community 

council die - bij voorbeeld door middel van het schrijven 

van brieven of verzoekschriften en het afleggen van bezoeken 

- overheidsinstanties of - functionarissen benadert. Daarbij 

geldt in het algemeen dat "the responsibility for external 

négociation e.g. with elected representatives (uit parlement 

en graafschapsraden), local government officials etc., should 

be retained by the executive committee (van de community 

council). There will, of course, be occasions where this 

authority could be delegated to members of the council or 

project sub-committees (samengesteld door de community 
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council), but this should be the exception rather than the 

rule" (toev., D.) 2 9. 

Die externe hulp is van groot belang omdat vele veranderingen 

voor de lokale gemeenschappen te kostbaar en ingewikkeld zijn 

om te kunnen worden gerealiseerd zonder de hulp van buiten. 

Met andere woorden, "participation by the people can end in 

failure and frustration without assistance of outside 

agencies such as Co. Councils, Government Departments, State 

bodies, etc." . Het is daarom dat "for Community Develop

ment we need a partnership, a fusion of effort, between on 

one side the capacity for initiative and self-help which 

exists in every community, ... and on the other, the exper

tise, the know-how, the resources of men, money and material 

aid which can be made available from outside agencies" 

ad. Stadium 4. Nadat de community council via bovengenoemde 

fasen op de hoogte is van de behoeften waarin het eerst 

voorzien moet worden en van de hulpmiddelen die daarvoor ter 

beschikking staan, zal hij een plan moeten opstellen, dat in 

hoofdlijnen aangeeft welke projecten of programma's er in 

welke tijdsvolgorde gemaakt moeten worden, ter voorziening 

van die behoeften. 

De betrokkenheid van de bevolking zal ook bij het opstellen 

van dat plan moeten blijken: "The projects selected should 

relate directly to the social, cultural, economic, educational 

and recreational needs of the local community. The projects 

selected should be within the capability of the community 

and the community council to achieve - they should relate 

directly to the resources of men, money and material available 
32 at local level, and from outside sources" (onderstr.,D.) 

Mede door de deelname van de plaatselijke bevolking bij het 

vaststellen van de behoeften en de prioriteit ervan en mede 

door het beschikbaar stellen van hulpmiddelen door die 

bevolking, kunnen projecten gepland (en uitgevoerd) worden. 

ad. Stadium 5. Er zullen gedetailleerde plannen voor de 
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afzonderlijke projecten uitgewerkt moeten worden. Dat houdt 

in dat moet worden vastgesteld hoe activiteiten en middelen 

die nodig zijn ter uitvoering van een bepaald project, ge

coördineerd en geïntegreerd zullen worden. Ook wat betreft 

de tijdsbepaling zullen de verschillende activiteiten en 

middelen op elkaar afgestemd moeten worden. Voor die taken 

stelt de community council "project sub-committees" in. Het 

is de bedoeling dat een project sub-committee slechts ëën 

project behartigt. Zo'η comité wordt in eerste instantie 

samengesteld uit 3 tot 4 leden van de community council plus 

de leden van het dagelijks bestuur van de community council. 

De laatstgenoemden zijn ex-officio leden van ieder project 

sub-committee. Ook in de mogelijkheid tot deelname van de 

bevolking aan het werk van een project sub-committee moet 

worden voorzien: "Sub-committees should endeavour to enlarge 

themselves by co-opting members of the community ... The 

project sub-committee should not work in isolation. It should 

aim at all times to involve the community in the work..." 

Door uitbreiding met mensen uit de betreffende gemeenschap 

en afhankelijk van de hoeveelheid te verrichten werk kan 
34 

zo'η comité bestaan uit 20 tot 25 leden 

Naast het plannen van een project, is het project sub

committee ook verantwoordelijk voor de uitvoering van dat 

project. En ook ten aanzien van die uitvoering geldt: "The 

main aim of proj.ect activity is not just to provide better 

amenities, but rather the involvement of as many as possible 

of the community in carrying out a project - the greater the 

participation by the people, the greater the benefit to the 

individuals, and to the community as a whole" 

Uitgangspunt bij de project-activiteiten van de community 

council is dat de projecten gericht moeten zijn op de voor

ziening in behoeften die door de bevolking zelf zijn aange

geven, immers: "This approach is considered a necessary step 

to mobilize the initiative, leadership, and self-help resources 

present, though often hidden, in every community. It is 
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based on the theory that people will work to solve a 

problem which they have identified as their problem" 

Maar de community council zelf kan ook behoeften signaleren 

die hij beschouwt als werkelijke behoeften (real needs) 

van de gemeenschap. Doch voordat de community council over

gaat tot het plannen van projecten ter voorziening in dat 

soort behoeften, moet hij er eerst voor zorgen dat ook die 

behoeften door de betreffende bevolking als haar behoeften 

worden gevoeld, dus "felt needs" worden. Het is daarom dat 

"it is suggested that the council should educate the com

munity on these needs ... it should proceed, by means of 

lectures, newsletter, circulars etc., to inform the people 

... with the possible result that, what they saw as a real 

need has also become felt as a need by the community as a 

whole" 37. 

Projecten die door de community council met medewerking van 

de lokale bevolking gerealiseerd kunnen worden, zouden het 

vertrouwen van die bevolking in eigen kunnen en in haar 

community council kunnen versterken. Dat vertrouwen en het 

ontstaan ervan zouden geschaad kunnen worden als blijkt dat 

de geplande projecten niet uitgevoerd kunnen worden. Een 

gestrand project kan bijzonder ongunstig inwerken op de be

reidheid van de bevolking om in de toekomst in ontwikke

lingsprojecten te participeren: "Early success in ... projects 

inspires confidence in both the council and the community, 

and could well serve to encourage further initiative and 
38 involvement" 

Community councils moeten zich niet concentreren op slechts 

één project. Zo'η concentratie "could result in the project 

becoming the master, and the Council reducing itself to the 
39 

role of a project committee" . Community councils zouden 

verschillende projecten moeten kunnen aanpakken, verschillend 
40 

in soort, grootte en duur . Community councils moeten geen 

projecten ter hand nemen die reeds door andere vrijwillige 
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organisaties worden ondernomen. Maar indien zulke projecten 

"are seen to meet community needs then the council should, 

where possible, assist the voluntary groups in their specific 
41 work" . Dat de community council niet dezelfde projecten 

moet plannen als die van andere organisaties is belangrijk 

omdat anders onnodige doublures zullen optreden. Even be

langrijk als het voorkomen van dubbel werk is, dat door niet 

dezelfde projecten als die van andere organisaties te onder

nemen, het gevaar ontlopen kan worden dat die andere organi

saties de community council gaan zien als hun concurrent. 

Concurrentie zal niet bevorderlijk zijn voor de eventuele 

noodzakelijke onderlinge samenwerking tussen community 

councils en die andere organisaties. Overigens moet de com

munity council "assist vital units of organisation within 
42 the community when these units are in need of assistance" 

Het is duidelijk de bedoeling van Muintir na Tire om het 

community development proces via de project-activiteiten van 

de community counsil "gaande" te houden: "Re-planning - a 

new beginning on new needs, some of which may have arisen 

as a result of satisfying prior needs, and the steps in the 
43 process of Community Development begin again" 

Er moet aandacht geschonken worden aan een goede communicatie 

tussen de community council en zijn achterban, de lokale ge

meenschap: "The community should be informed at all times of 

all Council activity; of the projects being planned and 

carried out; and of the progress or otherwise of these 

projects. Personal contact with the people by the elected 

representatives, the Council Newsletter, local press, and 

periodic mini-meetings in the electoral areas are recommended 

means for this purpose. It should be obvious to the people 

that the chosen projects relate directly to the community, 
44 social, cultural and economic needs" 

Muintir na Tire stelt dat de community council met zijn 
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project-activiteiten niet uitsluitend materiële successen 

moet beogen: "The bricks and mortar - the material achieve

ments are in themselves important - but more important are 

the changing of attitudes, the removal of barriers, - bias 

suspicion, prejudices, and jealousies - through people 

working together in co-operation for community-chosen 
45 objectives" . Het werk van de community council moet dan 

ook leiden tot het aankweken van "the community spirit in 
46 the area as a whole" 

In het community council concept is de participatie van de 

lokale bevolking een zeer belangrijke factor. De partici

patie die in de tot nu toe omschreven richtlijnen en aanbe

velingen centraal heeft gestaan is de interne participatie; 

de deelname van de lokale bevolking aan het maken en uit

voeren van de ontwikkelingsplannen van haar eigen "infor

mele" dorps-, parochie- of gemeenschapsraad zoals de com

munity council. 

Community council en de overheid 

Instellingen als met name die van de overheid ontwikkelen 

ook projecten welke bestemd zijn voor lokale gemeenschappen 

of welke die lokale gemeenschappen (kunnen) raken. Welnu, 

Muintir na Tire streeft ook naar participatie van de lokale 

bevolking in projecten van de overheid. Die participatie is 

de externe participatie; de deelname van de lokale bevolking 

aan het maken en uitvoeren van de ontwikkelingsplannen van 

de lokale of centrale overheid. 

Voor Muintir na Tire is het duidelijk dat: "The whole way of 

life of people living in local communities can be affected 

and changed by decisions which now tend to be more and more 

frequently at regional, national and international levels. 

As a result socio-economic development at local community 

or neighbourhood levels depends to an increasing extent on 
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a complexity of policies at higher levels" . Muintir na 

Tire vindt dan ook dat de lokale gemeenschappen "have the 

responsibility to make their opinions known because it may 

be too late at some future date to protest or take action 
48 against decisions that have already been taken" . Muintir 

na Tire ziet als haar taak en die van de community councils 

"to explain to people in the local communities the dependence 

of their socio-economic development on the complex policies 

which are being devised in their interests in places - Dublin, 

Brussels etc. - far removed from their own familiar environ-
49 ment and life styles" . De community council moet "educate 

the people of a community through formal adult education 

methods and informally in their rights and duties as citizens 

of the community" . Muintir na Tire is van mening dat "a 

well structured system of Community Councils offers the 

most satisfactory institutional framework to permit the 

people of local communities to have some appropriate say 

in the formulation and implementation of the plans and pro

grammes which will be devised for them in Brussels, Dublin 

and elsewhere by people whom they do not know and who are 

far removed from their patterns of life, culture and tradi

tions" . Anders gesteld: "Through lack of suitable 

representative structures, such as community councils, they 

(= de mensen van de lokale gemeenschappen, D.) cannot carry 

out fully their democratic responsibilities nor are they 

able to view central government or regional policies in 

relation to their own particular objective needs and 
52 available local resources" . Een functie van de community 

council is dan ook: "To provide a forum for the voice of 

the community, and in particular in relation to planning, 

industry, housing, development, etc., and as a means of 

explaining government plans and programmes to the people and 

to obtain their reactions" 

Gezien de positie en de functies van de community council 

is het volgens Muintir na Tire de community council die op 
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de eerste plaats "should beoome involved, on behalf of the 

community ... in plans for social and economic development 

which affect the lives of the community, especially in 

plans and programmes which originate at Government, Local 
54 Government or at regional authority levels" (onderstr.,D.) 

Het gaat er voor alles om dat plannen welke bestemd zijn 

voor een lokale gemeenschap of welke die gemeenschap op de 

een of andere manier raken, aansluiten bij de lokale behoef

ten en hulpmiddelen. Muintir na Tire stelt dan ook voor "that 

all plans ... ought to seek the fullest involvement of the 

people of local communities in the decisions leading to the 

formulation of the plans and in the subsequent task of 

implementing them" . Muintir na Tire gelooft "that the 

processes of decision-making will best be served by firstly 

seeking to identify the needs of the local communities ... 

in a methodical way and secondly by efficiently organising 

all local resources so as to ally them to the available 

finance and expertise from Governmental sources" . Waar 

het voor Muintir na Tire op aankomt is dat "the essential 

objectives of all plans for economic development ought to be 

to help people to help themselves, or in other words, to help 

people to identify their social, economic, cultural and 

recreational needs, to exploit the organisation of their 

local resources - human, physical, financial - to maximum 

capacity, and to facilitate the integration of local commu

nity and voluntary effort within national and regional plans 

for development" (onderstr.,D.) . Immers, aldus Muintir 

na Tire "to ignore the role and usefulness of local communi

ties and voluntary bodies in the decision-making processes 

of socio-economic plans and their execution is to court 

eventual failure ... the local community, especially the 

small rural community with its complicated system of kinship 

and work relationships, its spiritual and cultural values, 

is the essential interpreter of the pace or the rate of social 

change in its geographical area ... Local communities have the 
58 

basio knowledge of their own problems and potentialities ..." 
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Samenvattend kan gezegd worden dat de lokale bevolking via 

en met haar community council in de projecten van de over

heid participeert als: 

1. de community council namens haar bij die projecten wordt 

betrokken, 

2. zij op die projecten reageert en die reactie via de com

munity council doorgeeft aan de overheid, 

3. zij in samenwerking met de community council zelf meehelpt 

aan het vaststellen van de behoeften waarop die projecten 

moeten aansluiten, 

4. zijzelf ten behoeve van het plannen en uitvoeren van die 

projecten ook haar eigen hulpmiddelen, zoals bij voorbeeld 

geld, materiaal en arbeid, ter beschikking stelt. 

Volgens Muintir na Tire is voor een effectief realiseren van 

die externe participatie nodig: 

"1. The honest acceptance of local community involvement (and 

indeed encouragement) by central and local Government and 

Statutory Agencies. 

2. Making professional help and services available to local 
59 

communities within their Community Council" 

Het gaat Muintir na Tire daarbij om "that community action, 

if it is to be effective and purposeful, must operate within 

a structure and system of community power" (onderstr.,D.) 

Met andere woorden, Muintir na Tire wil bewerkstelligen 

dat de overheid de lokale gemeenschap "macht" geeft waarmee 

zij reëel beïnvloedend kan optreden in zaken - ook die van 

de overheid - die haar (kunnen) raken. Toekenning van die 

macht kan volgens Muintir na Tire bereikt worden door 

"promoting (ook door de overheid) the establishment of local 

representative Community Councils as allies of existing 

local authorities within the context of Community Develop-

ment (onderstr. en toev., D.) 

De bedoeling van het bezitten van die macht is niet om met 

de overheid en andere organisaties een soort "machtstrijd" 

te kunnen voeren die dan zoveel mogelijk of liefst altijd 
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"gewonnen" zou moeten worden door de community council. 

Integendeel: "The objective is effective cooperation between 

the statutory and the community bodies in the interest of 
fi ? 

each" (onderstr., D.) . Conform het idee van community 

development stelt Muintir na Tire: "Community Development 

does not envisage the work of Community Council and local 

communities, in isolation from, or in opposition to, elected 

representatives, statutory officials etc. ... A broadly 

based Community Council which is truly representative of 

the community ... can be a partnership of democratic 

practice and procedure between a local community and its 

elected local and national representatives. Community 

Councils on one hand, and the elected representatives, 

statutory officials etc. on the other fulfil different 

functions; they have different roles to perform; they are 

both supplementary and complementary to each other. Community 

Development and the work of Community Councils is not realis

tic apart from, much less in opposition to, the work of the 

local administrators and elected representatives. The 

establishment of good relationships here is of the greatest 

importance. The Community Council should not act as a pres

sure group, but rather work in partnership with the elected 

representatives, statutory officials and with other agencies 

which can assist in such ways as to encourage local initia

tive and self-help activities" . Duidelijk is dat de 

community council "should assist where possible the local 

64 
authority in the exercise of its office in the locality" 

Organisatiestructuur van Muintir na Tire sinds de invoering 

J 4- 'Π
 6 5 

van de community council 

De laagste eenheid van Muintir na Tire is vanaf 1971 de 

gekozen community council. Zolang in een lokale gemeenschap 

waar een guild en een guild committee (zie hoofdstuk III) 

aanwezig zijn, nog geen community council is gekozen, blijven 
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guild en guild committee voorlopig voortbestaan. 

Voor de samenwerking tussen community councils van een niet 

al te groot gebied, een area, of van een hele regio kent 

Muintir na Tire de Area en Regional Councils. De leden van 

respectievelijk de Area en Regional Councils worden gekozen 

door en uit de leden van de community councils. 

Is de regio niet groter dan één graafschap dan heet de 

Regional Council, County Federation. Het allerhoogste be

stuursorgaan van Muintir na Tire blijft de National Fede

ration met inbegrip van de National Council die het dagelijkse 

beheers- en bestuurswerk doet. 

De samenstelling waarin de National Federation vergadert is: 

2 vertegenwoordigers van elke Area Council + 2 vertegenwoordi

gers van iedere community council + de leden van de National 

Council. In de jaarlijkse algemene vergadering kiest de 

National Federation uit kandidaten voorgedragen door de 

community councils haar President, Vice President, National 

Secretary en National Treasurer. 

Uit iedere area waar zich community councils en een Area 

Council bevinden worden 1 tot 3 - dat is afhankelijk van het 

aantal community councils in een area - personen jaarlijks 

door de Area Council van de betreffende area gekozen tot lid 

van de National Council. De community councils dragen de 

kandidaten voor het lidmaatschap van de National Council 

voor aan hun Area Councils. De National Council bestaat uit 

42 personen en kiest uit zijn midden een bestuur bestaande 

uit een President, een Vice President, een Secretary, een 

Treasurer en 6 andere leden van de National Council. 

Samenvattend bestaat Muintir na Tire na 1971 uit de community 

councils, de Area en Regional Councils, de County Federations 

en de National Federation met de National Council. 

Ook het aantal door Muintir na Tire betaalde krachten is 

sinds 1972 uitgebreid met een full-time National Council 

Development Officer en 5 tijdelijke part-time Community 
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Advisers. 

Uit de mij beschikbaar gestelde gegevens heb ik geen 

goed overzicht kunnen krijgen van de financiële positie 

van Muintir na Tire. Uit die gegevens heb ik het volgende 

kunnen opmaken: 

1. Subsidie van de centrale overheid en van particuliere 

instellingen, schenkingen, opbrengsten van de verkoop van 

Muintir na Tire's publikaties en contributie van de community 

councils/guilds behoren tot de normale inkomsten van Muintir 

na Tire. 

2. Aan subsidie van de centrale overheid heeft Muintir na 

Tire per jaar ontvangen: tot 1968 £ 5,000, vanaf 1969 

E 16,000, in 1974 E 18,000, in 1975 E 24,000,^ 1976 en in 1977 

£ 25,000. 

3. Aan contributie van community councils/guilds heeft Muintir 

na Tire per jaar ontvangen: vanaf 1967 tot 1975 £ 2,500, in 

1976 £ 2,600 en in 1977 £ 4,100. 

De contributie die een community council/guild per jaar moet 

afdragen is in 1976 verhoogd van £ 2. tot £ 30. Echter niet 

alle community councils/guilds voldoen aan hun verplichting 

tot betalen van contributie. Door het betalen van contributie 

dragen community councils/guilds bij aan het bestrijden van 

de kosten die Muintir na Tire moet maken voor het leveren 

van diensten - financiële, technische en andere - aan com

munity councils/guilds. Wanneer community councils/guilds 

bij hun werk en project-activiteiten bij voorbeeld financieel 

en technisch tekort schieten springt de National Council van 

Muintir na Tire zoveel als mogelijk bij. 

4. De uitgaven die Muintir na Tire heeft gedaan hebben haar 

inkomsten overtroffen met E 1,833 in 1971, met E 388. in 

1972, met £ 229. in 1973, met £ 675. in 1975 en met £ 9,490 

in 1976. 

5. De inkomsten van Muintir na Tire hebben haar uitgaven 

overtroffen met £ 3,104 in 1974 en met E 223. in 1977. Die 

gunstige ontwikkeling is beïnvloed door subsidie van de 
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Europese Economische Gemeenschap. 

Pilot Scheme 

In 1973 heeft Muintir na Tire bij het Europese Sociale Fonds 

van de Europese Economische Gemeenschap een aanvrage inge

diend voor een subsidie ten behoeve van de organisatie en 

uitvoering van een 4 jaar durend trainingsprogramma. Dat 

programma heeft tot doel gehad mensen op te leiden tot 

instructeurs in de community development methodiek en in de 

werkzaamheden betreffende de totstandkoming en functionering 

van community councils. 

Het programma, inclusief de voorbereiding ervan (+ S^ maand), 

heeft geduurd van 1-1-1974 tot 31-12-1977. Het Europese 

Sociale Fonds heeft 50% van de totale kosten verbonden aan 

de organisatie en de uitvoering van het trainingsprogramma 

betaald en de kosten voor de voorbereiding van het programma 
6 θ 

voor 100% gesubsidieerd . De zorg voor de organisatie en 

uitvoering van het trainingsprogramma heeft Muintir na Tire 

opgedragen aan een door haar ingestelde Development and 

Service Unit. Behalve met functionarissen van Muintir na 

Tire is dit orgaan bemand geweest met leidinggevende perso

nen uit het bedrijfsleven, de overheid en van de universiteit. 

Met het oog op de mogelijke toepassing van een dergelijk 

programma in andere landen van de Europese Economische Gemeen

schap heeft het Europese Sociale Fonds het trainingsprogram

ma beschouwd als een Pilot Project of een Pilot Scheme. De 

evaluatie van het Pilot Scheme is door het Europese Sociale 

Fonds opgedragen aan een van Muintir na Tire onafhankelijk 

orgaan: het Economie and Rural Welfare Research Centre van 

het Irish Agricultural Institute, een overheidsorgaan. De 

kosten verbonden aan die evaluatie zijn geheel voor rekening 
б Q 

van het Europese Sociale Fonds gekomen 

In het kader van het trainingsprogramma is Muintir na Tire 

in staat geweest 6 Community Development Officers en 12 
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part-time Community Advisers tegen betaling in dienst te 

nemen en hen op te leiden tot instructeurs in de methodiek 

van de community development en in de werkzaamheden gericht 

op de totstandkoming en functionering van community councils. 

Die 18 functionarissen op hun beurt hebben op het platteland 

andere mensen vertrouwd gemaakt met Muintir na Tire en haar 

activiteiten, met community development en met het fenomeen 

community council. Dat deden zij middels (trainings)cursus

sen, informatieverschaffing en assistentie bij het tot stand 

komen en functioneren van community councils. Na afloop van 

het Pilot Scheme heeft Muintir na Tire nog slechts twee van 

die functionarissen, een Community Development Officer en 

een part-time Community Adviser, in dienst kunnen houden. 

Door het wegvallen van de subsidie van het Europese Sociale 

Fonds, na afloop van het trainingsprogramma op 31-12-1977, 

heeft Muintir na Tire geen geld meer om meer dan 2 van de 

bovengenoemde 18 functionarissen in dienst te hebben. 

Sinds de landelijke propaganda voor community councils in 

1971 zijn er tot in oktober 1977 zo'η 200 Muintir na Tire 

community councils gekozen . In oktober 1977 telde het 

graafschap Kerry 11 community councils. 
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Hoofdstuk V: De Lish community council 

Inleiding 

In dit hoofdstuk zal ik een beschouwing geven over het 

functioneren van de community council in het dorp Lish. Die 

beschouwing zal, in tegenstelling tot die over het functio

neren van de community councils in de andere door mij voor 

het onderzoek bezochte dorpen, uitvoerig zijn. De mogelijk

heid tot die uitvoerigheid is door de volgende omstandig

heden geschapen. Uit gesprekken met de Community Development 

Officer en enkele andere sleutelinformanten bleek dat de 

community council van Lish in de grootste moeilijkheden 

verkeerde. Omdat ik in mijn onderzoek de nadruk heb willen 

leggen op "problemen", werd Lish als vanzelfsprekend het 

dorp waar ik het onderzoek startte. De medewerking, die 

ik van de zijde van het bestuur van de community council 

van Lish kreeg, was al in het begin van mijn veldwerk zo 

groot dat, in tegenstelling tot in de andere dorpen, ik in 

Lish langer en meer gegevens heb kunnen verzamelen. 

Een plan 

Eind 1972 hadden een paar leden van het steering committee 

- het comité dat verantwoordelijk was voor de introductie 

en de voorbereiding van het tot stand komen van de community 

council - tijdens een openbare vergadering een plan gelan

ceerd om voorzieningen te treffen voor de jeugdrecreatie 

in Lish. Voor de jeugd van 13 - 18 jaar waren in Lish geen 

recreatiefaciliteiten. Voor velen uit die leeftijdscategorie 

moest een afstand van gemiddeld 15 mijl overbrugd worden om 

elders (bij voorbeeld in Tralee of Killorglin) vertier te 

zoeken. In Lish was de plaatselijke pub de enige trekpleis

ter voor veel 16 tot 18 jarigen. De zorg voor jeugdrecrea-
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tie in Lish zou dan het eerste project kunnen worden van de 

gekozen eerste community council. Ket steering committee 

had de indruk gekregen dat het jeugdrecreatieplan wel in 

goede aarde was gevallen bij de aanwezigen van die openbare 

vergadering. Immers niemand van die aanwezigen had gerea

geerd op de in die vergadering gestelde vraag naar andere 

ideeën. Ket bestuur van de in begin 1973 gekozen community 

council - een aantal leden van dat bestuur was ook lid ge

weest van het steering committee - had daarom dat plan 

overgenomen. 

Om dat plan wat meer inhoud te geven en om het te realiseren, 

had de community council op de eerste plaats de medewerking, 

de participatie, van de ouders van de betreffende jeugd 

nodig. Verschillende malen waren die ouders uitgenodigd om 

met de community council te komen vergaderen teneinde het 

een en ander van de grond te krijgen. Slechts vier moeders 

waren op die uitnodigingen ingegaan. Kennelijk was er voor 

een project dat gericht was op het scheppen van recreatie

mogelijkheden voor de jeugd in Lish geen belangstelling of 

beter, er bestond geen behoefte aan. 

Het behoeften-onderzoek 

Uitgangspunt bij de project-activiteiten van de community 

council is dat de projecten gericht moeten zijn op de 

voorziening in behoeften die door de bevolking zelf zijn 

aangegeven als door haar gevoelde behoeften (zie vorig 

hoofdstuk). In het geval van het jeugdrecreatieplan had de 

Lish community council moeten nagaan of er onder de bevol

king van Lish behoefte bestond aan recreatiemogelijkheden 

voor de jeugd. Een onderzoek met en onder de bevolking naar 

in Lish bestaande behoeften had niet plaatsgevonden. 

Waarom was er in Lish niet zo'η onderzoek verricht? Op die 

vraag was door bestuursleden van de Lish community council 
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als antwoord gegeven dat de mensen aan zo'η onderzoek toch 

niet zouden willen deelnemen, omdat zij tevreden waren met 

de situatie waarin zij leefden en zij niet zouden weten 

wat er in Lish voor hen verbeterd moest worden. Het lijkt 

mij gerechtvaardigd te stellen dat desondanks een dergelijk 

onderzoek had moeten plaatsvinden. Immers, door middel van 

zo'η onderzoek hadden de opvattingen van de betreffende be

stuursleden omtrent de eventuele weigering van de mensen om 

aan een onderzoek deel te nemen en de redenen van die wei

gering getoetst kunnen worden. 

Volgens het bestuur van de Lish community council waren de 

ouders van de jeugd van 13 - 18 jaar diegenen die het eerst 

betrokken moesten worden bij het jeugdrecreatieplan. Waarom 

hadden die ouders dan niet met de community council over 

dat plan willen discussiëren? De moeders,die op de uitnodi

gingen van de community council tot discussie over het plan 

waren ingegaan,hadden op die vraag onder andere geantwoord 

dat de ouders van de betreffende jeugd waarschijnlijk andere 

zaken belangrijker vonden. De onbekendheid met welke die 

andere zaken, noden of behoeften van de mensen waren, had 

voor een deel opgelost kunnen worden middels een behoeften-

onderzoek. Wanneer uit een dergelijk onderzoek gebleken was 

dat de meerderheid van de ouders met kinderen van 13 - 18 

jaar en de meerderheid van de andere groeperingen in Lish 

geen belangstelling hadden voor het jeugdrecreatieplan, dan 

had het bestuur van de community council wellicht sneller 

kunnen omschakelen op plannen die wel gericht waren op de 

door de bevolking aangegeven behoeften of problemen, met 

als mogelijk resultaat meer participatiebereidheid van de 

zijde van de bevolking: "... people will work to solve a 

problem which they themselves feel to be their problem, and 

which they have identified as their problem" . 

Andere antwoorden welke de bovengenoemde moeders en ook de 

bestuursleden van de community council hadden gegeven op 

mijn vraag over dat niet willen discussiëren met de commu-
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nity council zijn: 

- de mensen zijn tevreden met de situatie waarin zij leven 

en kunnen daardoor niet inzien wat er in Lish te verbeteren 

valt 

- er is gebrek aan belangstelling voor gemeenschapsaangele

genheden 

- de mensen gaan teveel af op beloften van plaatselijke 

politici, ook al komen die de beloften weinig of niet na; 

velen blijven ervan overtuigd dat gemeenschappelijke en 

individuele problemen het beste opgelost kunnen worden door 

politici waarop zij hebben gestemd. 

In gesprekken met mij hadden verschillende bewoners van Lish 

mij ook geattendeerd op het gebrek aan werkgelegenheid, aan 

goedkope woningen, aan waterleiding en aan accommodatie voor 

toeristen. 

Het bestuur van de community council was van mening dat het 

treffen van voorzieningen op korte termijn alleen realiseer

baar was voor de jeugdrecreatie: ouders zelf zouden jeugd

verenigingen op het gebied van sport en recreatie kunnen op

richten en begeleiden. Waarom het op korte termijn voorzien 

in eventuele andere behoeften niet realiseerbaar was, was 

aan de mensen niet uitgelegd. 

Conform de community development benadering moet er met de 

behoeften van de bevolking rekening gehouden worden. Dat 

wil echter niet zeggen dat te allen tijde in alle behoeften 

moet en kan worden voorzien. Er kan immers een situatie 

ontstaan waarin aan de door de bevolking naar voren ge

brachte gevoelde behoeften niet kan worden gewerkt, omdat 

er geen reële basis aanwezig is om er voorzieningen voor 
2 

te treffen . Waar het dan op aankomt is dat ervoor gezorgd 

moet worden dat de bevolking een duidelijk inzicht krijgt 

in die omstandigheden die het niet mogelijk maken dat in de 

door haar gevoelde behoeften wordt voorzien. Behalve dat het 

om een duidelijk inzicht moet gaan over wat wel en wat niet 

kan, moet zo'η inzicht ook tijdig gegeven worden. Als de 
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community council te lang wacht met uitsluitsel te geven, 

kan de mogelijkheid ontstaan dat de mensen hoe langer hoe 

minder vertrouwen krijgen in de ondernemingen van de 

community council en daardoor ook hoe langer hoe minder 

bereidheid tonen om ergens - bij voorbeeld aan wat de 

community council als werkelijke behoefte of als te reali

seren voorziening ziet - aan mee te werken. Het gaat erom 

dat de community council door een tijdige en duidelijke 

voorlichting de mensen ervan weet te overtuigen dat voor 

het ene probleem wel en voor het andere probleem geen 

oplossing gevonden kan worden. Op die manier waren de mensen 

het gemis van faciliteiten voor jeugdrecreatie - een gemis 

dat het bestuur van de Lish community council als werkelijke 

behoefte (real need) beschouwde - misschien ook gaan voelen 

als hun eigen behoefte (felt need), met het mogelijke gevolg 

dat zij tenslotte wel met de community council aan 

het jeugdrecreatieplan waren gaan werken (zie vorig hoofd

stuk) . 

Laten wij teruggaan naar het behoeften-onderzoek. Er was 

gezegd dat de mensen in Lish tevreden waren met de situatie 

waarin zij leefden en dat mensen met een dergelijke gezind

heid niet zouden meedoen aan een behoeften-onderzoek. Het 

is waar dat een gezindheid een bepaald gedrag voorspelt, 

doch het is ook waar dat niet iedere voorspelling uitkomt. 

De voorspelling dat men niet bereid zou zijn om mee te doen 

aan een behoeften-onderzoek had met het uitvoeren van zo'η 

onderzoek getoetst moeten worden. Gezindheden en meningen 

zijn evenals andere gedragingen niet altijd onveranderlijk. 

Het kon zijn dat een goed begeleid behoeften-onderzoek de 

mensen in Lish tot nadenken had gezet, met als mogelijk re

sultaat dat zij tot het inzicht waren gekomen dat er in 

Lish toch nog iets of zelfs veel te verbeteren viel. 
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Bewustwordingsproces in het community development proces 

Er werd gezegd dat er onder de mensen van Lish een gebrek 

aan belangstelling was in gemeenschapsaangelegenheden. Een 

essentieel deel van de community development benadering is 

het proces van bewustwording . In het kader van de commu

nity development verstaat Keune onder bewustwording "... een 

proces, waarbij meerdere personen in een dialoogsituatie 

treden: a. om elkaar kennis over te dragen omtrent de ont

wikkelingsproblemen en de wijzen van betrokken-zijn in de 

ontwikkelingsproblematiek; b. deze kennis te relativeren 
4 

in het licht van de totaliteit" . Met het onder punt b. 

gestelde wordt bedoeld, "het afwegen van verschillende ont

wikkelingsproblemen en betrokkenheden in het licht van de 

totaliteit, juist om te komen tot het vaststellen van het 

gemeenschappelijke" (onderstr.,D.) . Aan de mensen in Lish 

had de community council dan duidelijk moeten maken dat het 

ontwikkelingswerk van de community council niet alleen ge

richt was op de persoonlijke situatie van de individuele 

bewoners van Lish, maar ook en vooral op de oplossing van 

gemeenschappelijke noden of problemen in Lish. Muintir na 

Tire ziet namelijk als een van de functies van een community 

council: "To foster the community spirit in the area as a 

whole" . Die gemeenschapszin zou ertoe kunnen bijdragen 

dat de mensen zich gaan inzetten voor gemeenschapsaangele

genheden. 

Conform de aanwijzingen van Muintir na Tire had de commu

nity council van Lish een bewustwordingsproces op gang 

moeten brengen. Men kan van mensen niet verwachten dat zij 

zullen participeren in activiteiten die betrekking hebben 

op zaken en gebeurtenissen waarvan zij geen kennis hebben. 

Zonder goede kennisoverdracht is een verandering van bij 

voorbeeld de instelling dat er niets valt te verbeteren 

niet wel mogelijk. De mate van die verandering zal ook 

afhankelijk zijn van de mate waarin de community council 
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erin zal slagen de mensen de wegen te wijzen die naar ver

beteringen kunnen leiden: "If people cannot see any way of 

bringing about improvement, they may well live as if no 
Q 

improvement were possible" . Men kan soms zozeer gewend 

zijn aan bepaalde tekorten in de samenleving, dat men die 

niet als zodanig beleeft, zodat een proces van bewustmaking 

noodzakelijk kan zijn om daarin mogelijkerwijs verandering 
9 

te brengen . Voor de bevordering van de bewustwording bij 
de mensen van wat er zoal in het dorp verbeterd zou kunnen 

of moeten worden, had de community council gebruik kunnen 

maken van het behoeften-onderzoek. 

Ik wil nog even stilstaan bij de relatie tussen het bewust

wordingsproces en het gevoel van tevredenheid bij de mensen 

met de situatie waarin zij leven en hun gebrek aan belang

stelling voor gemeenschapsaangelegenheden. Op zich genomen 

kan een proces van bewustmaking en bewustwording bij de 

mensen een zekere mate van ontevredenheid over bestaande 

omstandigheden in de gemeenschap aanwakkeren. Ross, een 

deskundige op het gebied van community development, schrijft 

daarover: "experience suggests that friendly discussion about 

the community and its problems, the encouragement of ex

pressions about some of these problems, the exchange of 

experiences and knowledge about these problems, and the 

encouragement of the first faint hope that something can 

be done about such problems, result in a mobilization of 

discontent and a desire for action" . Men zou zich dan 

kunnen afvragen of het wel geoorloofd is om mensen,die 

tevreden zijn met de situatie waarin zij leven en die geen 

belangstelling hebben in gemeenschapsaangelegenheden,op die 

manier te verontrusten. Met Ross kan op die vraag gezegd 

worden dat het niet gaat om "cajoling or coercing people to 

a certain state of mind; it is a process by which people 

are freed to talk, identify needs, associate with others 

in dealing with these needs. If discontent exists, it will 

emerge in this process..." (onderstr., D.) . Door het 

bewustwordingsproces kunnen mensen die tevreden zijn met 
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hun eigen (leef- en werk-) situatie zich de problemen van 

anderen uit hun gemeenschap bewust worden. Daardoor kan 

bereikt worden dat die mensen de onvrede van anderen gaan 

begrijpen, misschien wel gaan delen, waardoor zij zich ook 

gaan inspannen om tezamen met die anderen daar iets aan 

te doen. Dat is geen kwestie van "mensen tot iets verplich

ten of dwingen". Het gaat erom dat mensen in de gelegenheid 

worden gesteld zich bewust te worden van de problemen in hun 

gemeenschap om daarna vrijwillig tot overeenstemming te ko

men om met elkaar die problemen aan te pakken. Het is een 

kwestie van stimuleren. Ook kunnen er onder de mensen wel 

degelijk gevoelens van onvrede en verlangens naar verbete

ring aanwezig zijn, doch diep verborgen of latent omdat die 

mensen door bepaalde omstandigheden die gevoelens en ver-
12 

langens niet kunnen of durven uiten . Waar het dan op 

aankomt is het aankweken van een sfeer waarin de mensen van 

een gemeenschap zich vrij kunnen uiten en "helping the 

community itself to become aware of its own needs and to 

find the means of working cooperatively at these needs" 

Het bewustwordingsproces is een proces dat belangrijk kan zijn 

om mensen wat meer voor elkaar en voor hun gemeenschap te in

teresseren: "Persons in an association or community who are 

not recipients of any message, who are not informed, who are 

never consulted, will feel rejected and will find develop-
14 

ment of community attitudes difficult" 

Participatie in vergaderingen van de community council 

Gewoonlijk zijn de vergaderingen van de community council 

voor de leden ervan gelegenheden bij uitstek voor voorlich

ting, meningsvorming, overleg en besluitvorming aangaande 

projecten of zaken die in het belang zijn van de gemeen

schap die zo'η community council heeft gekozen. In Lish 

was maar zeer weinig en kort "vergaderd". Slechts een kwart 

van het aantal leden van de community council, zijnde de 
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bestuursleden, had de vergaderingen bijgewoond. Door een 

dergelijk gebrek aan deelname had de community council niet 

goed kunnen functioneren, dus ook niet voor wat betreft 

het jeugdrecreatieplan en alles wat daarmee samenhing. Een 

gedegen bespreking en besluitvorming aangaande dat plan had 

in brede community council kring geen plaats kunnen vinden. 

En omdat alleen de leden van het bestuur vergaderingen van 

de community council hadden bijgewoond kon niet vastgesteld 

worden of het jeugdrecreatieplan de goedkeuring had van de 

meerderheid van de leden. Die bestuursleden hadden dan ook 

geen verdere acties ter ontwikkeling van dat plan kunnen 

ondernemen. Behalve het overnemen van het plan van het 

steering committee om iets te doen voor de jeugdrecreatie 

en het zonder resultaten van betekenis ter vergadering 

roepen van ouders van de betreffende jeugd, hadden die be

stuursleden zonder de medewerking van de rest van de com

munity council geen besluiten kunnen en willen nemen. 

Een behoeften-onderzoek achterwege laten betekent mensen 

een van de belangrijkste mogelijkheden onthouden om zelf 

daadwerkelijk mee te doen aan het vaststellen van behoeften 

waarop projecten gericht moeten worden. Als er bijna 

niemand van de ouders naar een vergadering gaat om met de 

community council te discussiëren over een bepaald project 

betekent het dat die ouders niet meedoen aan het voorberei

den en plannen van dat project. Als community council leden 

niet naar vergaderingen komen zodat er nauwelijks iets kan 

worden besloten betekent het dat die leden niet deelnemen 

aan een besluitvormingsproces waarbij belangen van de lokale 

gemeenschap gemoeid (kunnen) zijn. Hierbij zij opgemerkt 

dat het immers een taak van de community council is mensen 

tot participeren te stimuleren. Van community council leden 

moet dan verwacht kunnen worden dat zij ten aanzien van 

participeren het goede voorbeeld geven. Dit bleek in Lish 

geenszins het geval te zijn. 
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Kandidaatstelling voor de verkiezing tot lid van de community 

council en de constitutie van de community council 

Mij werd door het bestuur en een aantal andere leden van de 

community council verteld dat de meeste leden geen tijd 

en geen interesse hadden voor het lidmaatschap en de werk

zaamheden van de community council. Velen van hen voelden 

zich bovendien niet deskundig voor de uitoefening van 

de aan dat lidmaatschap verbonden functies. De bestuurs

leden voegden daar nog aan toe dat velen alleen tijd hadden 

voor de televisie en de plaatselijke pub. Voor wat betreft 

die plaatselijke pub moet hierbij aangetekend worden dat 

in die pub niet alleen werd gedronken, die pub was ook de 

plaats bij uitstek waar politieke clubs bijeenkwamen om er 

belangrijke politieke zaken te bespreken. 

Doordat er geen besluiten genomen konden worden, omdat het 

overgrote deel van de leden van de community council niet 

op vergaderingen kwam , werd het werk van de community coun

cil ernstig belemmerd. De leden die van de vergaderingen 

wegbleven waren dus mede verantwoordelijk voor het stran

den van de werkzaamheden van de community council. De vraag 

is nu of die leden zich wel bewust waren van hun verantwoor

delijkheden. Die vraag anders geformuleerd: wisten die leden 

wel wat er van hen verwacht werd. 

In het algemeen zal diegene die zich aanmeldt als lid van 

een bepaalde organisatie zich naar de voorschriften en de 

doelstellingen van die organisatie voegen. Van aanmelden 

als lid van de community council van Lish was echter geen 

sprake: in Lish werd men tot lid van de community council 

gekozen zonder dat men zich kandidaat had gesteld; er was 

geen kandidaatstelling voor de verkiezing van de community 

council. Bij de verkiezing van de community council werd 

Lish ingedeeld in een aantal areas van ongeveer evenveel 

inwoners en aan de kiezers van elke area werd gevraagd 

iemand uit hun area op het stembiljet te noemen die zij 

graag zouden willen hebben als hun vertegenwoordiger in de 
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community council. Diegene die in zo'η area de meeste 

stemmen kreeg werd zondermeer lid van de community council. 

Er werd met gevraagd of betrokkene wel of niet kon instem

men met zijn verkiezing, hem werd alleen medegedeeld dat 

hij lid was geworden. 

Zich kandidaatstellen betekent eigenlijk vragen naar een 

lidmaatschapsrol en dat betekent "vragen naar hoe men als 

lid dient te zijn en hoe men zich behoort te gedragen" 

De leden van de community council hadden geen van allen 

gevraagd naar het lidmaatschap van de community council. 

Zij hadden niet de mogelijkheid gehad om, voordat zij als 

lid werden gekozen, kenbaar te maken dat zij, gezien bij 

voorbeeld hun schaarse vrije tijd en hun andere interesses 

en capaciteiten, zich niet zouden kunnen conformeren aan 

verwachtingen verbonden aan het lidmaatschap, zodat zij 

daardoor niet als lid gekozen wensten te worden. Met andere 

woorden, het achterwege laten van een kandidaatstelling 

had tot gevolg dat de community council bestond uit leden 

die geen lid konden of wilden zijn en die zich daardoor 

niet konden of wilden conformeren aan datgene wat van een 

community council lid werd verwacht. Iemand die geen tijd 

of geen interesse heeft,of die niet capabel is voor het 

werk van een community council, zal zich niet gauw aanmelden 

als kandidaat voor het lidmaatschap van de community council. 

Met andere woorden, een kandidaatstelling ббг de verkiezing 

van de community council zou ertoe kunnen bijdragen dat 

alleen zij die zich kunnen en willen inzetten voor het 

werk van de community council er lid van worden. 

In het steering committee werd een kandidaatstelling als 

een te omslachtig proces beschouwd en daarom niet aanbevo

len. Op die manier werd men niet de tijd gegund om zich 

rustig te beraden over de betekenis van een eventuele deel

name als lid van de community council. Een groot aantal 

mensen was lid geworden terwijl het geen lid had kunnen of 
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willen zijn, met als gevolg een groot aantal passieve leden 

in de conununity council van Lish. Gezien de belangrijke 

functies van een community council had voorkomen moeten worden 

- bij voorbeeld door een verkiezing mêt kandidaatstelling -

dat zo'η council al bij voorbaat een aantal leden heeft 

dat er niet in thuishoort. 

De community council leden van Lish wisten geen van allen 

wat nu precies hun verantwoordelijkheden waren en aan wie 

zij verantwoording moesten afleggen. De constitutie van 

een community council is de bron waarin onder andere de 

gedragsvoorschriften voor de leden ervan staan vermeld. In 

de constitutie kan worden voorgeschreven dat als een lid 

zonder opgave van redenen bij voorbeeld 3 maal niet op een 

vergadering is geweest hij geacht wordt zich als lid te 

hebben teruggetrokken en vervangen zal worden 

De Lish community council begon zijn bestaan zonder een 

constitutie. Zoals uit de richtlijnen van Muintir na Tire 

blijkt, kan het opstellen van een constitutie een taak 

zijn van het steering committee Òf van de eerst gekozen 

community council . Ik meen uit het voorafgaande te mogen 

afleiden dat het wellicht beter zou zijn als die taak ex

pliciet wordt opgedragen aan het steering committee, 

eventueel met medewerking van een Muintir na Tire Community 

Adviser of Community Development Officer. De leden van de 

pas gekozen community council weten dan ббг dat zij hun 

lidmaatschap officieel aanvaarden waaraan zij zich hebben 

te houden. Met andere woorden, de leden van de Lish com

munity council die van de vergaderingen waren weggebleven 

hadden dan allang vervangen kunnen worden als er van te

voren een constitutie geweest was met een gedragsvoor

schrift dat absentie en vervanging van leden regelde. De 

combinatie van een bestaande constitutie en een kandi

daatstelling zou ertoe kunnen bijdragen dat in de communi

ty council mensen worden gekozen die zich bij voorbaat 

bereid hebben verklaard zich te zullen conformeren aan 
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hetgeen in de constitutie staat, mensen die lid willen en 

kunnen worden en die bereid zijn hun plichten als community 

council lid te vervullen. Wachten met het opstellen van de 

constitutie totdat de community council gekozen is, had in 

Lish tot gevolg dat daarvan niets terecht kwam. Immers de 

meeste leden kwamen niet naar de vergaderingen, zodat het 

werk van de community council - waaronder in dit geval ook 

het opstellen van de constitutie - nauwelijks kon worden 

verricht. Doordat er geen constitutie was kon het non-

participatie gedrag van de Lish community council leden 

niet formeel en effectief worden afgekeurd. 

Voor de toekomst, dat wil zeggen al meteen voor de eerst 

volgende herverkiezingen van de community council, kan een 

inactieve eerste community council "fataal" zijn. Mensen 

zullen moeite hebben een community council te kiezen wanneer 

een dergelijke instelling bewezen heeft niets te kunnen 

presteren. Er kan dan ook niet gepleit worden voor het argu

ment dat een community council niet zo goed behoeft te 

functioneren als die de eerste council is. Juist de eerste 

community council zou, wil die het vertrouwen van de 

mensen winnen, een "goede" community council moeten zijn 

en dus met leden die voor wat betreft de participatie het 

voorbeeld geven. Dat vertrouwen kan noodzakelijk blijken 

voor het beroep dat de community council doet op de partici

patie van de mensen. Zonder actieve leden en zonder de 

participatie van de mensen kan een community council niet 

makkelijk tot projecten komen en een community council 

zonder project-activiteiten "will evolve into a "talking 
18 

shop" and end in inevitable failure"(onderstr.,D.) . Voor
komen moet worden dat een community council inactief kan 
of moet blijven. 

Hulp van deskundigen 

Zoals eerder is vermeld is volgens de ideeën van Muintir na 

- 99 -



Tire de conununity council bij uitstek het werktuig dat het 

community development proces op gang kan brengen en verder 

kan ontwikkelen. 

Laat ik hetgeen er over de Lish community council te berde 

is gebracht nog even op een rijtje zetten: 

1. de community council was incompleet: de overgrote meer

derheid van de leden was slechts op papier lid en participeer

de niet in zaken die de community council betroffen 

2. de community council had geen constitutie 

3. de community council had geen behoeften-onderzoek geïni

tieerd 

4. de community council was niet verder gekomen dan slechts 

éën voorstel om iets te doen met betrekking tot de jeugd-

recreatie in Lish 

5. de community council was niet in staat geweest de mensen 

van Lish bewust te maken van het probleem van de jeugdrecre-

atie en van andere problemen in de gemeenschap 

6. de community council had de mensen van Lish niet weten 

te stimuleren tot participatie in de discussie en menings

vorming over het gemis van faciliteiten voor jeugdrecreatie 

en over het voorstel daar iets aan te doen. 

Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat het com

munity development proces in Lish nog nauwelijks op gang 

was gebracht door de community council. 

Ik kan mij verenigen met de gedachte dat community develop

ment een langzaam proces is; dat het ontzettend moeilijk 

is uit te maken hoeveel werk van welke kwaliteit en in 

welke periode er eerst door een community council verricht 

moet zijn alvorens gezegd kan worden dat die community 

council redelijk heeft gefunctioneerd en propaganda heeft 

gemaakt voor de methode van community development. Maar ik 

meen toch te mogen stellen dat wanneer reeds in een vroeg 

stadium bepaalde belangrijke zaken - als bij voorbeeld 

een behoeften-onderzoek, kandidaatstelling, constitutie, 

bewustwordingsproces, project-activiteiten, participatie 
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van de community council leden en van zijn kiezers -

"verwaarloosd" worden, het community development proces 

wellicht onnodig vertraagd wordt en dat daardoor het gevaar 

kan ontstaan dat de community development methode in dis-

crediet gebracht wordt. Een zeer inactieve community council 

maakt bij zijn kiezers geen reclame voor zijn voortbestaan 

en zijn activiteiten. Het is daarom dat de community council 

van Lish, in een situatie zoals in het voorafgaande is 

geschetst, wellicht wat meer hulp had moeten krijgen van de 

Community Adviser en de Community Development Officer. Tot 

de taak van die functionarissen behoort onder andere het 

ondersteunen van de plaatselijke community councils. 

Ten aanzien van de hulp van de betreffende deskundigen 

kunnen de volgende opmerkingen vermeld worden: 

I. Uit hetgeen het bestuur van de Lish community council 

mij over die hulp vertelde kan het volgende worden afgeleid: 

1. de community council kon zijn werk niet alleen aan en 

had hulp nodig 

2. de leden van de community council durfden geen hulp te 

vragen uit angst dat anderen - zoals de kopstukken van 

Muintir na Tire en de leden van de community councils uit 

andere plaatsen - te weten zouden komen dat het in Lish 

met de community development en de community council niet 

goed ging en zij daarop zouden worden aangekeken; er was 

een soort minderwaardigheidscomplex 

3. de Community Adviser en de Community Development Officer 

hadden uit eigen initiatief in Lish moeten komen kijken of 

er hulp nodig was, immers zij waren per slot van rekening 

betaalde krachten terwijl de leden van de community council 

slechts vrijwilligers waren en alleen in hun vrije tijd 

aangelegenheden van de community council konden behartigen 

4. er werd een gemis gevoeld van regels die door de "top" 

(Muintir na Tire Headquarters) waren opgesteld 

II. De Community Adviser en de Community Development 

Officer lieten mij het volgende weten: 
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a. als zij in Lish aan leden van de community council vroe

gen of er problemen en dergelijke waren, dan werd hun gezegd 

dat alles goed ging en dat er geen problemen waren 

b. de leden van de community council wilden liever alles 

door anderen laten opknappen 

с als er problemen waren moesten de leden van de community 

council het maar aan de Community Adviser en de Community 

Development Officer komen vertellen 

d. de Community Adviser en de Community Development Officer 

konden niet overal tegelijk zijn, het gebied waarvoor zij 

verantwoordelijk waren besloeg voor de Community Adviser 

het hele graafschap Kerry en voor de Community Development 

Officer behalve het graafschap Kerry ook nog het graafschap 

Cork; de dorpen in beide graafschappen lagen bovendien op 

grote afstand van elkaar 

e. er was in het algemeen een gebrek aan interesse en inzet 

bij veel leden van de community council zodat al het werk 

moest neerkomen op de schouders van een paar leden, name

lijk de bestuursleden, die het ook al druk hadden met andere 

dan community council activiteiten; dat gebrek aan interesse 

en inzet gecombineerd met de constatering dat de mensen in 

Lish niet gauw warm liepen voor het jeugdrecreatieplan, 

frustreerde die paar leden zodat zij het verder ook niet 

meer zagen zitten en daardoor niet om hulp vroegen 

f. er was te veel uitgegaan van de gedachte dat als een 

team mensen uit betaalde krachten - zoals de Community 

Adviser en de Community Development Officer - en uit onbe

taalde vrijwilligers - zoals de leden van de community 

council - bestond, de betaalde krachten maar alles moesten 

opknappen als het op het oplossen van moeilijkheden aankwam 

g. de Community Adviser en de Community Development Officer 

vonden dat als zij altijd moesten komen helpen de plaatse

lijke community councils nooit tot zelfwerkzaamheid zouden 

komen. 

Als ik afga op hetgeen mij door het bestuur van de community 
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council was gezegd over de hulp van de betreffende deskun

digen dan blijkt dat de community council niet alleen hulp 

nodig had (ad.l) doch die hulp ook wilde hebben (ad. 3 

en ad. 4). En omdat de community council geen hulp durfde 

vragen (ad. 2) moesten de Community Adviser en de Community 

Development Officer zichzelf ervan overtuigen dat die hulp 

nodig was en dat zij die hulp moesten geven (ad. 3). 

Als ik luister naar wat de betreffende deskundigen hadden 

te zeggen dan gingen zij om te weten te komen of er hulp 

nodig was aan leden van de community council vragen of er 

problemen waren (ad.a). Vragen of er problemen waren was 

kennelijk niet het juiste uitgangspunt om te weten te komen 

of er wel of geen problemen bestonden. Waarschijnlijk te 

meer niet omdat die leden het minderwaardig vonden zelf te 

moeten vertellen dat zij het zo moeilijk hadden (ad. 2). Een 

beter startpunt was misschien geweest als die deskundigen 

de community council hadden gestimuleerd door samen met hen 

tussentijdse evaluatie-onderzoekjes te doen met betrekking 

tot het werk van de community council en alles wat daarmee 

samenhing. Op die manier zouden die deskundigen zelf de 

problemen hebben kunnen achterhalen - dat wilde het bestuur 

van de community council immers ook (ad. 3) - doch zonder 

dat de community council zelf daarbij passief bleef: middels 

de deelname aan die onderzoekjes kon de community council 

zelf ook problemen belichten. Over de rol van iemand, zoals 

de Community Development Officer, zegt Boer: "Toch is zijn 

rol niet alleen passief, hij behoort voortdurend actief bij 

het proces betrokken te zijn. Hij moet voorbereiden, stimu

leren en de groep aan het denken weten te zetten. Zeker 

moet er initiatief van hem uitgaan, maar een vorm van ini-
19 

tiatief waarbij de groep actief wordt" (onderstr., D.) 

Daarmee zouden de Community Adviser en de Community Develop

ment Officer de community council dus ook tot zelfwerkzaam

heid (ad. g) kunnen stimuleren zodat niet zij alleen alles 

zouden behoeven op te knappen (ad. b). 

Dat de Community Development Officer tot het signaleren van 
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problemen en noodzakelijke hulp het initiatief kon en moest 

nemen, valt af te leiden uit een in september/oktober 1974 

gepubliceerde mededeling van Muintir na Tire: "The 

Community Development Officer will visit each of the 

existing Muintir Councils in his гггеа in the coming months 

for the purpose of: a) Evaluating current projects 

b) Improving performance where this is considered necessary 

c) Assist the Council in identifying local needs d) Organise 

training cources at local and district levels" . Met 

andere woorden, om hulp te verlenen hoefde de Community 

Development Officer niet te wachten tot de community council 

hem de problemen was komen vertellen (ad. с). 

Community Development Officers van Muintir na Tire hadden 

het ontzettend druk met het maken van propaganda voor 

community development en community councils en met het 

helpen community councils tot stand te brengen. Die werk

zaamheden, die over een groot en uitgestrekt gebied ver

richt moesten worden, namen heel veel tijd en energie van 

die functionarissen in beslag (ad.d). Daardoor konden de 

Community Development Officers vaak niet veel tijd en aan

dacht geven aan de reeds gekozen community councils. Die 

community councils moesten voor wat betreft hun problemen 

het maar zelf zien te rooien. Die zelfwerkzaamheid had de 

community council van Lish kennelijk niet kunnen opbrengen. 

Hoewel het moeilijk kan zijn te beslissen aan welke werk

zaamheden - het helpen tot stand brengen van community 

councils of het helpen van bestaande community councils -

de Community Development Officer de meeste tijd en energie 

moet besteden, wil ik toch stellen dat er niet te lang 

gewacht moet worden met het geven van hulp aan in moeilijk

heden verkerende community councils. Natuurlijk valt het 

niet makkelijk uit te maken wat te lang of wat niet te lang 

is en voor wie of voor welke organisatie iets wel of niet 

te lang is. Ik zou dan willen zeggen, in elk geval niet 

zolang wachten met hulp geven totdat de leden van de hulp-
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behoevende community councils het verder ook niet meer zien 

zitten en afzien van het vragen van hulp (ad. e). Hierdoor 

kunnen het community development proces en de werkzaamheden 

van community councils ernstig geblokkeerd worden met als 

mogelijk gevolg dat de mensen helemaal niet (meer) geïnteres

seerd zi]n in alles wat in hun dorp of parochie met community 

development en de community council te maken heeft. 

De angst dat anderen te weten zouden komen dat het met de 

community council niet goed ging (ad. 2) heb ik ook bi] 

verschillende leden van andere community councils in Kerry 

kunnen bespeuren. Op de Kerry County Federation Meetings 

- de vergaderingen van vertegenwoordigers van de community 

councils uit het graafschap Kerry (zie vorig hoofdstuk) -

die ik heb bijgewoond werd nauwelijks gediscussieerd over 

eikaars moeilijkheden. 

Als wij hetgeen Ross en anderen over de rol van een Commu

nity Development Officer hebben geschreven raadplegen, dan 

behoort het ook tot de taak van die functionaris om de 
21 leden van de community council gerust te stellen . De 

Community Development Officer moet proberen iemand te zijn 

die "does not criticize, make comparisons that cast the 
22 

community in an unfortunate light ..." (onderstr., D.) 

Tot die taak zouden ook gerekend moeten worden die activi

teiten van de Community Adviser en de Community Development 

Officer die erop gericht zijn de leden van de community 

council ervan te overtuigen dat het nuttig kan zijn dat de 

community councils iets van eikaars problemen te weten 

komen. Immers uit ervaringen van andere community councils 

kan men lering trekken. 

Dat er behoefte was aan regels van de "top" (ad. 4) was 

niet zo verwonderlijk. Zoals reeds is vermeld waren richt

lijnen en aanbevelingen voor de verkiezing, de organisatie

structuur, functies en externe relaties van community 

councils aanvankelijk her en der in verschillende publika-
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ties van Muintir na Tire geformuleerd. Uit mijn gesprekken 

met leden van community councils was gebleken dat velen 

van hen maar zeer weinig of zelfs geen van die pubiikaties 

bezaten en dat men het te lastig vond om het een en ander 

aangaande community councils tussen zoveel soorten van 

publikaties te moeten zoeken. Pas tegen het einde van 1977 

gaf Muintir na Tire één handleiding uit met richtlijnen en 

aanbevelingen voor community councils (Manual and Directory 

for Community Councils of Muintir na Tire). 

Het wijzen op een geldelijke beloning (ad. 3 en ad. f) zou 

erop kunnen duiden dat de leden van een community council 

zich door een dergelijke beloning wat meer verplicht voelen 

om moeilijke zaken rond het functioneren van een community 

council te regelen. 

De community development methode wil inderdaad de lokale 

gemeenschap en haar community council tot zelfwerkzaamheid 

stimuleren (ad. g). Maar dat betekent niet dat lokale 

gemeenschappen en community councils, die nog niet zelf

werkzaam kunnen zijn of nog niet zichzelf kunnen helpen, 

weinig of niet geholpen moeten worden. Het gaat bij een 

community development benadering er juist om dat lokale ge

meenschappen en hun community councils geholpen moeten 

worden om zichzelf te kunnen helpen. De community council 

van Lish had maar weinig hulp van deskundigen gekregen. 

Ook van zijn eigen leden en van de mensen die hem hadden 

gekozen - ruim 90% van de bevolking van 18 jaar en ouder 

had hem gekozen - kreeg de community council bijna geen 

steun: de overgrote meerderheid van de leden nam geen deel 

aan de werkzaamheden van de community council en maar een 

paar mensen steunden het voorstel om voorzieningen te 

treffen voor de jeugdrecreatie. De vraag dringt zich op 

of Lish eigenlijk "rijp" genoeg was voor een community 

council en het community development proces. Als het juist 
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is dat het tot stand brengen van een community council 

en het op gang brengen van een community development proces 

toch te snel was gegaan voor Lish dan past in dit verband 

de opmerking van Ross: "To move a community before it is 

ready to organize and act is often to increase withdrawal 
23 and lack of confidence" . Boer schrijft: "Met nadruk 

moet gesteld worden, dat er een reden in de samenleving moet 

zijn waarom het 'community organization'-proces toegepast 

wordt. Een dergelijk proces mag nooit begonnen worden als 

een particuliere liefhebberij van de een of andere leidende 

figuur. Voorondersteld is een gemeenschappelijk gevoelde 

behoefte of wens of een tekort in de samenleving, waarvoor 

verontrusting bestaat. Hierin ligt het gemeenschappelijk 

uitgangspunt, waarop verder gewerkt kan worden. Er moet 

iets zijn, dat men 'awful' vindt of begerenswaardig'. Wan

neer een samenlevingsverband niets van dien aard vertoont, 

is het meestal niet de geëigende plaats of tijd om een 
24 'community organization'-proces te beginnen..." . Hierbij 

kan ik ook nog herhalen wat de National Director van Muintir 

na Tire heeft gezegd: "The setting-up of such a Community 

Structure is an educational process through which the local 

community must go before it reaches a decision to establish 

such a structure. It cannot be emphasized too strongly 

just now at this stage in carrying out our policies that 

it is the local community and it essentially which must 

take the decision to establish a community council ..., no 

outside agency has a right to impose such a structure on 
25 a community" . En omdat voor Muintir na Tire de community 

council het beste werktuig is waarmee aan community develop

ment gedaan kan worden is er het gevaar dat overhaast tot 

stand gebrachte en vervolgens inactieve community councils 

de methode van community development in discrediet zullen 

brengen. 
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Hoofdstuk VI: Probleem bij interne participatie: gebrek 

aan belangstelling voor participatie 

Inleiding 

Het streven van Muintir na Tire en haar community councils 

is zoveel mogelijk mensen te stimuleren om actief deel te 

nemen aan het werk van hun community council ten behoeve van 

de verbetering van sociale, economische en culturele omstan

digheden van een dorp of een parochie, anders gezegd, zoveel 

mogelijk mensen te stimuleren tot interne participatie. Die 

participatie is voor Muintir na Tire iets waarop de mensen 

recht hebben en dat noodzakelijk is willen de leden van 

vooral de lokale plattelandsgemeenschappen verschillende van 

hun sociale, economische en culturele omstandigheden ver

beterd zien. Zo beschouwd moet het werk van een community 

council voor velen wel erg aantrekkelijk zijn. In de praktijk 

echter werd in Muintir na Tire kringen en door community 

councils zelf geklaagd over het gebrek aan belangstelling 

voor participatie in het werk van de community council bij 

veel mensen. 

Hoewel het zeer moeilijk is om achter de juiste motieven van 

voornoemd gebrek aan belangstelling te komen, meen ik, op 

grond van mijn observaties en interviews, toch een aantal 

redenen ervan te kunnen aanwijzen waarmee het verschijnsel 

van de desinteresse in participeren begrijpelijker gemaakt 

kan worden. In dit hoofdstuk geef ik een beschouwing over 

die redenen. In verband met de duidelijkheid heb ik het 

hierna volgende ingedeeld in een 20-tal passages, elk be

ginnend met de (van een onderstreping voorziene) reden van 

het gebrek aan belangstelling voor participatie in het werk 

van een community council. 

In de literatuur over de ontwikkelingsproblematiek in de 

landen van de Derde Wereld wordt over het gebrek aan 
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belangstelling voor participatie in ontwikkelingsprojecten, 

ook wel gesproken van "de weerstand tegen verandering". Als 

één van de voornaamste oorzaken van de weerstand tegen ver

andering, wordt in die literatuur "wantrouwen" genoemd. Aan 

het slot van dit hoofdstuk zal ik enige aandacht besteden 

aan dat wantrouwen en zal ik de betekenis ervan bezien voor 

de situatie in Kerry. 

1. Het treffen van voorzieningen, ter oplossing van problemen 

of ter bevrediging van behoeften, waarvoor participatie werd 

verlangd, werd beschouwd als een taak van een ander en niet 

als een taak van de potentiële participant 

De moeilijkheid bleek zich reeds voor te doen indien voor 

het dorp of de parochie voorzieningen (problemen) getroffen 

(opgelost) moesten worden met behulp van middelen die hoofd

zakelijk uit de dorps- of parochiegemeenschap zelf moesten 

komen, dus wanneer die gemeenschap eigen arbeidskracht, 

materiaal en financiën moest investeren. Het was deze vorm 

van participatie - het investeren van eigen middelen - waar

voor volgens leden van community councils weinig belang

stelling bij de mensen bestond. 

Een behoefte of probleem kan voor betrokkenen wel zeer 

evident zijn en die betrokkenen kunnen inderdaad vurig 

wensen dat er voor die behoefte of voor dat probleem een 

oplossing gevonden wordt. Toch is dat nog geen garantie dat 

betrokkenen zelf gaan deelnemen aan - dat wil zeggen eigen 

middelen investeren - het vinden van die oplossing. Zij 

kunnen ervan overtuigd zijn dat het oplossen van sommige 

van hun behoeften of problemen een zaak is van bij voorbeeld 

de overheid. Het aanleggen van riolering in een dorp werd 

in het algemeen beschouwd als een taak van het graafschaps

bes tuur. De meeste dorpsbewoners wilden, via een door de 

community council georganiseerd behoeften-onderzoek, alleen 
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door middel van het signaleren van het gemis van riolering 

deelnemen aan het oplossen van dat gemis. 

Hoewel ook het graafschapsbestuur van Kerry de aanleg van 

riolering als zijn taak beschouwde, gebeurde het vaak dat 

vanwege de beperkte financiële en personele middelen ver

scheidene dorpen nogal lang moesten wachten op riolering. 

Die wachttijd kon echter wel korter worden indien dorps

bewoners zelf deelnamen aan de aanleg van de riolering»door 

bij voorbeeld met eigen vervoersmiddelen het voor de aanleg 

van de riolering door het graafschapsbestuur beschikbaarge-

stelde materiaal op de plaats van bestemming te brengen en 

het graafwerk zelf te verrichten. Er waren dus redenen en 

mogelijkheden om meer te participeren in het oplossen van 

het gemis van riolering dan alleen maar dat gemis te signa

leren. Van de andere kant waren veel mensen erg geduldig: 

"kan de Kerry County Council het vandaag niet, dan maar een 

andere keer". Het gevolg daarvan was dat het gevoel van de 

noodzaak om meer te doen dan alleen maar het signaleren van 

het probleem bij die mensen nauwelijks aanwezig was. Men was 

gewend geraakt aan het wachten, het gemis van riolering was 

niet iets van vandaag of morgen, zodat een poos langer wach

ten er ook nog wel bij kon. 

2. Het probleem of de behoefte waarvoor voor de oplossing 

of bevrediging ervan participatie werd verlangd, was geen 

probleem of behoefte van de potentiële participant 

De behoeften en problemen waarvoor de community councils 

oplossingen trachtten te vinden waren niet altijd behoeften 

en problemen van alle mensen of groepen uit het dorp of de 

parochie. Als een community council op een bepaald moment 

de woningschaarste in een dorp ter hand nam dan was die 

schaarste in eerste instantie een probleem van een aantal 

woningzoekenden. Voor de rest van de mensen uit het dorp 

was die schaarste geen probleem. Participeren in het zoeken 
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naar de oplossing van het gebrek aan woonruimte was in 

eerste instantie een activiteit die door woningzoekenden 

als wenselijk of noodzakelijk ervaren werd. Voor de rest 

van de dorpsgemeenschap, voor wie huisvesting geen probleem 

was, was de wenselijkheid of de noodzaak van die participa

tie nog maar de vraag. Dat hoefde de community councils 

helemaal geen zorgen te baren, indien hun pogingen om een 

oplossing te vinden voor de woningschaarste succes zouden 

opgeleverd hebben met alleen de medewerking van de woning

zoekenden. Bij mijn weten echter is het nog geen community 

council gelukt om zonder de medewerking van andere mensen 

woningzoekenden aan een woning te helpen. In de meeste ge

vallen hadden community councils de medewerking van boeren 

nodig om de nood van de woningzoekenden te lenigen. Boeren 

die veel land bezaten en zelf geen woningzoekenden waren, 

zouden met de community council kunnen participeren in het 

zoeken naar huisvesting door een stuk van hun land ten 

behoeve van woningbouw te verkopen aan het graafschaps-

bestuur of aan de woningzoekenden zelf. Toen de community 

councils van bij voorbeeld de dorpen Aghlehane en Cloghlough 

met een dergelijk verzoek bij boeren aanklopten reageerden 

de meeste boeren echter negatief. Voor die boeren namelijk 

was het gebrek aan woningen niet hun probleem. 

Vervolgens waren er mensen die ten behoeve van de oplossing 

van hun problemen zelf niet konden participeren in het werk 

van de community council. Als voorbeeld kan genoemd worden 

het bereiden en bezorgen van warme maaltijden voor alleen

staande oude zieke mensen, de zogenaamde "meals on wheels" 

projecten. In dat geval moestencommunity councils een beroep 

doen op anderen ten einde die hulpbehoevenden te kunnen hel

pen. Met andere woorden, participeren in het werk van de 

community council was niet alleen een zaak voor diegenen 

wier problemen de community council trachtte op te lossen. 

De community council probeert in principe iedereen in het 

dorp of de parochie te interesseren voor wat er zich daar 
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afspeelt. Die interesse of betrokkenheid kan een belangrijk 

motief zijn voor mensen om problemen van anderen te helpen 

oplossen. De klacht van community councils was nu juist dat 

veel mensen hoofdzakelijk georiënteerd waren op hun eigen 

persoonlijke problemen en daardoor niet veel oog hadden voor 

andermans problemen. Dat bracht met zich mee dat veel mensen 

moeilijk over te halen waren om zich ook nog voor anderen 

in te spannen. 

Community council leden klaagden erover dat veel mensen niet 

konden of niet wilden inzien dat wat op dit moment een 

probleem is van slechts een bepaalde groep mensen uit het 

dorp later een probleem kan worden voor heel het dorp. Bij 

voorbeeld het tekort aan woningen - op dit moment een 

probleem van mensen die willen trouwen of pasgehuwd zijn -

zou, wanneer dat tekort van langdurige of blijvende aard 

zou worden, tot gevolg kunnen hebben dat steeds meer jonge 

mensen het dorp gaan verlaten. Hierdoor raakt het dorp op 

den duur vergrijsd met alle nadelen van dien voor iedereen, 

zoals bij voorbeeld steeds minder openbare en andere voor

zieningen in het dorp. 

3. Men identificeerde zich niet met het dorp waar men woonde 

In verschillende dorpen werd niet geparticipeerd in het werk 

van de community council door veel bewoners in de leeftijds

categorie van 18 - 35 jaar. Velen van die leeftijd hebben hun 

werk, vertier en kennissenkring buiten het dorp en zij zijn 

hoofdzakelijk in het dorp om er bij hun ouders te slapen: 

zij verlaten meestal 's ochtends vroeg het dorp en komen er 

pas tegen middernacht terug. Bij veel van die bewoners 

bestond nagenoeg geen belangstelling voor hetgeen er in hun 

"slaap"-dorp gebeurde en was hun kennis omtrent doel en 

functie van "hun" community council zeer miniem of zelfs 

afwezig. Bij deze jongeren hadden community councils met hun 

verzoeken om medewerking dan ook weinig of geen succes. 
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Vooral met vervoer naar de stad - bij voorbeeld ten behoeve 

van kinderen die in de stad een zwemcursus volgen - zouden 

verschillende van die jongeren community councils kunnen 

helpen, omdat zij een auto hebben en het openbaar vervoer 

van en naar de stad voor de meeste dorpen in het algemeen 

zeer beperkt is en al vanaf een uur of 5 's middags helemaal 

afwezig is. 

Doordat deze jongeren pas laat in de avond in hun dorp te

rugkomen bestond er bij verscheidene community council leden 

de neiging om hen al bij voorbaat uit te sluiten van parti

cipatie in het werk van de community council. 

4. Men ging niet naar de community council met problemen 

waarvan men dacht dat ze als persoonlijke problemen zouden 

worden beschouwd 

Sommigen durfden met hun problemen niet naar de community 

council te gaan uit angst dat de community council die zou 

beschouwen als persoonlijke problemen en zij dan te horen 

zouden krijgen dat zij hiervoor niet bij de community coun

cil moesten zijn. Die angst had de betreffende mensen ervan 

weerhouden om aan een behoeften-onderzoek mee te doen. 

Ook waren er mensen die, uit het feit dat er nog niets aan 

hun bij een behoeften-onderzoek opgegeven probleem of 

behoefte was gedaan, de conclusie hadden getrokken dat de 

community council zo'η probleem of behoefte te persoonlijk 

of niet reëel vond. Die mensen waren teleurgesteld en toon

den verder geen belangstelling meer voor de activiteiten 

van de community council. 

Volgens verschillende community council leden mochten de 

mensen ook met hun persoonlijke problemen bij de community 

council komen. De community council zou voor die mensen 

immers kunnen nagaan wie of welke de juiste persoon of 

instelling was waarnaar die mensen met hun persoonlijke 

problemen verwezen konden worden. Ook die hulp zou gegeven 
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moeten worden om bij de mensen vertrouwen in de community 

council te wekken, aldus die community council leden. 

Persoonlijke problemen zouden ook vermeend persoonlijk kun

nen zijn. Het zou kunnen blijken dat een bepaald probleem 

niet één of slechts zeer weinig mensen aangaat, maar veel 

meer mensen in het dorp of de parochie. Om daarachter te 

komen zou iedereen met "zijn" problemen bij zijn community 

council welkom moeten zijn. 

5. Men ging met zijn problemen liever naar de lokale politici 

die men persoonlijk kende 

Veel Ieren op het platteland benaderen voor de oplossing van 

hun problemen gewoonlijk invloedrijke personen. Die invloed

rijken zijn voor hen over het algemeen de lokale politici, 

die vele dorpelingen persoonlijk kennen. Tegen die achter

grond kan de klacht van community council leden,dat veel 

mensen eerder de activiteiten van lokale politici ondersteun

den dan die van de community council,begrepen worden. Die 

binding met en het vertrouwen in die politici bleek zo sterk 

te zijn dat, als een community council door zijn toedoen 

verbeteringen in het dorp teweegbracht, veel mensen die ver

beteringen toeschreven aan de invloed van lokale politici. 

Het is de Ieren overigens niet onbekend dat lokale politici 

over het algemeen meer beloven dan geven. Maar het schijnt 

dat men zich niet van de lokale politici kan losmaken 

wanneer men - hetzij zelf of familie of kennissen - weleens 

door hen was geholpen. 
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6. Behoeften die door de community council als voorbeelden 

in de questionnaire werden genoemd waren niet per se 

behoeften van de potentiële participant 

Verscheidene community councils gebruikten bij een behoeften-

onderzoek een questionnaire - de zogenaamde "identity of 

needs list" - waarin zij als voorbeeld een aantal behoeften 

noemden waarvoor voorzieningen getroffen zouden moeten worden, 

zoals bij voorbeeld straatverlichting, dorpshuis (community 

hall), waterleiding. Aan de dorpsbewoners werd dan gevraagd 

om in de betreffende questionnaire aan te geven welke behoef

ten welke prioriteit van behandeling hadden (zie bijlage II). 

Bij de beantwoording van die vraag hadden dorpsbewoners 

zich automatisch gericht op de als voorbeeld genoemde 

behoeften en waren zij ervan uitgegaan dat alleen in die 

behoeften met de hulp van de community council kon worden 

voorzien. Op die manier waren voor verschillende mensen 

dringender behoeften, zoals bij voorbeeld de renovatie van 

hun oude woning en de aanleg van riolering, niet aan de 

community council doorgegeven. En aangezien die mensen niet 

gewend waren om alsnog en ongevraagd die behoeften aan de 

community council kenbaar te maken, waren ze niet door de 

community council in behandeling genomen. Dat alles had tot 

gevolg dat sommigen van hen de community council gingen 

beschouwen als een organisatie die vooral belangstelling 

had voor zaken welke alleen door die organisatie als be

langrijk werden beschouwd. Daarom wilden zij niet veel 

meer te maken hebben met het werk van de community council. 

7. Problemen of behoeften aan de community council kenbaar 

maken werd beschouwd als "zich blootgeven" 

Voor sommige mensen betekende positief reageren op het ver

zoek van de community council om te participeren in een 

behoeften-onderzoek "zich blootgeven". Die mensen vonden 
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dat niemand iets had te maken met hun problemen. Het idee 

dat de door hen op te geven problemen of behoeften ook de 

problemen of behoeften van vele anderen zouden kunnen zijn, 

waardoor zij eigenlijk niets privé's zouden openbaren, sloeg 

bij hen niet aan. Temeer niet omdat die mensen zich ook niet 

wilden interesseren voor andermans zaken, zij vonden dat zij 

daar niets mee te maken hadden. Van meedoen aan een behoeften-

onderzoek werd door hen dan ook afgezien. 

Sommige mensen wilden niet kenbaar maken dat zij ten aanzien 

van een bepaald probleem de lotgenoten waren van anderen, 

vooral niet als dat bepaalde probleem "dramatisch" was of 

lang onopgelost was gebleven. Door zo'η probleem kenbaar te 

maken zouden zij door anderen daarop aangekeken kunnen worden. 

Het gevaar als lotgenoot te worden herkend werd als reëel 

beschouwd wanneer men aan een behoeften-onderzoek zou mee

doen. Het initiatief tot het noemen van problemen of be

hoeften waarvoor voorzieningen getroffen zouden moeten wor

den lieten die mensen dan ook liever over aan anderen. 

Hulp door steuntrekkers was zo'η probleem waar verschillende 

mensen moeite mee hadden. In verscheidene dorpen hadden nog

al wat boeren dringend behoefte aan hulp op hun bedrijf. 

Voor die hulp konden zij echter niemand krijgen, terwijl er 

in het dorp genoeg mensen waren die steun trokken van de 

overheid en niet wisten wat zij met hun vrije tijd moesten 

doen, zij waren de hele dag of een groot deel ervan zonder 

bezigheden. Als de community council,op verzoek van die 

boeren,steuntrekkers zou weten over te halen om die boeren 

te helpen,dan zouden die steuntrekkers door anderen ervan 

verdacht kunnen worden genieters van dubbele en zwarte ver

diensten te zijn. Dat nu wilden die boeren niet op hun 

geweten hebben. Bovendien wilden die boeren niet vergeleken 

worden met die mensen die er altijd op uit waren om over 

steuntrekkers te klagen, met die mensen namelijk die niet 

konden uitstaan dat steuntrekkers niets deden en daarom 

verplicht zouden moeten worden om hen en anderen te helpen. 
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Als illustratie van het werk dat men steuntrekkers zou 

willen laten verrichten het volgende: 

In de zomer hebben de boeren, wanneer zij op hun wagens 

opgestapeld hooi of turf moeten transporteren, nogal veel 

hinder van overhangende heggen aan de kanten van de rijweg. 

Graag zouden die boeren steuntrekkers uit hun dorp aan die 

heggen willen zien werken. In feite is het snoeien van heg

gen aan de kant van de rijweg een taak van het graafschaps-

bestuur doch, omdat het er niet altijd geld en personeel 

voor heeft, doet het vaak een beroep op het eigen initiatief 

van de dorpsbewoners. Verscheidene steuntrekkers vreesden 

dat zij ten bate van de eigen dorpsgenoten, via de community 

council, door het graafschapsbestuur zouden worden gedwongen 

om dergelijke karweitjes op te knappen op straffe van in

houding van een gedeelte van hun steun. Voor die steun

trekkers waren met name de grote boeren en de belasting

betalende weigestelden uit het dorp diegenen die een derge

lijke stap van het graafschapsbestuur op prijs zouden stellen. 

8. De community council werd beschouwd als een organisatie 

die niet opgewassen was tegen echt moeilijke problemen 

In het eerder genoemde Cloghlough werd door toedoen van de 

community council een trottoir aangelegd in een straat waar 

zolang die bestond de mensen het altijd zonder dat trottoir 

hadden moeten doen. Dat trottoir werd door de bewoners van 

die bewuste straat bij de coranunity council aangevraagd. 

Een aantal andere niet in die straat wonende mensen had 

woningnood als probleem aan de community council opgegeven, 

doch die mensen werden niet voorzien van een woning. 

Het gemis van woningen werd ook door aanvragers van dat 

trottoir als ernstiger ervaren dan een trottoirloze straat. 

Voor de community council was het oplossen van het woning

probleem een moeilijker opgave dan pressie op het graaf-

schapsbestuur uitoefenen om een trottoir aan te leggen. Dat 
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argument werd door woningzoekenden en anderen weliswaar als 

reëel aanvaard, maar ook aangegrepen als duidelijk voorbeeld 

dat de community council tegen echt moeilijke problemen niet 

opgewassen was en men dus aan 20'η organisatie maar weinig 

zou hebben. Er waren dan ook mensen die, om deze reden, niet 

veel enthousiasme konden opbrengen om de community council 

te helpen bij het oplossen van andere, niet door hen opge

geven en ervaren, problemen. 

9. Op eigen initiatief de community council op problemen 

wijzen werd beschouwd als de bekwaamheid van de leden van 

de community council in twijfel trekken en daarmee die 

leden persoonlijk raken 

Over het algemeen werd een gekozen lid van een community 

council door zijn kiezers beschouwd als iemand die veel 

meer wist en veel meer kon dan zijn eigen kiezers. De 

kiezers hadden hun werk bij de verkiezingen gedaan, de 

community council leden werden geacht als representatieve 

personen in staat te zijn om voor hun kiezers verder de 

zaken te regelen. Daardoor waren nog al wat mensen van 

mening dat, als zij uit zichzelf de community council op 

problemen zouden wijzen, de community council leden dat 

zouden opvatten als een daad waarmee te kennen werd gegeven 

dat zij als community council lid hun werk niet goed hadden 

gedaan. Er werd in het persoonlijk vlak geoordeeld: het lid 

van de community council zou zich persoonlijk aangevallen 

voelen en dat de aanvaller ook persoonlijk aanrekenen. Om 

dat te voorkomen zagen sommigen dan ook liever dat de 

community council leden zelf tot de ontdekking kwamen waar 

welke problemen bestonden en hoe die op te lossen. De 

consequentie van het niet aangeven van problemen - namelijk 

het achterwege blijven van de oplossing ervan - werd eerder 

geaccepteerd dan het lopen van het risico community council 

leden persoonlijk te raken door hen ongevraagd te wijzen op 
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problemen en de middelen om die op te lossen. Zo ging het 

ook op veel vergaderingen van community councils waar veel 

mensen niet durfden te spreken, hun ideeën niet durfden te 

lanceren of te verdedigen en geen bezwaren durfden aan te 

voeren, uit vrees dat die activiteiten en het te berde 

gebrachte als een persoonlijke aanval zou worden beschouwd. 

Ik zelf heb in het dorp Taghlin in een community council 

vergadering meegemaakt dat toen er uit de zaal werd opge

merkt dat Muintir na Tire - algemener uitdrukken kon niet 

meer - in het dorp niets deed, de voorzitter van de betref

fende community council nijdig riep: "U vindt dus dat ik 

niets heb gedaan". Hetzelfde maakte ik mee in een vergade

ring van de Kerry County Federation; daar snauwde een Muintir 

na Tire functionaris: "met andere woorden, ik heb mijn werk 

niet goed gedaan". Na zulke reacties van achter de groene 

tafel werd het altijd muisstil in de zaal: de vergadering 

werd gewoon voortgezet zonder dat nog iemand in de zaal 

zijn mond durfde open te doen. 

10. Voor participatie in het werk van de community council 

werd van sommigen teveel gevraagd 

Van bepaalde mensen werd door de community council soms 

teveel gevraagd. Als die mensen in dat geval niet op de 

verzoeken van de community council wilden of konden ingaan 

dan heette het dat die mensen niet participeerden of geen 

belangstelling toonden voor het werk van de community council. 

Van verscheidene boeren bij voorbeeld werd deelname aan de 

activiteiten van de community council verwacht door middel 

van het verkopen van een stuk van hun land ten behoeve van 

de belangen van andere categorieën mensen in het dorp: een 

sportveld voor de sportliefhebbers, bouwgrond voor de woning

zoekenden, en rechte en brede wegen voor de automobilisten. 

Van die boeren werd dan verwacht dat zij erg begaan waren 

met het lot van bovengenoemde categorieën mensen en dat zij 
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daardoor met bemiddeling van de community council een stuk 

grond vrijwillig en goedkoop zouden willen verkopen. 

Grondverkoop zou voor sommige boeren een te groot offer zijn. 

Grond immers gaf hun bestaanszekerheid, ook later voor hun 

familieleden. Met het geld dat zij door de verkoop van grond 

konden krijgen zouden zij geen bestaanszekerheid kunnen 

terugkopen. Met andere woorden, een stuk bestaanszekerheid 

voor anderen afstaan zou voor hen een te grote last zijn. 

In vergelijking met de andere mensen uit het dorp zouden die 

boeren in zo'η geval voor hun participatie in het werk van 

de community council meer moeten doen of geven. 

Van sommigen teveel vragen gebeurde ook als het project van 

een community council de aanleg van een openbare water

leiding betrof. 

Het graafschapsbestuur heeft tot taak om voor de watervoor

ziening van alle woningen uit het graafschap te zorgen. Die 

taak kost het graafschapsbestuur handenvol geld, temeer ook 

omdat in bijna alle graafschappen van Ierland nog veel 

dorpen zijn waar niet iedere woning is aangesloten op een 

openbaar waterleidingnet. De meesten van hen die geen water

leiding hebben, hebben buiten een eenvoudige handpomp. In 

verscheidene dorpen zijn dergelijke pompen en tapplaatsen 

ook langs openbare wegen te vinden. Door gebrek aan geld 

moet het graafschapsbestuur de aanleg van een waterleiding 

beperken tot een klein gebied, meestal tot de huizen langs 

de hoofdstraat of in het centrum van het dorp. Met andere 

woorden, de aanleg van een waterleiding wordt in vele 

gebieden uitgesteld. Dat uitstel kan tot vele jaren uit

lopen, maar ook verkort of zelfs opgeheven worden indien de 

dorpsbewoners in groepen van woningen, straten of wijken 

zelf een bijdrage leveren aan de aanleg van een waterleiding. 

Die bijdrage bestaat allereerst uit geld. De groep van 

mensen die stromend water wil hebben moet 1/3 van de totale 

aanlegkosten betalen. Afhankelijk van de grootte van de 

groep en van het inkomen of vermogen van de mensen uit de 
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groep kan die geldelijke bijdrage betekenen dat ieder huis

houden ongeveer E 150,- tot £ 500,- aan aanlegkosten moet 

betalen. Een andere noodzakelijke eigen bijdrage is arbeids

kracht. Behalve mee-betalen aan de aanlegkosten wordt van de 

betrokkenen ook verwacht dat zij onbetaald de arbeid ver

bonden aan de aanleg van een waterleiding meehelpen ver

richten. De community council probeert de mensen uit het 

dorp of de parochie tot al die bijdragen te stimuleren. Een 

dergelijk project wordt aangeduid als "a group water scheme". 

Wat nu ten aanzien van die enkelingen aan wie voor de parti

cipatie in het project extra offers werden gevraagd? Wel, 

van sommige boeren werd behalve geld en arbeidskracht nog 

meer gevraagd, namelijk het (bijna) niet meer gebruiken van 

de door henzelf met veel inzet en geld aangelegde elec-

trische pompinstallaties met een leidingennet. Bovendien 

moesten die boeren veel ongemak accepteren omdat ook voor 

anderen op hun erf voor de leidingen gegraven moest worden. 

Een ander probleem van deze participatie was dat de boeren 

aan de community council de waarde van hun grondbezit moes

ten opgeven. Op basis van die waarde werd de grootte van 

hun financiële bijdrage in de aanleg van de waterleiding 

bepaald. De kern van het probleem was nu, dat de boeren een 

grondbelasting betalen die gebaseerd is op de waarde van de 

grond zoals die lang geleden is getaxeerd. De verplichting 

om de waarde van hun grond aan de community council te 

melden plaatste hen voor een dilemma namelijk: welke waarde 

van de grond zouden zij opgeven? Zouden zij de waarde op

geven die lang geleden was getaxeerd dan zouden zij het 

risico lopen door de community council en "het dorp" als 

belachelijk en oneerlijk te worden gekwalificeerd. Immers 

"iedereen" wist dat door de veranderde economische omstandig

heden de waarde van de grond enorm was gestegen. Zouden zij 

daarentegen de huidige waarde opgeven, dan zou dat de be

lastingdienst kunnen stimuleren tot een her-taxatie, waar

door zij voor een voor hen ongewenst hoger bedrag aange

slagen zouden kunnen worden. Dit dilemma en de al eerder 
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genoemde extra lasten waren voor de betreffende boeren aan

leiding om weinig of geen belangstelling te tonen voor het 

waterleidingproject van de community council. 

Voor community councils is het succes van zo'η waterleiding

project afhankelijk van het aantal deelnemers. Hoe meer 

deelnemers des te meer geld en arbeidskracht, des te gauwer 

de subsidie - ter waarde van 2/3 van de totale aanlegkosten -

van de centrale overheid en het graafschapsbestuur afkomt 

en des te sneller de aanleg van de waterleiding een feit is. 

Dat community councils vanwege een te klein aantal deel

nemers de uitvoering van een waterleidingproject moesten 

uitstellen was evenwel geen uitzondering. 

11. De nood ter oplossing waarvan participatie gewenst was 

bleek niet evident te zijn 

Goedkope brandstofvoorziening - dit in verband met de steeds 

stijgende prijzen van brandstof - en werkverschaffing - dit 

vanwege het grote aantal werklozen - zou bereikt kunnen 

worden door het werken met coöperaties voor turfstekerij en 

turfverkoop. Nog geen community council in Kerry was het 

gelukt succes te boeken bij hun pogingen om dergelijke 

coöperaties op te richten: voor die coöperaties was maar 

zeer weinig belangstelling. 

Veel mensen op het platteland hebben sinds jaar en dag een 

eigen stuk turfveld, dat zijzelf of met een aantal anderen 

hebben gepacht om er turf van te steken voor eigen gebruik. 

De prijs van de op die manier verkregen turf werd als zeer 

schappelijk ervaren. Men was er niet zeker van dat die prijs 

nog veel lager gemaakt zou kunnen worden door toedoen van 

genoemde coöperaties. Bovendien moest afgewacht worden of 

de turf van een coöperatie uit een bepaald gebied ook aan 

mensen van buiten dat gebied verkocht kon worden en of 
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dergelijke coöperaties wel konden beschikken over een vaste 

groep van turfstekers. 

Wat betreft de afnemers: hoe groter het aantal kopers des te 

lager de prijs van de turf. Gezien het kleine aantal in

woners van vele dorpen in Kerry zou zo'η coöperatie, om 

rendabel te kunnen produceren, de leverancier moeten zijn 

aan een redelijk aantal dorpen. Dat zou dan betekenen dat 

men op grote schaal zou moeten afzien van het zelf steken 

van turf uit een eigen gepacht turfveld. En dat nu werd 

over het algemeen niet als nastrevenswaard beschouwd. Daarom 

geloofden veel mensen dat het aantal kopers maar klein zou 

zijn, zodat de prijs van de turf geleverd door zo'n coöpe

ratie niet lager zou kunnen zijn dan de prijs welke betaald 

moest worden voor de turf welke men zelf stak. Men had dan 

ook geen dringende behoefte aan het oprichten van zo'n 

coöperatie; de noodzaak van een coöperatieve turfstekerij 

en hun turfverkoop was vooralsnog niet evident. 

Wat betreft de turfstekers bij zo'n coöperatie: diegenen die 

middels de coöperatie aan een baantje geholpen moesten 

worden zouden hoofdzakelijk mensen zijn die geen werk hadden 

maar wel steun trokken. Als iemand voor de coöperatie zou 

gaan werken zou hij de steun (gedeeltelijk) kwijt raken 

terwijl hij met turfsteken zwaar werk zou moeten verrichten. 

Het loon voor turfsteken zou niet opwegen tegen de steun 

die zonder werken kon worden verkregen. Een veel hoger loon 

geven dan het bedrag van de steun zou niet ten goede komen 

aan een beleid dat erop gericht was de turf tegen een lage 

prijs te verkopen. Men nam niet aan dat er voldoende mensen 

zouden zijn die hun steun zouden willen inleveren voor een 

relatief lager loon. Op grond van dat soort overwegingen 

kon men niet snel enthousiast raken voor een project ter 

oprichting van een coöperatie voor turfsteken en turfverkoop. 

Tevens zouden volgens zeggen bepaalde eigenaars (de zoge

naamde "gombeens") die anders tegen een veel lagere prijs 

hun turfvelden verpachtten, de pachtsom danig verhogen in

dien zij hun velden aan coöperaties als boven omschreven 
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zouden verpachten. Een dergelijke handelwijze zou de prijs 

van de turf alweer doen stijgen. Bovendien werd er gevreesd 

dat, indien zulke coöperaties zouden bestaan, die gombeens 

ook voor andere pachters dan die coöperaties de pachtsom 

danig zouden verhogen: die coöperaties zouden wellicht de 

prijs voor het pachten van een turfveld opdrijven omdat zij 

bereid zouden zijn meer te betalen. In een dergelijke 

context werd de afwezigheid van een coöperatie voor turf-

steken en turfverkoop niet beschouwd als een "felt need". 

12. Men was gewend aan autoritair optreden 

Zoals reeds vermeld waarschuwt Muintir na Tire dat steeds 

meer zaken van bovenaf bepaald worden ббг maar niet mèt de 

mensen (centralisme en bureaucratie). Volgens Muintir na 

Tire zouden de mensen nu eens eindelijk geraadpleegd moeten 

worden en een rol toebedeeld krijgen in de plannen en be

slissingen die hen aangaan. Met behulp van community councils 

wil Muintir na Tire mogelijkheden scheppen tot inspraak en 

medebeslissen. Van die mogelijkheden echter maakten veel 

mensen onvoldoende gebruik: veel mensen werkten onvoldoende 

samen met community councils. ббг en vooral mèt die mensen 

zouden community councils werken aan de verbetering van 

sociale, economische en culturele omstandigheden. Door samen 

te werken met community councils zouden die mensen ten aan

zien van die verbetering inspraak en invloed kunnen hebben. 

Een verklaring van die onvoldoende samenwerking met community 

councils zou ook gezocht moeten worden in het feit dat Ieren 

veelal niet gewend waren om inspraak te verkrijgen. De Ieren 

waren gewend aan een autoritair optreden. In het gezin, op 

de school, in de kerk, op het werk en in hun samenleving 

als geheel werd door anderen, zijnde de gezagsdragers, voor 

het individu beslist . Gewend zijn aan autoritair optreden 

hield in loyaal zijn ten opzichte van legitieme gezags

dragers en bereid zijn de directieven van die gezagsdragers 
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op te volgen. De vader, de onderwijzer, de priester, de 

directeur en de overheid (politici en ambtenaren) werden 

beschouwd als legitieme gezagsdragers. Verschillende mensen 

zagen de community council niet als een gezagdragende orga

nisatie die dwingende macht kon uitoefenen. De verbetering 

van hun sociale, economische en culturele omstandigheden 

lieten die mensen over aan het graafschapsbestuur of aan 

lokale politici. 

13. Non-participatie had te maken met gebrek aan participatie

ruimte en met gebrek aan keuze in vormen van participatie 

Community council leden verweten mensen dat zij geen 

interesse toonden voor het werk van een community council 

en daardoor niet participeerden in activiteiten die gericht 

waren op de verbetering van sociaal-economische omstandig

heden van hun dorp of parochie. Dat laatste echter was niet 

altijd de juiste conclusie. Er waren dorpen die enkele ver

enigingen hadden die, ieder vanuit een eigen doelstelling, 

zich bezighielden met een deel van de sociaal-economische 
2 

en culturele sector van het dorp . Verschillende mensen 

die niet participeerden in het werk van de community 

council namen op de een of andere manier wel deel aan de 

activiteiten van een of zelfs van meerdere van die ver

enigingen. Daardoor hadden die mensen geen tijd meer over 

om mee te doen aan de activiteiten van de community council, 

anders gezegd, die mensen hadden geen "participatieruimte" 

meer over voor de community council. Er werd door de be

treffende mensen dus wel degelijk in het dorp geparticipeerd 

in sociaal, economisch en cultureel gerichte activiteiten 

(ook al werden die activiteiten niet door de community 

council geïnitieerd). 

Er waren ook mensen die wel interesse toonden voor het werk 

van de community council en daarin wilden participeren, 
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maar dan in een vorm die zij voor hen het meest geschikt 

achtten. Zo waren er mensen die alleen middels het geven 

van geld bereid waren om met de community council mee te 

doen. Die mensen, door een vertegenwoordiger van de Kerry 

County Federation spottend "the cheque-book generation" 

genoemd, toonden geen belangstelling wanneer van hen alleen 

tijd en arbeidskracht werd gevraagd om hun community council 

te helpen mensen voor te lichten of te interesseren voor 

ideeën en plannen van de community council. 

14. Ook community councils bleken niet zonder politici te 

kunnen 

Verschillende mensen hadden het "non (-party) political" 

karakter van een community council opgevat in die zin dat 

men nu eindelijk, met behulp van deze community council, 

iets in het dorp kon realiseren zonder de tussenkomst van 

politici of (kandidaat-)leden van de County Council. Die 

mensen hadden de ervaring dat die politici altijd veel 

beloofden en niets of zeer weinig van hun beloften nakwamen. 

Zelf voelden zij zich niet in staat rechtstreeks met hun 

problemen aan te kloppen bij instanties van het graafschaps-

bestuur. Zij wisten ook niet goed hoe van die afhankelijk

heidsrelatie met politici af te komen, hoewel zij gezien 

hun slechte ervaringen met die politici dat best wilden. 

Het was dan ook daarom dat zij blij waren met een niet-

politieke instantie als de community council die veel meer 

uit moest gaan van de belangen in het specifieke dorp, in 

tegenstelling tot politici die de belangen van hun kiezers 

uit verschillende dorpen moesten behartigen. Zij meenden 

zich met een community council bevrijd te hebben van het 

steeds weer opnieuw maken van een keuze naar welke politicus 

van welke politieke partij zij nu weer eens met hun pro

blemen zouden moeten gaan. Leden van verschillende community 

councils echter maakten bij het community council werk 
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- als bij voorbeeld het uitoefenen van druk op het graaf-

schapsbestuur om straatverlichting aan te leggen - gebruik 

van politici die zij persoonlijk goed kenden. Die handel

wijze van community council leden verminderde de belang

stelling voor community councils van die mensen die nu eens 

niet afhankelijk wilden zijn van politici. 

Sommige mensen die vurige aanhangers waren van bepaalde 

politici hadden moeite om mee te werken met een community 

council die andere dan die bepaalde politici raadpleegde. 

Zij vreesden dat als zij actief in het werk van zo'η 

community council zouden participeren zij ervan verdacht 

zouden worden te zijn "overgelopen" naar die andere politici 

en daardoor niet meer geholpen zouden worden door politici 

van wie zij nu juist aanhangers waren. 

15. Participatie werd een doel op zich 

Verschillende community council leden legden bij de parti

cipatie in de projecten van de community council sterk de 

nadruk op de participatie zelf, waardoor de tendens was 

ontstaan de participatie tot doel op zich te verheffen. Met 

andere woorden, de materiële doelen die met behulp van de 

participatie bereikt zouden kunnen of moeten worden, kwamen 

op de tweede plaats. Waar het op de eerste plaats om ging 

was om zoveel mogelijk mensen te vormen om in het belang 

van de dorpsgemeenschap zelfwerkzaam te zijn, eigen ver

antwoordelijkheid te dragen en samen te werken. In zo'η 

kader deed het er niet veel toe voor wat voor soort projec

ten de community council mensen om hun actieve medewerking 

vroeg. Als het voor een community council ging om mensen 

tot mee-werken "op te voeden" dan was zo'η community council 

geneigd elk project daarvoor te accepteren. Met andere 

woorden, een project dat erop gericht was om de stoepen in 

het dorp schoon te houden werd vanuit dit oogpunt van 
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vorming gelijkgesteld met bij voorbeeld een project dat meer 

woningen in het dorp tot stand moest brengen. Daardoor werd 

over het hoofd gezien dat de mate van participatie afhanke

lijk zou kunnen zijn van de vraag in hoeverre mensen - zijn

de de potentiële participanten - een project wel of niet in

teressant of belangrijk genoeg zouden vinden om daaraan hun 

medewerking te verlenen. Het was gebleken dat nogal wat 

mensen projecten, als bij voorbeeld het schoonhouden van 

stoepen en het voorbereiden en uitvoeren van toneelstukken, 

als tamelijk onbelangrijke zaken beschouwden waarin zij 

maar moeilijk wilden participeren. Voor die mensen ging het 

niet om de participatie, voor hen ging het om het materiële 

resultaat. Bovendien konden dergelijke, zogenaamd onbelang

rijke, projecten goed uitgevoerd worden door een kleine 

groep mensen zodat de noodzaak voor "brede participatie" 

eigenlijk niet aanwezig was. 

16. Projecten leenden zich niet voor participatie door velen 

Als relatief maar weinig mensen in projecten van hun 

community council participeren hoeft dat nog niet te beteke

nen dat maar weinig mensen belangstelling tonen voor het 

werk van de community council. Het kan zijn dat een 

community council geen projecten heeft waarin veel mensen 

kunnen of moeten participeren of dat de community council 

zelf veel kan en wil verrichten. In het dorp Pilmac was een 

klein aantal mensen in staat om de community council te 

helpen met het oprichten van een plaatselijke vereniging 

voor Ierse plattelandsvrouwen (Irish Country Women 

Association) en met het organiseren van veemarkten en gezel

lige avondjes voor bejaarden. Het bezighouden van en het 

toezicht houden op de jeugd tijdens ontspanningsbijeenkoms

ten in het gemeenschapsgebouw van Pilmac werd gedaan door 

leden van de community council in plaats van bij toerbeurt 

door de ouders van de betreffende jeugd. 
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17. Bij opgave van wat er in het dorp verbeterd zou moeten 

worden ging men er niet van uit dat men zich daarmee bereid 

had verklaard ook zelf mee te doen aan het bewerkstelligen 

van de betreffende verbeteringen 

Na het invullen van de identity of needs list (zie no.6) 

hadden veel mensen er niet op gerekend dat daarna de 

community council opnieuw een beroep op hen zou doen ten 

einde iets aan de ingevulde behoeften of problemen te kunnen 

doen. Men dacht dat men met het aangeven van de te treffen 

voorzieningen zijn werk had gedaan en dat de community 

council wel voor al de overige acties zou zorgen. Behalve 

door onwetendheid en onwil om meer te participeren werd die 

gedachte ook in de hand gewerkt door het feit dat het voor 

sommigen te lang duurde eer zij van de community council 

weer iets over het behoeften-onderzoek kregen te horen. De 

afhandeling van een behoeften-onderzoek, in die zin dat de 

mensen kregen te weten welke voorzieningen wel en welke 

niet getroffen zouden kunnen worden en hoeveel en welke 

participatie-middelen er ingezet zouden moeten worden, nam 

vaak een paar maanden in beslag. Bij sommigen was dan het 

enthousiasme om na het behoeften-onderzoek nog meer te 

participeren inmiddels sterk verflauwd. 

18. Community councils werden door hun kiezers weinig 

geactiveerd 

Veel van wat community councils ondernamen gebeurde op 

initiatief van de community councils zelf. Door een behoef

ten-onderzoek mee uit te voeren namen de mensen deel aan het 

bepalen van de te treffen voorzieningen. In dat geval zou 

gezegd kunnen worden dat het de mensen waren die hun 

community council activeerden. Echter het initiatief tot 

die activering kwam van de community councils: zij namen 

veelal het initiatief tot het verrichten van een behoeften-

onderzoek. 
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De dorpelingen brachten uit zichzelf maar zelden hun com

munity council tot actie. De meeste kiezers van de com

munity councils namen ten aanzien van het verbeteren van 

de sociale, economische en culturele omstandigheden van de 

dorpen een afwachtende houding aan. 

De kiezers hadden wel de mogelijkheid om uit zichzelf te 

proberen hun community council tot (meer) daden te stimu

leren. Over het algemeen hield een community council één 

maal per maand een vergadering. Op die vergadering kon de 

kiezer ter beïnvloeding van de mate en de aard van de acti

viteiten van zijn community council het een en ander te berde 

brengen. Behalve naar die maandelijkse vergaderingen kon de 

kiezer ook nog naar de jaarlijkse algemene vergaderingen 

van de community council komen. Op vergaderingen van com

munity councils die ik heb bijgewoond heb ik maar zelden 

meegemaakt dat anderen dan de leden van de community 

council het woord namen. ledere kiezer kon ook in zijn 

district of woongebied naar diegene gaan die hem als lid in 

de community council vertegenwoordigde. Via dat lid zou de 

kiezer kunnen proberen zijn community council te activeren. 

Ook met het bestuur van de community council kon contact 

worden opgenomen. In de regel werden tijdstip en plaats van 

de vergaderingen van de community council aangekondigd in 

het nieuwsblaadje van de community council, in dorpskrantjes 

en via de preekstoel in de kerk. Om te weten te komen waar, 

wanneer en waarover de community council zou vergaderen of 

vergaderd had kon men ook terecht bij zijn districtsver

tegenwoordiger. Hoewel de meeste mensen hun districtsver

tegenwoordiger goed kenden, praatten maar weinigen van hen 

met hem over zaken van de community council. 

Hoewel verschillende community council leden toegaven ten 

aanzien van een goede communicatie met hun achterban zelf 

in gebreke te zijn, gebruikten zij het feit dat de achter

ban zelf weinig informatie vroeg aan of weinig pressie uit

oefende op de community council toch ook als bewijs dat veel 
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mensen maar weinig belangstelling toonden voor het doen en 

laten van de community council. 

Van de kant van de achterban waren er ook mensen die van 

mening waren dat de community council op eigen initiatief 

de mensen (meer) informatie zou moeten geven en sommigen 

wilden met hun vragen en op- of aanmerkingen niet naar de 

(vergaderingen van de) community council gaan uit vrees dat 

zij daarmee de eersten of de enigen zouden zijn (zie no.9). 

Ook waren er mensen die vonden dat pogingen om de community 

council te activeren toch geen zin hadden omdat een com

munity council geen macht bezat om het een en ander voor de 

lokale gemeenschap af te dwingen. 

Het was eigenlijk vanzelfsprekend dat een community council, 

als motor van community development en participatie, in de 

meeste gevallen zelf het initiatief tot actie nam. Maar als 

een community council iets wilde initiëren dan was het vaak 

een grote vraag in hoeverre deze de mensen voor zijn plannen 

kon meekrijgen. Op die manier moesten community councils 

vaak een tijd wachten voordat zij verdere acties konden 

ondernemen. Verschillende community council leden waren van 

mening dat als veel mensen het initiatief zouden nemen om 

hun community council tot iets te bewegen, de community 

council daardoor al bij voorbaat op verdere steun van die 

mensen zou kunnen rekenen zodat wat sneller tot verdere 

acties overgegaan zou kunnen worden. Ook zou dat initiatief 

de ontbrekende medewerking van niet actieve collega com

munity council leden kunnen compenseren. Ten aanzien van 

het opsporen van voor een community council niet dadelijk 

opvallende, doch voor sommige mensen niet minder dringende, 

noden of behoeften en ten aanzien van het lokaliseren van 

hulpmiddelen voor projecten van een community council, 

zouden initiatieven in die richting van veel mensen een 

welkome steun zijn voor community councils, aldus verschil

lende community council leden. 
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19. Apathie ten aanzien van de activiteiten van de 

community council en het gemis van "echte" verbeteringen 

Leden van community councils vonden de apathie onder de 

mensen een groot struikelblok voor de participatie: veel 

mensen participeerden niet omdat zij onverschillig stonden 

tegenover alles wat te maken had met de community council. 

Er waren echter community council leden die ten onrechte 

alle mensen die niet met community councils meededen be

schouwden als apathisch voor wat betreft de community 

councils en hun werk. "Ten onrechte", omdat onder die non-

participanten zich mensen bevonden die best met de community 

council hadden willen meewerken als die zich wat meer had 

ingespannen voor wat werd genoemd "echte" verbeteringen. 

Zo vertelden non-participanten mij dat zij verwacht hadden 

dat community councils in staat zouden zijn echte verbete

ringen aan te brengen of spectaculaire dingen te doen zoals, 

het aantrekken van industrie, het laten bouwen van een groot 

aantal betaalbare huurwoningen en zelfs het op lokaal niveau 

vervangen van het graafschapsbestuur. Dat ouden van dagen 

op tijd hun medische hulp en hun ontspanning kregen, dat 

in het dorp een gemeenschapsgebouw kwam, dat woningen werden 

aangesloten op een openbaar waterleidingnet of dat er een 

speelplaats voor kinderen werd aangelegd, dat alles beschouw

den die non-participanten niet als echte of spectaculaire 

verbeteringen. 

Non-participatie was dus niet alleen een kwestie van apathie; 

de zwaarte of de ernst van de problemen waarvoor een 

community council wilde of kon werken was voor iemand's be

slissing om in het werk van een community council te parti

ciperen een belangrijke factor. 

Nu hoeft uit het bovenstaande niet onmiddellijk de conclusie 

getrokken te worden dat de betreffende community councils 

problemen anders taxeerden dan hun kiezers. Werkloosheid 

en gebrek aan woningen bij voorbeeld waren voor community 
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councils eveneens zeer ernstige problemen. Hoe dergelijke 

problemen adekwaat het hoofd te bieden was een vraag die 

ook community councils bezighield. Echter in de praktijk 

werden community councils veelal geconfronteerd met het 

gebrek aan mogelijkheden om die problemen op te lossen. Dat 

gebrek aan mogelijkheden dwong community councils voor

lopig te werken aan voorzieningen welke minder moeilijk en 

tamelijk snel getroffen konden worden. Bovendien gingen 

community council leden ervan uit dat snel bereikte resul

taten bij de mensen het vertrouwen in hun community council 

endebereidheid tot participatie zouden vergroten. Voor 

sommigen van hen die zich vooral aangetrokken voelden door 

moeilijker problemen, zoals werkloosheid en woningnood, 

vertoonden community councils "te lang" de voorkeur om te 

zoeken naar en te werken aan gemakkelijk op te lossen pro

blemen. Voor hen was dat geen klimaat om met zulke com

munity councils mee te werken. 

Van de zijde van de County Development Team, een afdeling 

van het graafschapsbestuur die onder andere tot taak had de 

vestiging van kleinindustrie in Kerry te stimuleren, werd 

mij verteld dat community councils ten aanzien van het aan

trekken van kleinschalige industrie in hun dorpen niets 

aan het County Development Team hadden aangeboden. De com

munity councils kwamen niet met plannen voor industrie

vestiging in hun dorp; zij boden geen documentatie aan over 

hoe aantrekkelijk hun dorp voor industrie was of kon worden 

gemaakt; zij gaven geen aanleiding tot het inspelen van de 

zijde van het graafschapsbestuur op de wensen van de dorps

gemeenschap ten aanzien van industrievestiging. Dat ondanks 

het feit dat elk dorp in Kerry mocht meedingen naar de vesti

ging van kleinschalige industrie, zoals een vooraanstaand 

functionaris van het County Development Team mij verzekerde. 

Het Ierse regeringsbureau voor industriële ontwikkeling, the 

Industrial Development Authority (IDA), schreef ih 1972 over 

deelname van lokale gemeenschappen inzake industriële 
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ontwikkeling: "Local communities have a real part to play 

in the process of industrial development. For example, they 

can contribute to the improvement of their areas by: 

- upgrading social life and amenities 

- encouraging local industry to expand or local persons to 

develop new industrial projects, 

- encouraging positive attitudes to industrial work and 

disciplines, 

- ensuring community co-operation in the acquisition of 

suitable land for industry, 

- helping to integrate new industrialists into the local 

community" (onderstr.,D.) 

Over de rol van community councils in projecten voor de 

vestiging van kleinschalige industrie ter bestrijding van 

werkloosheid, schreef Muintir na Tire's National Director 

in 1977: "The role of the representative Community Council 

could be to act as co-ordinator of all interest groups in 

such projects to help solve or alleviate unemployment at 

local level, and to establisch the necessary social 

conditions for the creation of employment opportunities. 

Among the functions identified for the Community Council 

in this regard are: 

(i) the promotion of greater co-operation with the National 

Manpower Service by helping: 

(a) to compile and keep up-dated a register of those seeking 

and available for employment, especially school-leavers 

within the community; 

(b) to identify local skills which could be developed for 

possible small-scale industrial projects. 
4 

(ii) the promotion of greater co-operation with AnCo in 

carrying out its Community and Youth Scheme . ... 

(iii) the promotion of greater co-operation with the 

Agricultural Institute, so as to help in the channelling the 

available expertise and research facilities of the Institute, 

to improve many aspects of our rural life. 
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(iv) the promotion of greater co-operation with the Small 

Industries Division of the Industrial Development Authority 

and the County Development Teams, in identifying local 

initiatives and resources, directed towards the promotion 

of small-scale industries" 

Als noodzakelijke voorwaarden om Muintir na Tire en haar 

community councils werkelijk in staat te stellen projecten 

voor de vestiging van kleinschalige industrie met succes 

uit te voeren zag Muintir na Tire's National Director: 

"(i) the reformation of Local Government, now long overdue, 

so as to recognise the process of community development as 

an essential component in Local Government and regional 

planning. 

(ii) to initiate special provision for the raising of local 

taxation for community development, so as to provide regular 

incomes for local communities to develop their own 

resources and integrate those into national plans for 

development. 

(iii) the Irish Banks to be reminded by the Government as a 

matter of urgent national policy that they have an obligation 

to assist sound local development, and not to hinder it, as 

is too often the case, by failing to co-operate with local 

community institutions through their refusals to provide 
7 

necessary credit facilities" 

De door Muintir na Tire's National Director opgesomde nood

zakelijke voorwaarden wekken de indruk dat de mening van 

community council leden, dat hun bemoeienissen met industrie

vestiging nauwelijks resultaat zouden boeken, niet geheel 

ongegrond was. Het was begrijpelijk dat de animo onder com

munity councils om zich bezig te houden met projecten waar

van de planning en uitvoering te zeer bemoeilijkt of wel

haast onmogelijk gemaakt zouden worden niet groot kon zijn 

of zelfs niet opgewekt kon worden. Toch waren die problemen 

voor verschillende mensen nog geen excuus voor community 

councils om niet actief te blijven zoeken naar mogelijkheden 
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voor industrievestiging. In zijn jaarverslag van 1977 

citeerde de voornoemde National Director de volgende passage 

uit een voor de National Council van Muintir na Tire be

stemd rapport over het bevorderen van kleinschalige 

industrie: "The more we investigate and discuss this subject 

the more we conclude that it is not just a question of 

supplying manufacturing ideas to local people, and 

stimulating a potential entrepreneur, but trying to identify 

a role for Muintir na Tire and the local Community Council 

in an area of development riddled with economic and social 
о 

complexities" . Dus, bezig blijven met het probleem van 

industrievestiging zou community councils niet alleen de 

gelegenheid geven hun reële taak ten aanzien van het bevor

deren van industrievestiging te bepalen maar ook de moge

lijkheid bieden om de participatie van verschillende mensen 

te stimuleren. 

20. Non-participatie tegen de achtergrond van pogingen van 

de zijde van de community council om een sfeer van verdacht

makingen en narigheden in het dorp te voorkomen 

In het dorp Lisdoon was de visserij-coöperatie mede door de 

community council een florerend bedrijf geworden. Over het 

algemeen waren de mensen van het dorp zeer enthousiast over 

de coöperatie die ook buiten het dorp bekendheid kreeg. 

Alles leek erop dat in het dorp de coöperatie de belang

rijkste hefboom zou worden voor een reële verbetering van 

de economische situatie. In die bloeiperiode wilde de 

directeur van de coöperatie het bedrijf reorganiseren: de 

coöperatie zou haar vloot moeten uitbreiden en de tijden 

van de visvangst zouden ter voorkoming van overbevissing 

door strenge voorschriften gereguleerd moeten worden. Door 

die reorganisatie zou de coöperatie haar produktiecapaciteit 

kunnen vergroten en daarmee een bijdrage kunnen leveren 

aan de verdere economische ontwikkeling van het dorp. 
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Voor de uitbreiding van de vloot was subsidie van de over

heid nodig en de naleving van de voorschriften voor de vis

vangsttijden zou beter gewaarborgd zijn indien dergelijke 

voorschriften van overheidswege rechtskracht verkregen. 

Omdat die reorganisatie van de visserij-coöperatie ook in 

het belang van het dorp zou zijn, zou de community council 

van Lisdoon de aangewezen instantie zijn om voor de bedoelde 

reorganisatie de nodige steun bij het graafschapsbestuur te 

bewerkstelligen. Tevens zou de community council van de 

bewoners van Lisdoon financiële hulp moeten zien te krijgen, 

omdat de toekenning van overheidssubsidie voor de vloot-

uitbreiding afhankelijk zou zijn van de grootte van een 

eigen bijdrage. Al die bemoeienissen van de community council 

werden door voornoemde directeur, die toentertijd ook lid 

was van de community council, bij het belangrijkste bestuurs

lid van de community council ingeleid. "Belangrijkste", 

omdat de visserij-coöperatie mede door een jarenlange per

soonlijke inzet van dat lid tot stand was gekomen en omdat 

de community council zonder die persoon, die in en buiten 

het dorp invloed en prestige had, niet goed kon functioneren. 

Dat bestuurslid zou de community council enthousiast moeten 

maken voor de betreffende reorganisatieplannen. Het zou 

immers de community council zijn, die als representant van 

de Lisdoonse dorpsgemeenschap de nodige steun bij het graaf-

schapsbestuur en de dorpsbewoners moest verwerven. Die taak 

had de community council echter niet op zich genomen, zodat 

van die reorganisatie van de visserij-coöperatie niets 

terecht was gekomen. De directeur van de coöperatie, de 

initiatiefnemer en grootste voorstander van die reorgani

satie, nam ten slotte ontslag bij de coöperatie en trad af 

als lid van de community council. Ook verscheidene vissers 

wensten niet meer voor de coöperatie te werken. Door het 

vertrek van haar directeur begon de coöperatie steeds min

der goed te functioneren. De productiecapaciteit en het 

werktempo namen af. Steeds meer vissers die voor de coöpe

ratie bleven werken verkochten hun vangst tegen de afspraak 
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in ook aan anderen. Die anderen boden die vissers meer 

geld voor hun waar dan de coöperatie. Bovendien werd er nog 

meer dan voorheen ook gevist gedurende tijden waarop eigen

lijk niet gevist mocht worden. Ook die vangst werd dan niet 

aan de coöperatie aangeboden, want er waren genoeg andere 

gegadigden voor. Er kwam bij de coöperatie dus minder vis 

binnen en dus minder geld. In het dorp spraken verschillen

de mensen reeds over de dreigende ondergang van de coöpe

ratie. Er viel dus iets te herstellen in Lisdoon. 

Omdat de economische situatie van een dorp een van de aan

dachtsvelden van een community council was, werden de 

werkzaamheden tot herstel van de in moeilijkheden verkerende 

visserij-coöperatie mede een taak van de community council 

van Lisdoon. Voor die taak had de community council echter 

de medewerking nodig van voor de coöperatie onmisbare 

personen, zoals de ex-directeur en de vissers van het dorp. 

Om uit de moeilijkheden te geraken zou die ex-directeur, 

die vooralsnog onvervangbaar bleek te zijn, weer in dienst 

van de coöperatie moeten treden en zouden alle vissers van 

het dorp weer alleen voor die coöperatie moeten gaan vissen. 

De ex-directeur wilde niet met de community council mee

werken. Die non-participatie was definitief. Tevens ging 

de ex-directeur nota bene met overheidssubsidie, met een 

eigen boot en met eigen personeel de visvangst bedrijven 

en begon hij een goed geoutilleerd visverwerkingsbedrijfje. 

Met zijn eigen bedrijfje boekte die ex-directeur, nu een 

zelfstandige kleine ondernemer, goede resultaten. Zelfs in 

het buitenland had hij kopers voor zijn producten, voor

namelijk bestaande uit zee-zalm. Ook verschillende vissers 

uit het dorp deden niet mee met hun community council om de 

coöperatie uit haar moeilijkheden te halen. Zij wilden zich 

niet meer verplichten om alleen voor de coöperatie te gaan 

vissen. Het was die vissers intussen duidelijk geworden dat 

het financieel aantrekkelijk was om ook aan andere handelaren 

en rechtstreeks aan de consumenten hun vangst te verkopen. 
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Wat was nu de oorzaak geweest dat de reorganisatieplannen 

van de toenmalige directeur van de visserij-coöperatie niet 

in behandeling werden genomen door de community council? 

De meeste vissers hadden met hun werk voor de visserij

coöperatie geen volledige betrekking. Buiten dat werk waren 

die vissers werkloos en trokken zij dus steun (dole). In

dien de betreffende reorganisatieplannen werden doorgevoerd, 

zouden die vissers bij de coöperatie meer werk kunnen krij

gen en zouden zij hierdoor de steun of een deel daarvan 

kwijtraken. Andere steuntrekkende werklozen in Lisdoon 

zouden eventueel ook wat werk kunnen krijgen bij de ge

reorganiseerde coöperatie en ook zij zouden hierdoor een 

deel van de steun moeten afstaan. Inleveren van steun of van 

een deel daarvan, vanwege meer of harder werken, was ook 

in Lisdoon voor veel steuntrekkers verre van aantrekkelijk. 

Door actief mee te werken aan de betreffende reorganisatie

plannen zou de community council ervan verdacht kunnen wor

den steuntrekkers - nota bene zijn eigen kiezers - min of 

meer te willen dwingen meer of harder te werken. Anderen 

uit het dorp, die de community council met de uitvoering 

van die reorganisatieplannen hielpen, zouden ook het gevaar 

lopen verdacht te worden. Om onder andere die verdachtmakin

gen, met de daaruit eventueel voortvloeiende onvoorziene 

gevolgen, te voorkomen had het eerder genoemde belangrijkste 

bestuurslid die reorganisatieplannen niet aan de community 

council ter behandeling voorgelegd. 

De toenmalige directeur van de visserij-coöperatie was van 

mening dat ondanks de te verwachten moeilijkheden met en 

rond de steuntrekkers, de reorganisatieplannen uitgevoerd 

hadden moeten worden.Die directeur had geen rancune jegens 

steuntrekkers, integendeel, hij vond dat zij zelf moesten 

beslissen of zij meer of harder wilden werken of niet. Ech

ter, indien steuntrekkende werklozen of gedeeltelijke werk

lozen van het dorp omwille van het behoud van de steun niet 

wat meer of alsnog werk bij de gereorganiseerde coöperatie 

wilden hebben dan zou dat nog geen reden mogen zijn om die 
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reorganisatieplannen niet te laten uitvoeren. Het extra 

werk dat gecreëerd werd, zou wanneer niemand uit Lisdoon 

zich voor dat werk aanmeldde, voorlopig aan mensen van bui

ten het dorp aangeboden kunnen worden. Dat was althans de 

mening van de ex-directeur. Echter het bestuurslid dat de 

reorganisatieplannen aan de community council ter behande

ling zou hebben moeten voorleggen voorzag andere moeilijk

heden. Wanneer mede door toedoen van de community council 

voor werk in Lisdoon allochtonen gerecruteerd moesten wor

den, dan zou de community council daardoor zijn gezicht 

kunnen verliezen. Een community council die voor anderen 

dan zijn achterban werk ging creëren, zou van die achter

ban geen steun meer kunnen verkrijgen en door de eigen 

kiezers en de mensen van buiten het dorp erop worden aange

keken niet in staat te zijn om mensen uit eigen kring tot 

(meer) werken te stimuleren. En wanneer steuntrekkende 

werklozen of gedeeltelijke werklozen uit het dorp zich niet 

voor het extra gecreëerde werk aanmeldden, zouden vooral 

diegenen die een negatieve mening over steuntrekkers hadden 

eens te meer een bewijs hebben dat steuntrekkers eigenlijk 

alleen maar werkschuwen en profiteurs waren. Om ook die 

narigheden te voorkomen werden de betreffende reorganisatie

plannen niet aan de community council in behandeling gegeven. 

Voor de moeilijke situatie waarin de visserij-coöperatie 

zich na het vertrek van haar directeur bevond, kon niemand 

de community council verantwoordelijk stellen. Immers, de 

reorganisatieplannen waren niet het werk van de community 

council (geworden), noch had de community council die plan

nen bij de mensen van Lisdoon en het graafschapsbestuur 

geïntroduceerd. Tevens had de directeur van de coöperatie 

zelf zijn ontslag genomen. Bovendien werd het verbeteren 

van die moeilijke situatie mede een taak van de community 

council en had vooral het belangrijkste bestuurslid van de 

community council er mede voor gezorgd dat de coöperatie 

tenslotte een goede nieuwe directeur kreeg. Met de komst 
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van die functionaris kon het werken aan een oplossing voor 

de moeilijkheden van de coöperatie eerst goed beginnen. 

Wantrouwen als oorzaak van de weerstand tegen verandering 

Tijdens zijn jarenlange werk onder arme boeren in een aantal 
g 

ontwikkelingslanden heeft Huizer kunnen vaststellen dat 

wantrouwen de belangrijkste reden is voor het geringe 

enthousiasme om aan ontwikkelingsprojecten mee te doen. Maar 

dát wantrouwen hangt samen met de uitbuitings- en onder

drukkingssituatie waarin die boeren leven. Zij hebben er 

geen vertrouwen in dat zij door hun participatie er beter 

van zullen worden omdat zij reeds te vaak hebben moeten 

bemerken dat de door de overheid of hulporganisaties onder

nomen projecten hoofdzakelijk ten goede zijn gekomen aan 

invloedrijke mensen, zoals grootgrondbezitters, die de 

boerenmassa's uitbuiten en onderdrukken. Juist omdat zij 

uitgebuit en onderdrukt worden krijgen de boeren geen echte 

kans om hun positie te verbeteren. Zo'η situatie van uit

buiting en onderdrukking schept bij de boeren wantrouwen en 

een ongunstig klimaat voor participatie. 

Dat mensen, waaronder boeren, niet meededen aan de ontwikke

lingsprojecten van de community council omdat niet zij 

maar hun onderdrukkers of uitbuiters er beter van zouden 

worden, kwam in de door mij bezochte dorpen van Kerry niet 

voor. Van uitbuiting en onderdrukking is aldaar geen 

sprake . Een belangrijk project van de community council, 

zoals bij voorbeeld de aanleg van een waterleiding betreft 

alle woningen die geen waterleiding hebben, dus niet alleen 

de woningen van de invloedrijke mensen uit het dorp. 

Ook de door Wertheim genoemde aanpak van "gokken op de 

sterken" , om een project uitgevoerd te krijgen, werd, 

voor zover ik in Kerry kon nagaan, door geen enkele com

munity council gehanteerd. Volgens die aanpak zou de com

munity council, om de gewenste vernieuwingen in het dorp 
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aangebracht te krijgen, een beroep hebben moeten doen op de 

vooruitstrevende, welgestelde invloedrijke mensen uit het 

dorp, want die zouden bereid en financieel in staat zijn 

geweest om die vernieuwingen voor zichzelf aan te brengen. 

Van de andere dorpelingen zou de community council dan ver

wacht hebben dat zij, door het met eigen ogen kunnen zien 

van de door die vernieuwingen tot stand gebrachte verbete

ringen, na enige tijd het voorbeeld van die weigestelden 

zouden volgen. De vernieuwingen bij die weigestelden zouden 

aldus zich als een olievlek verbreiden over de rest van de 

dorpssamenleving. Wat de community council dan over het 

hoofd zou zien was dat het grootste deel van de dorps

bewoners niet in staat was die vernieuwingen te financieren, 

zodat voor hen die verbeteringen achterwege zouden blijven. 

De community councils in Kerry wachtten, ten behoeve van 

hun projecten, op de medewerking van zoveel mogelijk mensen 

uit het dorp en voerden geen project uit met slechts een 

kleine groep van weigestelden. Het zou ook tegen de principes 

van Muintir na Tire zijn als community councils niet de 

moeite doen om zoveel mogelijk mensen te laten deelnemen aan 

projecten die verbeteringen in het dorp tot doel hebben 

(zie hoofdstuk IV). 

12 Ook het door Huizer en anderen gesignaleerde participatie-

belemmerende wantrouwen van boeren in ontwikkelingslanden 

jegens buitenstaanders hangt samen met uitbuiting en onder

drukking. Buitenstaander is iedereen die zich buiten de 

eigen gemeenschap bevindt. Voor die boeren zijn de buiten

staanders alleen uit op uitbuiting en onderdrukking zodat 

elk participatief ontwikkelingsproject, dat van buiten hun 

eigen gemeenschap komt, bij voorbaat door hen gewantrouwd 

wordt. Participeren in een dergelijk project komt hun 

immers niet ten goede. 

Een community council volgens het concept van Muintir na 

Tire is een organisatie die door en uit de lokale gemeen

schap gekozen wordt. De ontwikkelingsprojecten die door 
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zo'η community council worden geïnitieerd komen dus niet 

van buiten de gemeenschap, en te meer niet wanneer derge

lijke projecten het resultaat zijn van een onder de lokale 

gemeenschap gehouden behoeften-onderzoek. 

Een ander soort wantrouwen dat participatie belemmerend werkt 

is het onderlinge wantrouwen, binnen boerensamenlevingen, 

dat gebaseerd is op de gedachte dat in een situatie van 

schaarste aan belangrijke goederen, waaronder land en macht, 

de positieverbetering van de een alleen zal kunnen plaats

vinden ten koste van de positieverslechtering van de ander. 

Op grond van die gedachte tonen boeren een grote terug

houdendheid ten opzichte van hun deelname aan ontwikkelings

projecten. Zij vrezen door hun participatie, niet zichzelf 

maar slechts anderen voordelen te bezorgen. Foster heeft 

in dit verband het begrip "Image of Limited Good" gehanteerd. 

Dat boeren in Kerry niet positief wilden reageren op het 

verzoek van de community council om een stuk van hun land te 

verkopen, bij voorbeeld voor woningbouw ten behoeve van 

woningzoekenden, zou ook met de "Image of Limited Good" 

verklaard kunnen worden. Die boeren zouden met de verkoop 

van een stuk van hun land, een schaars goed, ter wille van 

anderen een stuk van hun bestaanszekerheid kunnen kwijt

raken (zie onder 2. en 10. van dit hoofdstuk). 
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Hoofdstuk VII: Probleem voor externe participatie: de lange 

weg naar een wettelijke erkenning van de 

community council 

Inleiding 

De resultaten van een community council zullen behalve van 

een actieve participatie van de lokale bevolking ook 

afhankelijk zijn van de wijze waarop de lokale en centrale 

overheid de bevoegdheden van een community council hebben 

erkend. Muintir na Tire is voor wat betreft die erkenning 

niet uit op waarderende woorden of sympathiebetuigingen van 

de zijde van de overheid. Met alleen "lofzangen" kan moei

lijk sprake zijn van effectief stimuleren door de overheid 

van eigen initiatief en participatie van de bevolking ten 

aanzien van lokale verbeteringen. Het is Muintir na Tire 

ook niet te doen om een "vrijblijvende" stimulering; een 

dergelijke aanmoediging zal in de praktijk niet effectief 

zijn, het een en ander zal dan te veel afhankelijk zijn 

van de "goede wil" van enkele officiële bestuurders. Waar 

het Muintir na Tire vooral om gaat is dat lokale gemeen

schappen bij de wet mogelijkheden krijgen om zelf daad

werkelijk invloed uit te oefenen op het beleid van de 

overheid dat de economische, sociale en culturele omstan

digheden van die gemeenschappen zal (kunnen) raken. 

Vele voorzieningen aangaande verbeteringen op sociaal-

economisch en cultureel terrein kunnen tegenwoordig niet 

getroffen worden met uitsluitend lokale hulpmiddelen. 

Willen die voorzieningen er komen dan zal er ook een beroep 

gedaan moeten worden op hulpmiddelen van buiten, met name 

op die van de overheid. Niet alleen een "gewoon" beroep in 

de zin van "om hulp verzoeken en dan maar afwachten of die 

hulp wel zal worden verleend", maar een beroep waarmee een 

bepaalde daad, beleid bij voorbeeld, of middelen min of 
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meer "afgedwongen" kunnen worden. Met andere woorden, de 

lokale bevolking moet op de overheid een "beslissende" 

invloed kunnen uitoefenen. Hiervoor is het van belang dat 

er wettelijke voorzieningen getroffen worden die de bevoegd

heden van community councils en hun relatie tot de over

heid regelen. 

In dit hoofdstuk zal worden nagegaan hoe het met die wette

lijke voorzieningen gesteld was. Hiermee zal een groot 

probleem voor externe participatie - namelijk het ontbre

ken van die wettelijke voorzieningen - blootgelegd worden. 

Hierbij ben ik uitgegaan van (reorganisatie)voorstellen 

zoals vervat in de volgende officiële documenten: White 

Paper on Local Government Reorganisation (1971), More Local 

Government: A Programme for Development (1971), Local 

Government Reorganisation: Discussion Document (1973) en 

Interim Submission on The Organisation of the Functions of 

Government at Sub-National Levels (1976). Niet alle van de 

in die documenten vervatte voorstellen zullen in dit hoofd

stuk worden behandeld, het zal hier slechts gaan om de 

voorstellen die in direct verband staan met community 

councils en hun relatie tot de overheid en de officieel 

gekozen vertegenwoordigende organen. 

White Paper on Local Government Reorganisation 

In februari 1971 diende de toenmalige Fianna Fail regering 

bij het parlement het White Paper on Local Government 

Reorganisation in, een discussiestuk bevattende regerings

voorstellen ter reorganisatie van het systeem van lokaal 

bestuur. In dat document sprak de regering haar erkenning 

uit dat "within the counties and major cities there are 

separate communities - each with its own interests, needs, 

and aspirations - which may require some form of local 

representative body to preserve the sense of involvement 

of the citizens, to provide a voice for the community and 
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to acquaint the local authority with the area's needs" 

Bij het opstellen van haar reorganisatievoorstellen had de 

regering zich laten beïnvloeden door onder andere "the 

need to secure greater participation in the work of local 

government by the conmunity generally, to bring together 

the statutory local authorities and the local voluntary 

bodies and to enlist the support of these bodies in commu

nity development" 

De regering erkende dat "voluntary bodies are active in 

many areas in the promotion of economic, social and 

cultural development and in many cases, they have achieved 

4 

a great deal on very slender resources" . Maar tegelijker

tijd stelde de regering vast: "It is often the case, how

ever, that there is an overlapping of effort between these 

bodies and that their potential is reduced by lack of 

corporate status, statutory standing and resources. Further

more, their efforts are often unrelated to the wider needs 

of area planning and development and are not co-ordinated 

with the operations and objectives of statutory bodies. In 

some cases too, local voluntary bodies tend to act as 

clamorous pressure groups rather than as active organs of 

local development" 

Willen vrijwillige organisaties voor de socio-economische 

ontwikkeling van de lokale gemeenschappen meer en beter 

gebruikmaken van wat in hun vermogen ligt dan zo meende de 

regering "there must be a partnership between these bodies 

and the statutory local authorities. There must first be 

communication between them, leading to active collaboration 

and co-operation of activities" 

Hoewel het voor de regering duidelijk was dat zaken van 

lokaal belang niet met succes aangepakt zouden kunnen wor

den zonder interventie van lokale overheden, stelde zij: 

"These authorities should not, however, be expected to 
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administer the total needs of a local conununity; indeed it 

would be wrong for them to attempt this. There are many 

fields in which a voluntary local group can achieve more, 
7 

at less cost and in shorter time, than a statutory body" 

Het zal de lezer niet ontgaan zijn dat hetgeen tot dusver 

over de inhoud van het White Paper te berde is gebracht in 

overeenstemming is met de visies van Muintir na Tire om

trent de rol van vrijwillige organisaties in de socio-

economische en culturele ontwikkeling van lokale gemeen

schappen, omtrent de relatie tussen die organisaties 

onderling en omtrent de relatie tussen overheid en vrijwil

lige organisaties (zie met name de hoofdstukken II tot en 

met IV). 

Hoe dacht de regering een en ander te regelen? Hierbij zij 

eraan herinnerd dat de meeste plaatsen in Ierland geen 

eigen gemeentebestuur kennen; voor die plaatsen is het 

bestuur van het graafschap waartoe zij behoren het enige 

lokale bestuursorgaan. Een County Manager, benoemd door 

de centrale overheid, en een door de bevolking van het 

graafschap rechtstreeks gekozen raad (een County Council) 

vormen het graafschapsbestuur, in het algemeen The County 

Council genoemd. Bij zo'η bestuurssysteem is de afstand, 

zowel geografisch als bestuurlijk, tussen de plaatselijke 

bevolking en haar bestuurders in de meeste gevallen erg 

groot. 

Om het lokale bestuur wat dichter bij de basis ("at grass-

root level") te brengen stelde de regering voor om in elk 

kiesdistrict van een graafschap een Area Committee van het 

graafschapsbestuur in het leven te roepen. In dat comité 

zouden dan zitting kunnen hebben de uit het kiesdistrict 

gekozen graafschapsraadsleden plus vertegenwoordigers van 

"local development associations and other bodies concerned 

with the economic, social and cultural development of the 

area" (onderstr., D.) . Met dat voorstel had de regering 
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de vrijwillige organisaties een plaats willen geven in het 

lokale bestuur. Dat die plaats niet onbelangrijk zou zijn 

moge blijken uit wat de regering zoal als taken voor het 

Area Committee zag: "The kind of area committee envisaged 

by the Government would advise the county council on all 

aspects of the development of the area and would be given 

opportunity of presenting its views on matters such as the 

development plan, local traffic and parking bye-laws, and 

so on. Functions could be delegated to it at the discretion 

of the county council ... The county council would provide 

the committee with a local office and staff and make it 

the focus of as many public services as possible. The 

committee would act as a medium through which information 

about the county council's policies and proposals would be 

transmitted to the local community and through which the 

views of the local community would passed back to the 

council. It should enable the local councillors (= de 

graafschapsraadsleden, D.) to keep in very close touch with 
9 

the aspirations and needs of their areas" . Gezien zijn 

taken en samenstelling zou dat comité volgens de regering 

kunnen zijn "particularly effective in fostering community 

development ... ideally suited to act as co-ordinator of 

local effort and as clearing house through which ideas and pro

posals could be channelled to the county council or other 

appropriate body... particularly well placed to identify 

the economic potential of its area and to initiate projects 

of development in industry, tourism, recreational and 

cultural facilities, etc." 

Door middel van een Area Committee zou behalve, dat het 

lokale bestuur dichter bij de plaatselijke bevolking ge

bracht zou zijn, ook de mogelijkheid gegeven zijn tot 

participatie van de lokale bevolking - via hun vrijwillige 

organisaties - in het bestuur van de lokale overheid, tot 

externe participatie dus. 

Volledig in overeenstemming met de gedachten van Muintir na 
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Tire aangaande de rol van een community council schreef de 

regering in haar White Paper over zo'η council: "A broadly 

based non-sectional community council could play a vital 

role in the life of a community - identifying interests, 

needs and aspirations, acting as an agent for positive 

and fruitful community action, harnessing resources in the 

community for its own development, acting as a centre for 

information and advice and generally supplementing and 

complementing the work of the statutory local authority" 

Het hoeft dan ook niemand te verbazen dat de regering in 

het White Paper haar waardering uitsprak voor de stappen 

die reeds anderen - zoals Muintir na Tire - hadden onder

nomen ter oprichting van dergelijke community councils. De 

regering wilde ook van overheidswege het tot stand komen 

van community councils stimuleren: "Local authorities will 

be encouraged to assist in the establishment of such 

councils and a suitable statutory procedure will be provi-
12 ded" . In het White Paper werd in herinnering gebracht 

j 

dat de Local Government Act van 19 41 reeds de bevoegdheid 

van de lokale overheden regelde om community councils te 

erkennen en te helpen. Van die Local Government Act echter 

werd niet veel gebruik gemaakt (zie hoofdstuk II). De re

gering verklaarde zich dan ook bereid "to put forward pro

posals for whatever changes are necessary in the existing 

statutory provisions so as to enable local community 

councils to be recognised and to operate actively in colla

boration with the local authorities" 

Dat community councils het recht zouden krijgen op hulp 

van en samenwerking met de lokale overheid en dat die 

overheid verplicht zou worden community councils te helpen 

en met ze samen te werken, kan uit de voorstellen gefor

muleerd in het White Paper evenwel niet afgeleid worden. 
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More Local Government: A Programme for Development 

Een studiegroep samengesteld door het Executive Commit

tee van het Institute of Public Administration te Dublin 

leverde op verzoek van de Minister for Local Government 

commentaar op de inhoud van het White Paper. De op- en 

aanmerkingen van de studiegroep werden in 1971 gepubliceerd 

onder de titel: More Local Government: A Programme for 

Development. 

De gedachten van de studiegroep wijzen, in tegenstelling 

tot het White Paper, duidelijk in de richting van verplich

tingen jegens een community council van de zijde van de 

overheid en van de rechten van een community council. Juist 

met betrekking tot de taken die de studiegroep een community 

council wilde toebedelen werd expliciet op verplichtingen 

en rechten gewezen: "The council would watch over and 

promote the interests of the area, engage in community 

development, and undertake projects of local improvement 

for which it would be entitled to demand financial assis

tance from the district council. State and state-sponsored 

agencies, and local authorities would be obliged to consult 

the community council in matters affecting its area, while 

the council would have the general duty of voicing the 

views of the community either when so sought, or otherwise" 

(onderstr., D.) 

Het is buiten twijfel dat een community council in een 

sterkere positie zal verkeren indien hij zich kan beroepen 

op een recht dat bij een wet is geregeld. De zekerheid dat 

een community council kan beschikken over middelen die 

nodig zijn voor zijn ontwikkelingsprojecten zal daardoor 

vergroot worden. Met hetgeen de studiegroep voorstelde zou 

het praktisch uitgesloten zijn dat lokale gemeenschappen 

totaal verrast zouden worden door overheidsplannen en -be

slissingen die hen zouden (kunnen) aangaan. Door de ver

plichting community councils te consulteren wordt voor 

die councils de weg vrijgemaakt om namens de lokale gemeen-
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schappen te proberen effectief invloed uit te oefenen op 

het voor die gemeenschappen relevante beleid van de over

heid, anders gezegd, te proberen externe participatie te 

realiseren. Zo beschouwd zal een community council een 

"machtiger" instrument zijn waarmee de bevolking de over

heid ertoe kan brengen meer rekening te houden met plaat

selijke wensen en noden. Met name omdat in het voorstel 

van de studiegroep de community councils de plicht zouden 

hebben de overheid op de hoogte te stellen van wat er zoal 

in de lokale gemeenschappen omgaat. 

Nog meer invloed zou een community council op de overheid 

kunnen uitoefenen wanneer hij, zoals de studiegroep dat 

voorstond, het recht zou hebben deel te nemen aan de samen

stelling van een lokaal bestuursorgaan, zoals de "District 

Council"; een door de studiegroep ter oprichting aanbevolen 

raad. ledere community council zo werd voorgesteld "should 

have the right to elect or nominate (each year for a yearly 

term) a member to the district council" (onderstr.,D.) 

De studiegroep van het Institute of Public Administration 

had, in tegenstelling tot de regering in het White Paper, 

meer macht willen geven aan community councils. Dat is ook 

in overeenstemming met de wens van verschillende leden van 

Muintir na Tire's community councils en van verschillende 

kiezers van community councils. Zij zijn van mening dat 

lokale gemeenschappen ten aanzien van de verbetering van 

hun sociaal-economische en culturele omstandigheden tot 

meer in staat zullen zijn indien community councils door 

de overheid erkende macht hebben. 

Het meest effectieve middel om community councils in staat 

te stellen om ten aanzien van de verbetering van plaatse

lijke socio-economische en culturele omstandigheden initia

tieven te nemen, is volgens de studiegroep "a simple statu

tory provision: (a) empowering the community council to 
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take action for the general, economic, social, cultural and 

environmental benefit of their area; (b) requiring the 

district council to match, pound for pound, sums raised by 

the community council (up to a limit of say £ 500 in any 

year) for the purposes under (a); and (c) empowering the 

district council to pay a greater proportion at their own 

discretion, up to a limit of twice the local contribution" 

In tegenstelling tot het Area Committee genoemd in het White 

Paper zou de District Council een meer afzonderlijk bestuurs

orgaan zijn. Voornoemd comité "would essentially remain a 
18 committee of the county council..." . Een Area Committee 

als voorgesteld in het White Paper werd door de studiegroep 

niet genoemd. Om het verschil tussen het Area Committee en 

de District Council duidelijker te kunnen zien is de ver

melding van de samenstelling en de functies van de District 

Council op zijn plaats. Hierover stelde de studiegroep van 

het Institute of Public Administration het volgende voor: 

"The district council would be composed of a majority of 

members elected by ordinary local government process, and 

a minority chosen by community councils. Of the former 

group, the three, four or five (as the case might be) at the 

top of the poll would become members of the county council. 

District councils' functions would at this stage be of the 

originating, maintenance and distribution type, needs 

assessment, day-to-day running of services, and the admi

nistration of those aspects of services requiring local 

knowledge and attention. They would be charged with the 

promotion of community development in their districts 

through the medium of community councils; and would carry 

primary responsibility for the adequacy of services. District 

councils would eventually become the focus for most if not 

all public services operating in their area. An executive 

board comprising the district executive officer and the 

local officers of the other services concerned would meet 

regularly and attend meetings of the district council. 
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District council staff - executive officer, engineer and others 

- would be county council personnel assigned to the district. 

Executive decisions would be a matter for the district 
19 executive officer" (onderstr., D.) 

Zonder verder in detail te hoeven treden mag gezegd worden 

dat de District Council in vergelijking met het Area Commit

tee een "gewichtiger" instituut zou zijn, hetgeen de deelna

me van community councils in de District Council ook van 

meer betekenis zou maken. Bovendien werd door de studiegroep 

voorgesteld dat "it should be the duty of the district coun

cil to promote the formation of community councils in its 

district" (onderstr., D.) . Maar, en dat geheel in over

eenstemming met de visie van Muintir na Tire: "The establish

ment of a community council would be, in general, a matter 
21 for the people of the area" 

Local Government Reorganisation; Discussion Document 

Voordat de Fianna Fail regering in staat was definitieve 

wettelijke voorzieningen te treffen met betrekking tot de 

reorganisatie van het lokale bestuurssysteem en dus ook met 

betrekking tot community councils, werd zij in 1973 opge

volgd door een andere regering bestaande uit een coalitie 
22 van twee politieke partijen, de Fine Gael en de Labour 

Party. Tijdens de coalitieregering werd aangaande de reor

ganisatie van het lokale bestuurssysteem in december 1973 

een ander document(je) gepubliceerd: Local Government 

Reorganisation: Discussion Document. In dat document was, 

in tegenstelling tot het White Paper, de Minister for Local 

Government de expliciete woordvoerder. 

Hoewel de minister het belang en de waarde van de eigen 

functie van community councils wel kon inzien, was hij 

het er toch niet mee eens dat "representatives of community 

councils should be placed on committees of local authori

ties nor ... that community councils should in some respects 
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replace local authorities" . De minister sprak slechts de 

hoop uit dat met betrekking tot community councils "local 

authorities would give every assistance possible to such 

bodies" 24. 

Muintir na Tire voelde zich, in tegenstelling tot de inhoud 

van het White Paper, veel minder gevleid met hetgeen voor

noemde minister in zijn document over community councils 

te berde had gebracht. Zij schreef aan de minister een me

morandum. In dat memorandum sprak Muintir na Tire haar te

leurstelling erover uit dat "more attention was not given 

in the document to the role and functions of elected 

representative Community Councils especially as much 

valuable discussion has been generated in the previous 

White Paper on the place of voluntary and community structures 
25 in Local Government" 

Over haar streven een meer effectief systeem van lokaal 

bestuur te bevorderen schreef Muintir na Tire in haar memo

randum: "Our objective, like that of the Minister, is to 

promote "a more effective system of local administration" 

(...) This we believe can best be done by promoting the 

establishment of local representative community councils 

as allies to existing local authorities in the context of 
26 

Community Development" (onderstr., D.) .En over die bond
genootschapsrelatie stelde Muintir na Tire: "We believe that 
a system of representative community councils paralleling 
the statutory system of local authorities will give strength 
and meaning to the concept of vesting power in the people. 
As such local government can be seen to be truly democratic 
and relevant and responsive to local community needs and 

27 
aspirations" . Hiermee onderschreef Muintir na Tire eigen
lijk het uitgangspunt van de coalitieregering dat de minis
ter nota bene in zijn discussiedocument als aanhef geciteerd 
had: "Local Democracy - The National Coalition Government 
will hold it as a priority at all times that power must be 
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vested in the people and that government must be made truly 
28 

democratic and relevant to their needs" 

In haar memorandum gaf Muintir na Tire duidelijk blijk van 

haar voorkeur voor wettelijk erkende community councils: "Any 

reorganisation of Local Government while preserving their 

independence and authority ought therefore to provide for 

the statutory recognition of democratically elected and 
29 representative community councils" . Ook van haar visie 

op de betekenis van een dergelijke erkenning stelde Muintir 

na Tire de minister op de hoogte: " Such recognition ... 

ought to enable County Councils to delegate such powers 

and duties as they think fit to community councils and to 

provide for access to amenities and services available from 

County Councils. Recognition should in no way interfere with 

the independence and autonomy of community councils nor 

should it mean that community councils seek the right to 

representation on Local Government Bodies" . Een voorzie

ning aangaande de bevoegdheid van de graafschapsbesturen tot 

de betreffende delegatie van macht en functies en tot ver

schaffing van faciliteiten en diensten aan community councils 

ligt nota bene in het verlengde van de Local Government Act 

van 1941 (zie hierboven onder White Paper on Local Govern

ment Reorganisation en hoofdstuk II). De minister had in 

zijn discussiedocument niet eens gerefereerd naar de Local 

Government Act van 1941. De onafhankelijkheidsposltie van 

community councils is een zaak die Muintir na Tire vanaf 

haar beginjaren altijd heeft verdedigd. Het afzien van het 

recht op vertegenwoordiging van community councils in lo

kale overheidsorganen is dus wel in overeenstemming met de 

opvatting van de minister en in tegenstelling tot de voor

stellen van de studiegroep van het Institute of Public 

Administration. 

Over de relatie tussen community development en lokale be

stuursorganen gaf Muintir na Tire de minister het volgende 
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te kennen: "While Community Development aims to encourage 

local responsibility on a communal basis for the good of 

the whole community, it does not seek to operate in iso

lation from (much less in opposition to) local authorities 

and statutory bodies. On the contrary, by aiming to maximise 

the use of local resources to satisfy local needs and to 

contribute to the exercise of the democratic process, it 

seeks a partnership of co-operation with the elected repre

sentatives and statutory agencies of local authorities" 

Ook liet Muintir na Tire de minister weten bereid te zijn 

"to co-operate with local authorities so as to work out 

mutually acceptable guidelines for the recognition of com-
32 munity councils" (onderstr., D.) 

Bijna 2 jaar na de publikatie van het Local Government Re

organisation: Discussion Document kon de National Director 

van Muintir na Tire in zijn jaarverslag van 1975 alleen nog 

maar schrijven: "Muintir na Tire welcomed the publication 

of the Document and it made a submission to the Minister 

shortly after. However, apart from the formal acknowledge

ment nothing since has been heard of the Discussion Docu

ment" 33. 

Ook voor Muintir na Tire staat vast dat het treffen van lo

kale voorzieningen ter verbetering van economische, sociale 

en culturele omstandigheden niet altijd alleen maar een zaak 

van het lokale particuliere initiatief zal kunnen zijn. Daar

over maakte voornoemde National Director in zijn jaarverslag 

van 1975 de volgende opmerking: "Muintir na Tire believes 

that Community work can only effectively be carried out 

within Regional or National plans and programmes, and very 

often only with the help of the finance and expertise which 

is available from local authorities, various statutory 

agencies, the Departments of central Government and - hope-
34 fully - the resources of the E.E.C." . Maar een dergelijk 

effectief optreden van de zijde van het particuliere initia-
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tief zal niet zomaar plaats kunnen vinden. "This effective 

participation needs two aids: (1) The honest acceptance 

of local community involvement (and indeed encouragement) 

by central and local Government and Statutory Agencies. (2) 

Making professional help and services available to local 

communities within their Community Councils", aldus die 

National Director . Maar Muintir na Tire streeft niet 

slechts naar een aanvaarden door de overheid van het eigen 

initiatief en de zelfwerkzaamheid van de bevolking der lo

kale gemeenschappen. Voor een effectieve samenwerking tussen 

overheid en het particulier initiatief vraagt Muintir na 

Tire een mandaat van de overheid voor de organisaties van 

lokale gemeenschappen. Daarover schreef de National Director 

van Muintir na Tire in zijn jaarverslag van 1975: "We wish 

to be clear on this point; it is not simply, in our opinion, 

a matter of voluntary action being acceptable to administra

tors, much less is it a question of administrators offering 

pious encomiums about the virtues of voluntary work. What 

is at issue is the fact that community action, if it is to 

be effective and purposeful, must operate within a structure 

and system of community power. Community action can be 

stifled or stimulated by the type of mandate it receives 

from the community power system within which it must operate. 

The encomiums are invariably handed out on public occasions, 

but encomiums are not enough. The objective is effective 

cooperation between the statutory and the community bodies 

in the interests of the functions of each" 

In zijn jaarverslag van 1975 deelde de National Director nog 

mede dat Muintir na Tire de Minister for local Government 

had verzocht om, als een noodzakelijke "follow up" van zijn 

discussiedocument van 1973, een White Paper te publiceren 

aangaande de reorganisatie van het lokale bestuurssysteem. 

Bij dat verzoek vroeg Muintir na Tire de minister in dat 

White Paper in het bijzonder aan te geven "the guidelines 

... for the recognition of the status and the work of 
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Community Councils within the structure of local 
37 Government" 

In zijn jaarverslag van 1976 constateerde Muintir na Tire's 

National Director: "Another year has gone by without the 

promised publication of the Government White Paper on Local 
38 

Government Re-organisation ..." . Maar tegelijkertijd kon 

die directeur mededelen "in the last few days we have 

received a letter from the Minister in which he stated that 

he now considers the time is appropriate to introduce 

specific legislative proposals and preparation of this 
39 legislation is now at an advanced stage" 

Inmiddels waren veel community councils ongeduldig geworden 

zoals bleek uit dat jaarverslag van 1976: "Several times 

during the year we have had enquiries from many of our 

affiliated Community Councils on the subject of statutory 

recognition of such Councils. For them and indeed for the 

whole organisation (= Muintir na Tire, D.) this matter of 

Local Government re-organisation is urgent especially if we 

are to establish some effective working relationships with 
40 

statutory bodies" . Op die betrekkingen tussen community 

councils en de overheid ging Muintir na Tire's National 

Director uitvoerig in. Voor de volledigheid citeer ik hem 

in extenso: "It is timely now to spell-out clearly the 

Government's proposals for the guidelines towards a working 

partnership between local authorities and representative 

Community Councils. These Councils are now becoming an 

important feature in the activities of local voluntary and 

community groups and their work and resources ought to be 

seen as basic elements in local government and national 

development. Community Development is a process which seeks 

co-operation with statutory bodies - County Councils, Health 

Boards, etc. and which works for a co-ordination of efforts 

and resources between the two agencies - statutory and volun

tary. Too often, it would seem, the voluntary and statutory 

bodies view each other with suspicion and sometimes antagonism 

across a no man's land of deprivation and need. We would 
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prefere to think of the respective roles of statutory bodies 

and the voluntary community structures, such as community 

councils, as characterised not by a separation of efforts 

but rather as two components of a single development process 

- a process leading to the formulation and implementation 

of programmes for local development. Local voluntary 

structures, such as the Muintir Community Councils, need 

support - physical and financial, if they are to do effec

tive work. They need encouragement, understanding and back

up. Local structures without the necessary back-up and 

personnel will achieve very little and may even do harm. If 

the voluntary effort is not supported by the statutory 

body, which can lay claim to the allocation of the vital 

resource of finance (for instance in enabling the voluntary 

body to employ professional help), then the statutory body 

may in fact be contributing to the demise of the voluntary 

structure" 

Van Muintir na Tire's visie omtrent de samenwerking tussen 

community councils en de overheid werden lokale bestuurs

organen rechtstreeks op de hoogte gesteld getuigs de volgen

de mededeling van de National Director in zijn jaarverslag 

van 1976: "In a letter dated August 6 which was addressed 

to all Chairmen of local authorities we pointed out that it 

had always been the policy of Muintir na Tire to work in 

the closest way possible with statutory bodies and their 

officers so that the process of Community Development can 

operate to the advantage of all concerned. We said we were 

convinced that this partnership between voluntary bodies 

and the statutory agencies is vital for the success of plans 
42 and programmes for local development" 

In zijn jaarverslag van 1977 kon Muintir na Tire's National 

Director over wetsvoorstellen van de coalitieregering inzake 

de reorganisatie van het lokale bestuurssysteem niets meer 
43 mededelen dan dat die reorganisatie "now long overdue"was 
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In de tweede helft van 1977 werd de coalitieregering trou

wens opgevolgd door een Fianna Fail regering. 

Door het niet tot stand komen van de reorganisatie van het 

lokale bestuurssysteem zijn ook wettelijke voorzieningen ter 

erkenning van community councils en ter regeling van de re

latie en samenwerking tussen community councils en de cen

trale en lokale overheid vooralsnog uitgebleven. 

Het jaarverslag van de National Director wordt jaarlijks 

aangeboden in een National Conference van Muintir na Tire. 

Het is dan de gewoonte dat ook een minister de vergadering 

toespreekt. In oktober 1977 was het de minister-president 

van de Fianna Fail regering die een toespraak hield. Die 

minister-president was ook regeringsleider van de Fianna 

Fail regering die in 1971 het White Paper on Local Govern

ment Reorganisation bij het parlement indiende. 

In het licht van Muintir na Tire's visie op de relatie en 

samenwerking tussen community councils en de overheid, lijkt 

het mij nuttig een paar passages van de toespraak van de 

minister-president, zoals weergegeven in twee van de bekende 

Ierse dagbladen, hier te laten volgen. THE IRISH PRESS van 

17 oktober 1977 schreef over die toespraak het volgende: 

"The Taoiseach (Iers voor minister-president, D.), Mr. Lynch, 

told the conference that the Government was keenly conscious 

of the benefits that could flow from participation by local 

communities in the planning and development of national 

affairs. He emphasized that there was a need to explore how 

the dimensions of local participation and self help could 

be integrated into the process of national and regional 

planning. He added: 'It would be premature for me to set 

out any blueprint for this excercise at this stage. I 

would, however, envisage community development as a vital 

element in the implementation of regional plans and, indeed, 

as providing a feedback into regional and even national 
44 

plans' " . Behalve een soortgelijke weergave van de toe
spraak van de minister-president gaf THE SUNDAY PRESS van 
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16 Oktober 1977 ook nog het volgende citaat: "Some more 

recent advocates of community development have at times 

appeared too see the movement as a potential alternative 

structure of government and as an opposition to represen

tative democratic structures. I am happy to acknowledge that 

Muintir na Tire has never gone up this particular cul-de 

sac" 45. 

Uit de beschouwingen van de minister-president blijkt duide

lijk dat hij dezelfde mening was toegedaan als Muintir na 

Tire. Waar het op aan zal moeten komen is dat de visie van 

de minister-president wordt doorgespeeld naar de daartoe 

bevoegde ministeriële departementen en aldaar uitmondt in 

wetsvoorstellen. Gebeurt dat niet dan zullen de woorden van 

de minister-president niets anders blijken te zijn dan lou

ter een lofzang. En zoals reeds eerder is aangegeven zei 

Muintir na Tire's National Director in 1975 over lofzangen: 

"The encomiums are invariably handed out on public occa

sions, but encomiums are not enough" 

Interim Submission on The Organisation of the Functions of 

Government at Sub-National Levels 

In 1976 besloot de coalitieregering een onderzoek in te 

stellen naar de organisatie van de functies van de overheid 
47 op regionaal niveau (= sub-national level ). Doel van dat 

onderzoek was: "To examine and report on the appropriate 

organisation and structures for the planning, and co-ordi

nation and discharge of the functions of Government at 

sub-national levels" . Naar aanleiding van dat regerings-
49 besluit had de Minister for the Gaeltacht Muintir na 

Tire verzocht een verhandeling te schrijven over haar 

"concept and approach to regional development" . Muintir 

na Tire was op dat verzoek ingegaan en in juni 1976 zond 

zij de desbetreffende minister haar Interim Submission on 

The Organisation of the Functions of Government at Sub-
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National Levels. 

Gezien de doelstellingen van haar community development 

activiteiten had Muintir na Tire zich bij haar Submission 

beperkt tot "the role and functions of local Community 

participation in Government planning at sub-national 

levels" . De externe participatie stond dus centraal. 

Muintir na Tire's behoefte aan wettelijke bepalingen ter 

regeling van de bevoegdheden van community councils en ter 

regeling van de relatie en samenwerking tussen community 

councils en de centrale en lokale overheid werd in die 

Submission duidelijk kenbaar gemaakt. 

Uitgaande van haar streven naar meer invloed van de lokale 

bevolking op het beleid van de overheid, gaf Muintir na 

Tire in haar Submission te kennen dat de overheid zich bij 

het uitoefenen van haar functies op regionaal niveau ook 

zou moeten laten leiden door de volgende richtlijn: "Local 

Communities through their representative structures must 

be involved in the formulation and implementation of sub-

national plans. As such local Community development ought 
52 to be recognised as a component of regional planning" 

Een dergelijke betrokkenheid van de lokale gemeenschappen 

zal niet zonder consequentie zijn. Muintir na Tire schreef 

hierover: "Such involvement of local communities in regio

nal development ought to lead to a decentralisation of 

decision-making in Irish social and economic life. Conse

quent to this approach, Statutory Authorities ought to turn 

their approach away from working for people to a conscious 

attitude of working with people" . Daarbij gaf Muintir na 

Tire de volgende waarschuwing: "To press on with regional 

plans, however excellent in themselves and at the same time 

to disregard the need for consultation and participation 

with the people of the local communities for whom these 

plans are intended, is to overlook an important facet of 

public administration. Regional plans will run the risk 
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of failure unless the people for whom the plans are made, 

see that such plans belong to them. To ignore the role and 

usefulness of local communities and voluntary bodies in 

the decision-making processes of socio-economic plans and 
54 

their implementation is to court eventual failure" 

Muintir na Tire gaf duidelijk aan dat het haar gaat om de 

erkenning van een recht op participatie: "The right of 

local Communities, through their representative local 

structures, such as Community Councils, to participate in 

the formulation and implementation ought to be recognised 

and upheld in all sub-national planning" . Om die parti

cipatie mogelijk te maken zou het beleid van de overheid 

volgens Muintir na Tire gericht moeten zijn op de volgende 

doeleinden: 

"(a) the construction of necessary and adequate channels 

through which the available financial resources and tech

nical know-how can be brought to the people of the deprived 

local Communities without having to be processed as at 

present through a complicated system of bureaucratic 

administration. Every effort must be made to bridge the 

gap between the needs and indeed the resources of the 

"small man" and the main reservoirs of resources. 

(b) the acceptance of Community development as an integral 

element in sub-national planning. The following definition 

of Community development (accepted by the United Nations) 

illustrates this point. It indicates the dimension of 

linking development at the level of the local Community with 

the resources which are available at regional and national 

levels. The definition states that Community development 

is: the process by which the efforts of the people are 

united with those of the statutory bodies; to improve the 

economic, social and cultural life of the Community, to 

integrate the Community into the life of the nation and 

to enable the Community to contribute fully to the national 

progress. 

(c) the acceptance that Community development work is not 
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the social work of local Communities in isolation from or 

in opposition to the local elected representatives and the 

statutory officials. On the contrary it ought to be accep

ted in all sub-national planning that the Community 

development concept is not realistic, apart from, much less 

in opposition to, the work of local Administrators and 

elected representatives. 

(d) the recognition that Community Councils are the effec

tive media for enabling the processes of Community develop

ment to operate. Community Councils, therefore, and elected 

representatives and statutory officials fulfil different 

functions: they have different roles to perform; their 

functions are both supplementary and complementary to each 

other. A broadly based Community Council, that is a Council 

which is truly representative of the local Community, which 

is non-sectional and inter-denominational can be a partner

ship in democratic practice and procedure between a local 

Community and its elected local and national representatives. 

Community development operating through Community Councils, 

therefore, is not a process apart from local elected re

presentatives and statutory officials. 

(e) empowering local Communities to identify their needs 

through objective methods and to organise their resources to 

satisfy these needs within the framework of Community and 

of regional plans. ... 

(f) supplementing the short-falls in local resources through 

the addition of resources from outside agencies. Central 

Government, Local Government and statutory bodies. This 

aspect of Community development must essentially involve 

the help and activity of all local elected representatives 

of the areas in which their Communities are. 

(g) securing Community base supports for all forms of deve

lopment likely to make a Community a better place to live in 

even though such development may be undertaken in the profit-

making interests of entrepreneurs from either inside or 

outside the Community. 
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(h) making clear, as a matter of urgent National policy, 

to the Irish Banks that they have an obligation to assist 

sound local development and not to hinder it, ... 

(i) the reformation of Local Government, now long overdue, 

so as to facilitate and recognise the process of Community 

development as an essential component in Local Government 

and regional planning. This ought to include special provi

sion for the raising of local taxation for Community 

development so as to provide regular income for local 

Communities from monies collected in their own areas" 

Omdat in de meeste gevallen regionale ontwikkelingsplannen 

niet los kunnen staan van nationale ontwikkelingsplannen 

stelde Muintir na Tire in haar Submission dat de participa

tie van lokale gemeenschappen ook bewerkstelligd zou moeten 

worden ten opzichte van de nationale ontwikkelingsplan-
57 nen 

In haar Submission benadrukte Muintir na Tire ook dat de 

lokale gemeenschap niet altijd de basis behoeft te zijn 
58 

van regionale ontwikkelingsplannen . Het waarom van die 

opvatting lichtte Muintir na Tire als volgt toe: "The 

changing pattern of Irish rural life to-day stresses the 

interdependence of the rural communities and the larger 

and growing communities in Irish provincial towns. This 

interdependence and mutual concern for development gave 

rise to the sociological concept of rural centrality or the 

idea that small villages and parishes, if they are to 

remain viable, might have to group themselves together in 

satellite capacity around adequately equipped towns for 

the purpose of providing industrial and commercial employ-
59 ment and social amenities" . Zo geredeneerd, zou de basis 

van regionale ontwikkelingsplannen veel breder moeten zijn: 

"The objective would be to make the whole area, town and 

satellite rural communities, a viable entity. As such the 

town and its hinterland might become the basic unit for 
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development within regional plans, especially those relating 

to local government and industrial development. People, and 

they will include the many who are likely to come out of 

farming in the immediate years ahead, ought to be enabled to 

find employment and an acceptable social and cultural life 

in the area while continuing to live in their own domiciles 

in the rural villages and parishes" 

Muintir na Tire besloot haar Submission met de volgende drie 

algemene aanbevelingen: "That a new Ministerial Portfolio 

be created for the purpose of appointing a Minister for 

Regional Development, who would be responsible for the 

economic and social development of the imbalanced regions 

of the country. ... That the elected and representative 

Community Councils in each region should, through an 

acceptable form of democratic procedure, have at least two 

representatives on each Regional Development Board esta

blished. Such a method would facilitate the continuing par

ticipation of the people in local Communities in the formu

lation and implementation of the Board's plans and program

mes. ... That Muintir na Tire be recognised by the 

Government as the National Organisation for the promotion 

of Community development through representative Community 

Councils. ..." 

Noch van het verloop van het onderzoek waartoe de coalitie

regering in 1976 had besloten, noch van de eventuele conse

quenties van haar Submission, kreeg Muintir na Tire iets te 

horen van de Minister for the Gaeltacht. In 1977 werd de 

coalitieregering immers opgevolgd door een Fianna Fail 

regering. 
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Hoofdstuk VIII: Informatie-stremming: een barrière voor 

inspraak en externe participatie 

Inleiding 

In het hoofdstuk "Inspraak en overheidsbeleid" omschrijft 

Oosting inspraak als "een georganiseerd proces waarin bur

gers en organisaties door een bestuurssysteem waarvan zij 

in directe zin geen deel uitmaken in de gelegenheid worden 

gesteld hun opvattingen over het te voeren overheidsbeleid 

in het kader van het beleidsproces aan de orde te stellen" 

Het uiteindelijk doel van de inspraak is het uitoefenen van 

invloed op het overheidsbeleid "terwille van een beleids

bepaling en beleidsuitvoering die zoveel mogelijk overeen-
2 

komen met de naar voren gebrachte opvattingen" , dus de 

externe participatie. Inspraak moet dan beschouwd worden 

als een eerste stap naar die participatie. Maar inspraak 

kan alleen dan plaatshebben indien er sprake is van infor

matie-uitwisseling . Dat wil zeggen, opvattingen, wensen en 

eisen met betrekking tot een te voeren beleid kunnen pas 

aan de orde gesteld worden indien informatie over dat te 

voeren beleid uitgewisseld is of anders gesteld, indien 

inzage in beleidsplannen is verkregen. Behalve inspraak is 

dus ook informatie-overdracht een belangrijke stap naar 

externe participatie. Inspraak is een vorm van kommunicatie 

zegt Jolles: "Er zijn in de regel instanties of personen 

die informatie te bieden hebben over plannen, beleidsvoor

nemens, maatregelen of problemen waarop zij enig zicht heb

ben. Er zijn voorts steeds burgers (bewoners, bezoekers, 

gebruikers, etc.) die reakties op het gebodene geven, op

vattingen of voorkeuren kenbaar maken en van ervaringen 

vertellen" . Volgens Jolles onderstelt inspraak "een als 

legitiem ervaren kader en als legitiem ervaren kanalen van 
4 

overleg" . Als meest genoemde functie van inspraak geeft 

Jolles aan "de bevrediging van zekere politieke of bestuur-
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lijke behoeften" . Die bevrediging impliceert informatie 

verstrekken en informatie verkrijgen. Jolles wijst er immers 

op dat "bij burgers een behoefte kan bestaan om eens lucht 

te geven aan gevoelens van onvrede met een toestand of be

zorgdheid over wat in het vooruitzicht is gesteld, om over 

bepaalde zaken te worden geïnformeerd of het beleid in 

enigerlei richting mee te beïnvloeden. Evenzo kunnen bij 

beleidsinstanties behoeften bestaan omtrent bv. het geïnfor

meerd raken over wat bij de bevolking leeft, hoe bepaalde 

maatregelen zouden worden ontvangen, of ook een behoefte 

om een bepaald beeld omtrent hoe het beleid is of werkt te 

versterken dan wel te korrigeren" 

Wil externe participatie voor lokale gemeenschappen bewerk

stelligd worden dan zullen hun community councils over het 

te voeren overheidsbeleid informatie moeten vergaren. Over

heidsinstanties zullen op hun beurt community councils op de 

hoogte moeten stellen van hun beleidsplannen. Vergaderingen 

van community councils of van de County Federation (de 

federatie van community councils in een graafschap) bij voor

beeld, zullen zowel voor de lokale gemeenschappen als voor 

de overheidsinstanties legitieme kaders van overleg en weder

zijdse informatie kunnen zijn . Community councils of 

de County Federation zullen zodoende als inspraakorganen 

kunnen optreden. 

In dit hoofdstuk zal ik de gesteldheid van de informatie

stroom tussen community councils en het graafschapsbestuur 

van Kerry beschrijven. Tevens zal ik proberen van die ge

steldheid de gevolgen aan te geven voor de inspraak en de 

externe participatie. 

Inzage krijgen: een moeilijke bezigheid 

Inzage in de plannen van het graafschapsbestuur is eigenlijk 

een noodzakelijke voorwaarde voorde inspraak van community 
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councils. Voor die inzage nu moesten community councils 

zelf bij de plannen-makers te rade gaan. Overdag hadden 

community council leden vanwege hun werk geen tijd om tij

dens kantooruren naar instanties van het graafschapsbestuur 

te stappen om er voorgelicht te worden over plannen en 

dergelijke. 's-Avonds legden ook nog andere bezigheden vaak 

beslag op de vrije tijd van die leden. Veel tijd en energie 

om ingewikkelde officiële rapporten te lezen en te bestude

ren bleef voor hen dan ook niet over. 

Ambtelijke stukken zijn over het algemeen niet gemakkelijk 

en snel te begrijpen. Het was dan ook niet te verwonderen 

dat vooral die leden die maar weinig scholing hebben gehad 

- en dat waren er nogal wat binnen de gelederen van een 

community council - zich niet in staat achtten om dergelijke 

documenten te bestuderen. En diegenen van wie verwacht mocht 

worden dat zij vanwege hun scholing en beroep - met name de 

leerkrachten onder de community council leden - wel de 

capaciteit hadden om de betreffende geschriften te bestu

deren - en wel zo dat zij er de (mogelijke) gevolgen voor 

de lokale gemeenschappen uit konden distilleren - waren 

veelal overbelast met veel andere activiteiten - ook buiten 

hun eigen dorp - zodat een dergelijke studie van plannen 

maar moeilijk erbij gedaan kon worden. 

Van verschillende ambtenaren kreeg ik te horen dat community 

councils niet eens met alternatieven op de plannen van het 

graafschapsbestuur voor de dag kwamen. Maar om alternatieven 

te kunnen aanbieden of om plannen van het graafschapsbestuur 

te kunnen aanvullen of daarbij trachten aan te sluiten moes

ten community councils eerst inzage krijgen in voor de lokale 

gemeenschappen relevante plannen van het graafschapsbestuur. 

Dat bestuur en zijn ambtenaren of zijn andere vertegenwoor

digers waren niet verplicht het initiatief te nemen tot het 

verstrekken van gegevens, betreffende bestuurlijke voor

nemens en beslissingen, aan community councils (vergelijk 

hoofdstuk VII). Voor community councils betekende dat dat 
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zij veelal zelf op pad moesten gaan voor informatie. 

De overgrote meerderheid van de leden van community councils 

hadden in hun dagelijks leven nooit echt contact gehad met 

functionarissen van het graafschapsbestuur. Voor de meeste 

van hen leken ambtenaren ontoegankelijk voor het gewone 

publiek. Ten opzichte van de meeste dorpen die een com

munity council hebben is de zetel van het graafschapsbestuur 

gevestigd op een afstand van vele tientallen mijlen. Ook al 

vanwege het slechte openbare vervoer zouden verschillende 

leden van community councils wel een hele dag nodig hebben 

om een bezoek te brengen aan bestuurders of ambtenaren. 

Behalve dat die geografische afstand weinig bevordelijk was 

voor de toegankelijkheid tot het graafschapsbestuur, maakte 

het beeld dat veel leden van community councils zich van 

ambtenaren hadden gevormd die toegankelijkheid ook al niet 

groter. Voor die leden stond de ambtenaar bekend als diegene 

die de taal van de gewone man niet spreekt en niet begrijpt. 

Die al dan niet vermeende communicatiestoornis maakte velen 

bevreesd om naar ambtenaren te gaan, laat staan om een ge

sprek met hen te voeren ten einde informatie los te krijgen. 

De ambtenaar werd ookgezien als iemand met wie te praten 

valt als voor hem de gesprekstof van te voren nauwkeurig op 

papier is gezet. Veel leden van community councils gaven 

volmondig toe dat door gebrek aan ervaring zij zich niet in 

staat voelden om het een en ander op een voor ambtenaren 

begrijpelijke wijze schriftelijk te formuleren. Voor die 

leden was schrijven naar officiële instanties en personen 

een grote plaag en een activiteit die zoveel mogelijk 

vermeden diende te worden. Die "onmacht" schrok velen van 

hen af om contact op te nemen met functionarissen van het 

graafschapsbes tuur. 

Van de zijde van de ambtenaren was mij medegedeeld dat 

schriftelijk ingediende wensen, eisen en klachten van bur

gers of hun organisaties veel makkelijker konden worden 

doorgespeeld naar instanties en personen voor wie die stukken 

eigenlijk bestemd waren, en dat temeer omdat de indieners 

ervan in de meeste gevallen nooit meteen bij het juiste 
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adres aanklopten. Bovendien, zo was mij regelmatig verteld, 

werden zaken die schriftelijk aan de orde waren gesteld 

eerder au sérieux genomen. Zo beschouwd deden overheids

functionarissen een beroep op vaardigheden waarover de 

meeste leden van community councils niet beschikten. Aan 

ambtenaren, die nota bene geen enkele verplichting hebben 

jegens community councils, duidelijk maken waarom inzage 

in de door hen gemaakte of in de in hun beheer zijnde plan

nen nodig is werd op die manier een zaak voor deskundigen. 

Bij veel leden van community councils bestond dan ook de 

neiging om zich voorlopig bezig te houden met zaken waar

voor zij de ambtenaren niet hoefden te raadplegen, met het 

gevolg dat zij lang onwetend bleven van wat voor plannen 

het graafschapsbestuur voor de verschillende lokale gemeen

schappen had. Op die manier konden community councils in 

hun eigen plannen ook niet tijdig anticiperen op het beleid 

van het graafschapsbestuur en de eventuele gevolgen ervan. 

En aangezien van de zijde van dat bestuur ook geen uitnodi

gende gebaren kwamen of te verwachten waren, was er van 

wederzijdse informatieuitwisseling nauwelijks sprake. De 

mogelijkheden voor community councils om ten gunste van 

lokale gemeenschappen inspraak te krijgen of invloed uit te 

oefenen op het beleid van het graafschapsbestuur werden op 

die manier te zeer beperkt. 

Een paar community council leden lieten mij weten dat zij 

vrees en afkeer hadden om met lege handen thuis te komen 

ingeval zij bij een poging om van ambtenaren inzage te krij

gen in officiële stukken geen informatie zouden krijgen. 

Een mislukte poging met betrekking tot het verkrijgen van 

inlichtingen van ambtenaren zou voor hen prestigeverlies 

kunnen betekenen: de mensen mochten denken dat zij niet be

langrijk genoeg waren. Maar op pad gaan om informatie te 

krijgen over (nog) niet openbaar gemaakte bestuurlijke plan

nen was een bezigheid waarmee zij niet gemakkelijk konden 

instemmen. 
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Niet voor alle geschreven bestuurlijke plannen behoefden 

conununity council leden naar kantoren of functionarissen 

van het graafschapsbestuur te gaan. Zo is het Development 

Plan for the County of Kerry een publikatie van het graaf-

schapsbestuur van Kerry. Maar in vrijwel alle dorpen van 

Kerry was dat boekwerk nergens ter inzage aanwezig. De 

meeste community council leden kenden die publikatie niet. 

Naar de mening van een community council lid dat het 

Development Plan for the County of Kerry wel had ingezien 

was de inhoud ervan te algemeen en te technisch om daaruit 

mogelijke consequenties voor de afzonderlijke dorpen te 

kunnen overzien. 

In THE KERRYMAN, het zeer populaire weekblad van Kerry, ver

schijnen ook berichten over plannen en beslissingen van het 

graafschapsbestuur. In hoeverre THE KERRYMAN de community 

councils wel of niet voldoende en adekwate informatie over 

het beleid van het graafschapsbestuur gaf, heb ik nog niet 

onderzocht. Voor zo'η onderzoek zou ik behalve een zeer 

groot aantal exemplaren van THE KERRYMAN, ook de verschil

lende edities van dat weekblad hebben moeten raadplegen. 

Een dergelijke raadpleging zou het kader van mijn onder

zoek te buiten gaan. 

Is de officiële volksvertegenwoordiger in de graafschapsraad 

(de County Councillor) een schakel in de informatieketen? 

Degenen die namens de bevolking van Kerry officieel invloed 

moeten uitoefenen op het beleid van het graafschapsbestuur 

zijn de County Councillors. Zij zijn het dus die inzage 

kunnen eisen in allerlei beleidsplannen van het graafschaps-

bestuur. Zoals eerder vermeld deden leden van community 

councils voor hun werk ook een beroep op de hulp van County 

Councillors. Maar dat County Councillors voor community 

councils uitzochten en aan community councils uitlegden 

welke beleidsvoornemens voor precies welk dorp wanneer welke 
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mogelijke gevolgen zouden kunnen hebben, vond, voor zover 

ik dat kon nagaan, niet plaats. De juiste redenen waarom 

dat niet gebeurde kon ik niet achterhalen. Om die handel

wijze van County Councillors toch enigszins begrijpelijk 

te maken wil ik op het volgende wijzen. 

Formeel genomen moet een County Councillor opkomen voor het 

algemeen belang van het graafschap. Juist daardoor konden 

County Councillors het zich niet permitteren om bij de over

heidsinstellingen en in de vergaderingen van de graafschaps-

raad voor het verkrijgen van belangrijke inlichtingen al te 

duidelijk op te treden als vertegenwoordigers en verdedigers 

van afzonderlijke gemeenschappen. Dat gold ook ten aanzien 

van de dorpen in hun kiesdistricten. Wanneer een County 

Councillor al te nadrukkelijk een of een paar dorpen uit 

zijn kiesdistrict een dienst zou bewijzen kon dat argwaan 

opwekken bij de kiezers uit andere dorpen van hetzelfde 

kiesdistrict: een County Councillor behoorde zich te identi

ficeren met zijn hele kiesdistrict op straffe van mogelijk 

stemmenverlies. Een County Councillor moest daarom de 

grootste voorzichtigheid betrachten wanneer community 

councils voor hun dorpen of parochies hem om een belangrijke 

dienst vroegen, aldus vertelden mij enkele County 

Councillors. 

Op grond van in het verleden opgedane ervaringen vreesden 

sommige County Councillors dat veel mensen de goede resul

taten die zij voor een community council binnengehaald 

zouden hebben niet als hün verdienste zouden beschouwen 

maar als die van de betreffende community council. Voor 

een politicus die omwille van zijn positie voor een niet 

onbelangrijk deel afhankelijk is van de door hem met succes 

verleende diensten zou zoiets geen ongevoelige zaak zijn. 

Dat vooral niet wanneer ook nog zou blijken dat in die com

munity council zich een of meerdere ambitieuze kandidaat-

politici bevinden. Het waren zulke "figuren" waartegen som

mige County Councillors achterdocht koesterden: zij voelden 

zich bedreigd door mensen die hun lidmaatschap van een 
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"verdienstelijke" community council zouden willen gebruiken 

als springplank voor een toekomstige politieke carrière. 

Die County Councillors gingen dan ook erg behoedzaam te 

werk wanneer verenigingen of organisaties hun tussenkomst 

inriepen. 

In gesprekken met verschillende Ieren over de bemiddeling van 

County Councillors werd mij erop gewezen dat een County 

Councillor bij voorkeur zijn invloed wilde aanwenden om 

iemand een baan, een promotie of sociale bijstand te be

zorgen. Zo'η persoonlijke dienstverlening is voor een County 

Councillor het sterkste lokmiddel waarmee hij bij verkiezin

gen de gunst van de kiezers kan winnen 

Gezien een van de principes van Muintir na Tire, namelijk 

dat een community council "non-party political" moet zijn, 

mag een community council geen "reklame maken voor een 

County Councillor die wil helpen of goed heeft geholpen. 

Er waren community council leden die te kennen gaven dat 

zij geen beroep deden op de hulp van County Councillors uit 

vrees gedwongen te worden voor de welwillende County 

Councillors propaganda te maken. Die leden waren geenszins 

tegen een dergelijke wederdienst, integendeel zij beschouw

den zoiets als een normale zaak. Het ging ze alleen om het 

behoud van het non-party political karakter van een com

munity council. Ook waren er community council leden die uit 

partij politieke overwegingen niet naar een County Councillor 

gingen om hulp. Dat was bij voorbeeld het geval toen in het 

kiesdistrict,waar de community council van de betreffende 

leden zich bevond,er alleen een County Councillor was van 

een politieke partij welke die leden niet aanhingen. 

Verschillende County Councillors hadden de ervaring dat het 

community councils ontbrak aan weldoordachte plannen: 

County Councillors vernamen ideeën die niet uitgewerkt waren. 

Vooral wanneer het erom zou gaan plannen en besluiten van 

het graafschapsbestuur ten gunste van lokale gemeenschappen 

te beïnvloeden zou een County Councillor, om sterk te 
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kunnen staan tegenover beleidsvoerders en ambtenaren, 

"harde" feiten nodig hebben waarmee hij de redelijkheid en 

de noodzaak van die beïnvloeding zou kunnen aantonen. De 

betreffende County Councillors waren van mening dat com

munity councils hun die feiten zouden moeten kunnen ver

schaffen. 

De Community Development officer en zijn taak om informatie 

te vergaren 

Diegene van wie verwacht mag worden dat hij de problemen 

rond het inzage verkrijgen zal oplossen is de Community 

Development Officer van Muintir na Tire. 

Gesteld mag worden dat het voor het graafschapsbestuur en 

zijn ambtelijk apparaat gemakkelijker zou zijn de Community 

Development Officer te ontvangen in plaats van telkens de 

leden van community councils uit de afzonderlijke dorpen. 

De Community Development Officer zou dan kunnen optreden als 

de spreekbuis of "liaison officer" van alle community 

councils uit het gebied waarvoor hij de verantwoordelijk

heid heeft. En zoals eerder vermeld kan dat gebied één en 

zelfs enkele graafschappen bevatten. Vanwege zijn opleiding 

is de Community Development Officer diegene van wie aange

nomen mag worden dat hij in staat is om ambtelijke stuk

ken, zoals bij voorbeeld de ontwikkelingsplannen van het 

graafschapsbestuur, voor de community councils te bestude

ren en te analyseren. Community development is voor de 

Community Development Officer, in tegenstelling tot voor 

leden van community councils - die slechts in hun vrije tijd 

daaraan kunnen meedoen - zijn dagelijks werk. Voor hem 

moet het bezoeken van overheidsinstellingen tijdens kantoor

uren dan ook goed mogelijk zijn. Om een oordeel te kunnen 

vormen over het effect van de activiteiten van de Community 

Development Officer met betrekking tot het oplossen van het 
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informatie-probleem,is het nodig om uitvoeriger zijn taken 

te beschrijven. 

Zoals reeds vermeld werd het Muintir na Tire pas mogelijk 

om met full-time Community Development Officers te werken 

toen zij de beschikking kreeq over gelden van het Sociale 

Fonds van de E.E.G. (zie hoofdstuk IV). In het contract 

dat Muintir na Tire met het Sociale Fonds aanging werd ten 

opzichte van de Community Development Officer onder andere 

bepaald dat hij, ten aanzien van zijn taak om functionaris

sen (waaronder leden van community councils) te bekwamen 

tot beoefenaars van de community development, zijn verant

woordelijkheid zal dragen "through, inter alia: information 

sharing; project evaluation; translation of national and 

regional plans; identification of community needs; resource 
о 

surveys" (onderstr., D.) . Trachten inzage te krijgen in 

de plannen van het graafschapsbestuur behoorde dus ook tot 

de taak van een Community Development Officer. Het verzame

len van informatie en het vertalen ervan door een Community 

Development Officer zou ertoe moeten leiden dat de onder 

zijn begeleiding werkende community councils te weten zouden 

komen in hoeverre hun plannen en projecten bij die van het 

graafschapsbestuur zouden kunnen aansluiten. 

De informatie welke de Community Development Officer, die 

in het graafschap van Kerry werkte, van ambtenaren kreeg 

was vaak te beknopt en te onduidelijk zodat het zeer moei

lijk was uit te maken welke betekenis de inhoud ervan zou 

kunnen hebben voor de activiteiten en plannen van de com

munity councils. De informatie werd ook vaak in zeer korte 

tijd mondeling overgedragen. Daarbij werd de Community 

Development Officer dikwijls medegedeeld dat het een en 

ander nog maar voorlopig en dus vertrouwelijk was of dat 

uit de informatie nog geen enkele conclusie getrokken kon 

worden. Als de Community Development Officer zijn ideeën en 

suggesties met ambtenaren besprak dan kreeg hij maar al te 
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vaak te horen dat die ideeën en suggesties prachtig 

klonken, maar dat hij ze nog maar eens duidelijk op papier 

moest zetten of dat men hem nog geen toezeggingen kon doen. 

Verschillende ambtenaren wezen mij erop dat de Community 

Development Officer nooit met evaluatierapporten inzake de 

activiteiten van community councils bij hen kwam. Op die 

manier hadden zij geen zicht op de continuïteit en effecti

viteit van de community councils. Dit zicht zou nodig zijn 

voor de beoordeling door instanties van het graafschaps-

bestuur om wel of niet samen te werken met community councils. 

Sommige ambtenaren vonden dat de Community Development 

Officer te ambitieus was en dat hij meer oog had voor het 

tot stand komen van een zo'η groot mogelijk aantal community 

councils in een zo'η uitgestrekt mogelijk gebied dan voor 

het goed functioneren van community councils. 

Vooral in de aanvang van zijn loopbaan in het community 

development werk had de Community Development Officer erg 

veel tijd en energie moeten geven aan het meehelpen tot 

stand brengen van community councils. Zoals eerder vermeld 

bestond het werkterrein van betrokken Community Development 

Officer uit twee grote graafschappen, namelijk Kerry en Cork. 

Aan het zoeken van wegen om het graafschapsbestuur en 

zijn ambtelijk apparaat bereid te vinden aan community 

councils meer openheid te geven omtrent hun plannen kon toen 

nauwelijks aandacht besteed worden door de Community 

Development Officer. Aanvankelijk hielp hij community 

councils met projectactiviteiten die veelal uitsluitend 

gericht waren op lokale belangen. Interesse bij community 

councils kweken voor hetgeen het graafschapsbestuur belang

rijk vond en voor aansluiting van lokale plannen en projec

ten bij die van het graafschapsbestuur liet de Community 

Development Officer vooreerst achterwege. Van de andere kant 

nam het graafschapsbestuur van Kerry niet het initiatief 

tot het uitnodigen van de Community Development Officer ten 

einde elkaar wederzijds over plannen, wensen en ideeën te 
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informeren. Dit ondanks het feit dat de Community Develop

ment Officer reeds bij de aanvang van zijn werkzaamheden in 

Kerry het graafschapsbestuur op de hoogte had gesteld van 

zijn taak en van het doel en de functies van community 

councils. Het was altijd de Community Development Officer 

geweest die namens de community councils het initiatief 

moest nemen om bij het graafschapsbestuur informatie te 

geven en te verzamelen. 

De Community Development Officer liet niet na bestuurs

ambtenaren uit te nodigen tot het bijwonen van de jaarlijkse 

vergaderingen van de Kerry County Federation (de federatie 

van de community councils in Kerry). Daarmee kregen zij de 

gelegenheid zich te laten informeren over de betekenis van 

de community councils voor het werk van het graafschaps

bestuur. Ik heb zo'η vergadering bijgewoond toen de graaf

schapsbestuurder van Kerry, de County Manager, er ook aan

wezig was. Tijdens die vergadering werd door verschillende 

leden van de Kerry County Federation gewezen op de hulp die 

community councils aan het graafschapsbestuur zouden kunnen 

geven. In zijn speech benadrukte de County Manager dat hij 

die hulp erg op prijs zou stellen, doch hij vertelde er 

niet bij waarmee het graafschapsbestuur community councils 

van dienst zou kunnen zijn. Hij had bij verschillende aan

wezigen de indruk gewekt als zou het graafschapsbestuur 

community councils alleen willen gebruiken om openbare wer

ken op een goedkope manier uitgevoerd te krijgen. Zo vroeg 

de County Manager de community councils om bij voorbeeld de 

begroeiing langs de openbare wegen regelmatig te laten 

snoeien. Ook riep hij community councils op om ten behoeve 

van aanstaande echtparen voor huisvesting te zorgen. Een 

wederdienst, waarbij de community councils voortaan regel

matig door de plannenmakers van het graafschapsbestuur 

zouden worden ingelicht en geraadpleegd, bood de County 

Manager de community councils niet aan. 

- 180 -



Opvattingen die niet pleitten voor een community council 

als inspraakorgaan 

In het dorp Cappanagh liet de voorzitter van de community 

council mij weten dat hij en een aantal andere leden van de 

community council niet waren ingenomen met een community 

council als inspraakorgaan. De uitleg van de houding kan 

naar wat mij werd verteld als volgt worden weergegeven. 

Invloed uitoefenen op het beleid van het graafschapsbestuur 

werd door de bovengenoemden beschouwd als een taak van de 

County Councillors. De community council, door middel van 

inspraak, deelachtig maken aan die taak zou volgens hen 

betekenen dat de community council betrokken zou raken in 

een partij-politieke strijd. Als argument voor die stelling-

name werd aangevoerd dat een community council steun zou 

moeten krijgen van County Councillors ten einde via inspraak 

invloed te kunnen uitoefenen op het beleid van het graaf-

schapsbestuur. Voor die steun zou van de betreffende community 

council een tegenprestatie verwacht worden in de vorm van 

bij voorbeeld het maken van propaganda voor de politieke 

partij van de County Councillors die steun verleend hadden. 

Op die manier zouden politieke partijen onderling wedijveren 

om de gunst van de community councils voor zich te winnen en 

zouden community councils zodoende doel kunnen worden van 

partij-politieke strijd. En een community council die door 

het uitoefenen van inspraak daadwerkelijk invloed op het 

beleid van het graafschapsbestuur zou kunnen hebben, zou 

door County Councillors als hun "invloedrijke" concurrent 

beschouwd kunnen worden. Daardoor zouden community councils 

ook een bron van politieke strijd kunnen worden: County 

Councillors zouden moeten zien te voorkomen dat community 

councils, net als zij evenveel of meer "macht" zouden kun

nen krijgen. Door het doel of de bron van (partij-) poli

tieke strijd te zijn zouden de community councils hun non 

party-political karakter gemakkelijk kwijt kunnen raken, 

aldus de voorzitter van de community council in het dorp 
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Cappanagh. 

Wanneer community councils officiële inspraakorganen zouden 

zijn dan zouden de politieke partijen bij de verkiezingen 

van community councils hun invloed laten gelden: de poli

tieke partijen zouden eigen kandidaten voor community 

councils naar voren schuiven. Daardoor zou behalve de 

periode ook het niveau van de door politieke partijen te 

voeren verkiezingsstrijd uitgebreid worden: naast perioden 

van verkiezingsstrijd voor het nationale parlement en de 

graafschapsraad, ook perioden van verkiezingsstrijd voor 

community councils. Volgens de bovengenoemde voorzitter zou 

de lokale bevolking op die manier te lang opgezweept worden 

om bij de verkiezingen een bepaalde politieke partij aan de 

overwinning te helpen, waardoor haar inspanning voor het 

werk van de community council gemakkelijk op de achter

grond zou kunnen raken. 

In de meeste lokale gemeenschappen van Ierland bevinden 

zich geen of bijna geen instellingen van de overheid. De 

voorzitter van de community council van Cappanagh stelde 

dat het ter plaatse niet voor handen zijn van dergelijke 

instellingen voor menigeen op het platteland behalve onge

mak,vooral ook een verademing betekende: geen spiedende en 

lastige ambtenaren continu zo dicht in de buurt. Een com

munity council met de status van een officieel inspraak

orgaan zou automatisch te vaak dergelijke ambtenaren naar 

het dorp lokken. 

Een andere opvatting van de betreffende voorzitter was dat 

een community council die door middel van inspraak het be

leid van het graafschapsbestuur zou kunnen beïnvloeden ook 

zou trachten macht uit te oefenen over zijn eigen achter

ban. Voor veel dorpelingen zou het niet te verteren zijn 

dat eigen dorpsgenoten alias community council leden hen 

tot het een en ander zouden kunnen dwingen. Helemaal niet 

meer te verteren zou zijn wanneer door gebrek aan andere 
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geschikte personen, de organisatie en het bestuur van een 

"community council met macht" in handen zouden komen van de 

gevestigde lokale elite, aldus de voorzitter van de com

munity council in Cappanagh. De Amerikaanse politicoloog 

Schmitt heeft in 1970 in een artikel over bestuurshervorming 

in Ierland ook gewaarschuwd voor de mogelijkheid tot een 

dergelijke machtsconcentratie: "... to alter the structure 

of local government, for instance, under the assumption 

that most citizens would actively participate might lead to 

unexpected consequences such as greater power being 
9 

concentrated in the hands of local elites" 

Tot slot nog één opvatting van de voorzitter van de 

Cappanagh community council. Hij was van mening dat een 

"community council met macht" funest zou zijn voor de lokale 

zelfhulp. Een community council die invloed zou hebben op 

het beleid van het graafschapsbestuur zou ook gemakke

lijker de beschikking kunnen krijgen over hulpmiddelen van 

dat bestuur. Daardoor zouden de dorpelingen te snel de 

conclusie gaan trekken dat zo"η community council het voor

taan wel zonder hun hulp zou kunnen doen. Die conclusie zou 

dus een gevaar betekenen voor de interne participatie. 
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Hoofdstuk IX: Participatie: voorwaarden en modellen 

Inleiding 

Participatie in het kader van community development betekent: 

de deelname aan het maken en uitvoeren van plannen of be

slissingen voor de verbetering van de socio-economische en 

culturele omstandigheden van de gemeenschap waarvan men lid 

is. 

Die participatie, die kan bestaan uit het inzetten van werk

kracht, materiële middelen en financiën , vindt over het 

algemeen niet plaats zonder voorwaarden noch zonder enige 

vorm van organisatie. In dit hoofdstuk wil ik enkele in de 

literatuur genoemde voorwaarden en modellen van die partici

patie vergelijken met de participatie-praktijk in Kerry. 

Voorwaarden 

Een goede samenvatting van hetgeen ik tot dusver heb gele-
2 

zen over de voorwaarden van participatie wordt door de 

socioloog Westpalm van Hoorn gegeven in zijn artikel 

"Wanneer participatie?". Hij noemt de volgende voorwaarden 

waaraan voldaan moet zijn voordat mensen gaan participeren: 

"1. Er moet iets aan de hand zijn 

2. Het individu moet ervaren dat hij daar iets mee te 

maken heeft, hij moet erbij betrokken zijn 

3. Het individu moet zichzelf in staat achten er iets aan 

te doen 

4. Het individu moet verwachten dat zijn handelen ook 

effect zal hebben, en dat de moeite tegen het resultaat 

opweegt 

5. Het individu moet willen handelen 

6. Het individu moet zijn gedrag positief waarderen en er 

mag geen negatieve waardering van de omgeving zijn 
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7. Het individu moet een organisatorische vorm vinden die 

hem aanspreekt, en waarbinnen zijn handelen met dat van 

anderen gecoördineerd kan worden" (nummering, D.) 

ad.l. Die voorwaarde betreft het bewustzijn van een discre

pantie tussen behoeften en de feitelijke situatie. Met 

andere woorden, het bewustzijn van zo'η discrepantie is een 

voorwaarde voor de deelname aan activiteiten die erop ge

richt zijn die discrepantie op te heffen of te verkleinen. 

Gezien het participatiegedrag in Kerry moet toch de vraag 

gesteld worden of het bewustzijn van een discrepantie tus

sen behoeften en de feitelijke situatie ten aanzien van alle 

op de opheffing of verkleining van die discrepantie gerichte 

activiteiten een voldoende voorwaarde van participatie is. 

In hoofdstuk VI is beschreven dat omwille van de behoefte 

aan riolering verschillende mensen alleen maar bereid waren 

deel te nemen aan een door hun community council georgani

seerd behoeften-onderzoek. In dat onderzoek namelijk kon 

deze behoefte kenbaar gemaakt worden. Tot deelname aan de 

voor de aanleg van riolering noodzakelijke activiteiten, 

zoals het vervoeren van rioolbuizen en het verrichten van 

graafwerk, waren zij echter niet bereid. Voor de partici

patie in die activiteiten, anders gezegd, om ook zelf de 

benodigde voorzieningen te treffen, was het bewustzijn van 

het gemis van riolering kennelijk nog geen voldoende voor

waarde. In dat geval zal ook de mate waarin een discrepan

tie tussen behoeften en de feitelijke situatie ervaren wordt 

bepalend kunnen zijn voor de beslissing om wel of niet te 

participeren. 

ad.2. Iemand is betrokken bij een zaak of een probleem 

wanneer hij daarin iets van zichzelf herkent of projecteert. 

In deze betekenis zou het begrip betrokkenheid kunnen worden 

geïnterpreteerd volgens Westpalm van Hoorn. Dus wil men 

mensen in bepaalde activiteiten tot participatie krijgen dan 

zullen die activiteiten op de problemen van die mensen 
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gericht moeten zijn. 

Zoals reeds vermeld gaat ook Muintir na Tire ervan uit dat 

"people will work to solve a problem which they themselves 

feel to be their problem, and which they have identified 
4 

as their problem" . In Kerry moesten community councils 

verschillende mensen tot participatie zien te krijgen, ook 

in die activiteiten welke gericht waren op de oplossing van 

andermans problemen. Zonder de medewerking van die mensen 

konden de betreffende problemen niet altijd opgelost worden. 

Niet altijd werden community councils geconfronteerd met 

mensen die tot een dergelijke participatie bereid waren. Hier 

kan gerefereerd worden naar bij voorbeeld de afwijzende 

houding van sommige boeren in Kerry ten opzichte van de 

pogingen van community councils om van hen wat grond te 

kopen voor de bouw van woningen (zie hoofdstuk VI). De 

klacht van community council leden daarbij was ook dat die 

boeren en ook anderen niet inzagen dat andermans problemen 

ook voor hen gevolgen konden hebben. In dit geval hadden de 

community councils de mensen dat begrip en solidariteit ten 

aanzien van de problemen van anderen moeten bijbrengen. 

"Opvoeding en opleiding bepalen uiteraard in belangrijke mate 

iemands betrokkenheid", aldus Westpalm van Hoorn . Galjart 

et al. wijzen erop dat de betrokkenheid een overbruggings

functie kan vervullen. Betrokkenheid kan de periode waarin 

met participeren nog geen materiële resultaten worden be

reikt, overbruggen. Dat wil zeggen, dat mensen, juist door

dat zij zich bij een project betrokken voelen, voorlopig in 

dat project blijven participeren ook al blijven die ma

teriële resultaten vooralsnog uit. 

ad.3. Die voorwaarde brengt Westpalm van Hoorn in verband 

met wat in de politieke wetenschap politiek zelfvertrouwen 

wordt genoemd. Daarmee wordt een complex van factoren aange

duid die te maken hebben met de mate waarin iemand zichzelf 

in staat acht invloed uit te oefenen op zijn (politieke) 

omgeving. 
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Ook in het community council concept van Muintir na Tire is 

dat zelfvertrouwen een belangrijke factor (zie hoofdstuk IV). 

Mensen zullen eerder in een project van hun community council 

participeren als zij ervan uitgaan dat zij door zo te hande

len voor zichzelf of voor hun dorp iets kunnen bereiken. In 

hoofdstuk VI is melding gemaakt van de constatering in Kerry 

dat er mensen waren die de community council niet in staat 

achtten om iets te doen aan problemen, zoals bij voorbeeld 

het gebrek aan werkgelegenheid en de schaarste aan goedkope 

huurwoningen, waardoor die mensen het niet de moeite waard 

vonden om met hun community council mee te werken. Voor som

migen had het geen zin om de community council te activeren, 

omdat die geen macht bezat om het een en ander voor de lokale 

gemeenschap af te dwingen. 

ad.4. Met die voorwaarde duidt Westpalm van Hoorn op "de 

absolute en relatieve waardering die een individu hecht aan 

het middel dat hem voor ogen staat, of dat hem wordt aange-
7 

boden om zijn doel te bereiken" . De absolute waardering 

slaat op de vraag of een bepaald middel wel tot het gestelde 

doel leidt. Volgens Westpalm van Hoorn stelt het individu 

die vraag niet in een sociaal vacuum, het individu heeft 

ervaring met bepaalde middelen of weet welke middelen zijn 

sociale omgeving goed- of afkeurt. Dus iemand zal meedoen 

met een werk- of actiegroep wanneer hij op de een of andere 

manier goede ervaringen heeft met dergelijke groepen en hij 

weet, dat het werken met die groepen de goedkeuring heeft 

van zijn omgeving. 

Sommige mensen in Kerry gingen met hun problemen liever naar 

de lokale politici dan naar hun community council, omdat zij

zelf of hun naaste omgeving (hun familie en kennissen) goede 

ervaringen met die politici hadden of verwachtten die erva

ringen te zullen krijgen (zie de hoofdstukken V en VI). Voor 

die mensen was een community council niet het middel dat tot 

hun doel, de oplossing van hun problemen, zou leiden. De 

community council was voor sommigen niet de instelling die 
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opgewassen was tegen echt moeilijke problemen. 

Men kan het ermee eens zijn dat ervaring of kennis omtrent 

de doel-middel relatie de stap naar participatie zal verge

makkelijken of bemoeilijken. Maar dat die ervaring er altijd 

moet zijn om die stap wel of niet te zetten is een bewering 

die geen ruimte laat voor al diegenen die mee willen doen 

aan iets nieuws, aan onbeproefde nieuwe middelen. Ten op

zichte van die middelen zal de verwachting - dus niet de 

positieve of negatieve ervaring - bij de potentiële partici

panten een grote rol spelen. Per slot van rekening was een 

community council voor velen ook ooit een nieuwe en onbe

proefde organisatie geweest. 

De relatieve waardering die een individu hecht aan een middel 

heeft volgens Westpalm van Hoorn te maken met de vraag of de 

moeite die met het hanteren van dat middel gepaard gaat wel 

opweegt tegen het te verwachten resultaat. 

In Kerry waren er mensen die niet wensten mee te doen aan het 

melden van behoeften of problemen aan hun community council, 

omdat zij daarmee het gevaar zouden lopen zich bloot te 

geven of de community council leden persoonlijk te raken 

(zie hoofdstuk VI). Zich blootgeven of community council 

leden persoonlijk raken zou voor die mensen een last kunnen 

zijn die niet opwoog tegen het resultaat dat zij zouden hebben 

bereikt met het aan hun community council melden van behoef

ten of problemen. Ook grondverkoop, ter wille van een com

munity council project, zou voor sommige boeren in Kerry een 

te groot offer zijn. Die boeren zouden met de verkoop van 

grond een stuk bestaanszekerheid hebben afgestaan (zie 

hoofdstuk VI). 

ad.5. "Moet willen handelen" betekent, dat er een motief 

moet zijn om te handelen. Westpalm van Hoorn wijst erop dat 

het motief om te handelen behalve in een expliciet gesteld 

doel, zijnde het hoofddoel, ook in een niet expliciet 
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geformuleerd nevendoel kan liggen. Voor de meeste mensen 

blijken de sociale contacten, de behoefte om ergens bij te 

horen en de behoefte aan erkenning belangrijke nevendoelen 
o 

te zijn . Het komt erop aan om met de nevendoelen terdege 

rekening te houden en vooral in een periode waarin het 

hoofddoel niet zo gemakkelijk te bereiken valt, waarschuwt 

Westpalm van Hoorn. 

In navolging van vorenvermelde waarschuwing van Westpalm van 

Hoorn kan gesteld worden dat community councils aan poten

tiële participanten zeer duidelijk moeten maken welke neven

doelen met hun projectactiviteiten ook bereikt kunnen worden. 

Voor verschillende mensen zouden die nevendoelen reeds be

langrijk genoeg kunnen zijn om in projectactiviteiten van 

hun community council te participeren of, in het geval het 

bereiken van het hoofddoel nog lang op zich zou laten wach

ten, te blijven participeren. Door met de community council 

eraan mee te werken dat jonge mensen in het dorp een woning 

krijgen (hoofddoel) zou voorkomen kunnen worden dat jonge 

mensen het dorp moeten verlaten, dat het dorp vergrijst en 

dat de mensen er verstoken blijven van bij voorbeeld een 

school, een arts, een supermarkt (nevendoelen). Ook al zou 

een samenwerking om het verkrijgen van woningen (hoofddoel) 

voorlopig nog geen woning opleveren, de deelnemers aan die 

samenwerking zouden in elk geval hebben kunnen ervaren hoe 

met anderen samen te werken, hoe andermans problemen te be

grijpen en hoe anderen te waarderen (nevendoelen). Deze on

derstellingen verwijzen naar de klacht van community council 

leden in Kerry dat veschillende non-participanten bij een 

actie ten behoeve van het verkrijgen van woningen er geen 

begrip van hadden dat de woningnood van anderen ook voor hen 

gevolgen kon hebben (zie ad.2. en hoofdstuk VI). 

ad.6. De basis van die voorwaarde vindt Westpalm van Hoorn 

in het waardesysteem van de potentiële participant of in 

dat van zijn groep. Vanuit die systemen kan iemand vinden 

dat hij wel of niet behoort te participeren. 
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In Kerry gingen sommigen ervan uit dat het niet gepast was 

om uit zichzelf de community council op problemen te wijzen 

en weer anderen vonden dat de verbetering van de sociale, 

economische en culturele omstandigheden van het dorp diende 

te worden overgelaten aan het graafschapsbestuur en de 

lokale politici (zie hoofdstuk VI). 

Westpalm van Hoorn heeft niet gewezen op de mogelijkheid 

dat iemands "eigen" waarden kunnen afwijken van die 

van de groep waartoe die iemand behoort en dat er in een 

samenleving verschillende met elkaar conflicterende waarden 

kunnen zijn waarmee een individu zijn gedrag kan en soms 

moet waarderen. Uitgaande van het waardesysteem van zijn 

groep zou een individu ten aanzien van een bepaalde zaak 

behoren te participeren terwijl hij volgens zijn eigen 

maatstaven die participatie niet positief kan waarderen, 

bij voorbeeld omdat met die participatie voor hem persoon

lijk niets of te weinig valt te verdienen. Ook kan iemand 

bij de beoordeling van zijn gedrag uitgegaan zijn van een 

of meerdere fictieve waarden. Zo is in hoofdstuk VI gewag 

gemaakt van het gegeven dat er in Kerry mensen waren die 

niet in een behoeften-onderzoek participeerden omdat zij 

ervan uitgingen dat een community council geen belangstel

ling behoorde te tonen voor persoonlijke problemen. Maar om 

bij de mensen vertrouwen in een community council te wekken 

moesten community councils juist ook mensen helpen bij het 

zoeken naar een oplossing voor hun persoonlijke problemen, 

ook al was het slechts door hen met hun persoonlijke pro

blemen te verwijzen naar de juiste personen of instellingen. 

ad.7. Bij die voorwaarde doelt Westpalm van Hoorn op "de 

structurele component van het participatiegedrag: de rol 

zoals die aan het individu wordt aangeboden en de organisa-
9 

torische structuur waarbinnen die rol is ingebed" . Met 

andere woorden, de soort rol en het organisatie-verband 

waarin die rol vertolkt moet worden is bepalend voor 
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iemands beslissing om wel of niet te participeren. 

Ook in Kerry waren er mensen die bereid waren aan het werk 

van hun community council deel te nemen wanneer zij daarbij 

slechts de rol van geldschieter moesten vertolken. Zij 

toonden geen belangstelling voor die deelname wanneer zij 

daarbij in bijeenkomsten of deur aan deur de rol van voor

lichter of propagandist van de community council moesten 

vervullen (zie hoofdstuk VI). 

Westpalm van Hoorn wijst erop dat voor het accepteren van 

een rol binnen een of ander organisatie-verband, ervaring, 

eigen geaardheid en mogelijkheden van de betrokkenen be

langrijke factoren zullen zijn: mensen die altijd met hun 

handen werken en dat ook liever willen doen dan dat zij 

praten, zullen niet gauw in een commissie gaan zitten om 

er met anderen te vergaderen of te discussiëren . Dus, 

bij het werven van participanten voor bepaalde activiteiten 

zal terdege met die factoren rekening gehouden moeten worden. 

Het slot van zijn betoog heeft Westpalm van Hoorn als volgt 

verwoord: "De mogelijkheid om zelf over de zaken die je aan

gaan te kunnen (mee)beslissen is de belangrijkste voor

waarde voor participatie" . Die uitspraak had Westpalm van 

Hoorn verder moeten uitwerken, daarvoor is hetgeen hij als 

slotvoorwaarde stelt belangrijk genoeg. Zo'n uitspraak 

geeft eigenlijk al aan dat de mogelijkheid om zelf over 

zaken die je aangaan te kunnen meebeslissen niet altijd voor 

de hand ligt. Steeds meer worden over zaken die je aangaan 

door anderen beslissingen genomen. 

Een belangrijke exponent van die anderen is de overheid. 

Het is een algemeen gegeven dat in een democratisch land 

de deelname van de burgers aan het besluitvormingsproces 

van de overheid geschiedt door de officieel gekozen volks

vertegenwoordigers. Eveneens een algemeen gegeven is dat de 

overheid niet altijd staat te trappelen om haar burgers 

rechtstreeks te laten deelnemen aan haar besluitvormings-
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processen. Haar beleid wordt beïnvloed door de uitslag van 

de verkiezingen en door de volksvertegenwoordigers. 

Dat mensen zelf rechtstreeks, dus buiten de volksvertegen

woordigers om, kunnen deelnemen aan het maken, uitvoeren en 

controleren van het overheidsbeleid wordt aangeduid met het 

begrip "politieke participatie". De politicologen Verba, 

Nie en Kim verstaan daaronder "all those activities by 

private citizens that are more or less directly aimed at 

influencing the selection of governmental personnel and/or 

12 

the decisions that they make" . Met dat begrip willen ge

noemde politicologen zoals zij zich uitdrukken "looking 

beyond participation in voting and election. Such 

participation is important, but we are interested in a wider 

range of activity. We are interested in the various ways 

in which citizens attempt to influence the government in 

the between-election period" . Hoewel Verba, Nie en Kim 

erkennen dat mede op grond van de verkiezingen bepaald zal 

worden wat voor een beleid er ten behoeve van de natie zal 
worden gevoerd, vinden zij dat dergelijke politieke activi-

14 teiten "are rather blunt instruments" . Want, zo stellen 

die politicologen: "For the individual or for particular 

groups of citizens, the most important set of political 

activities may be the myriad attempts to influence govern

mental decisions that are related to the specific problems 

faced by individuals and groups between elections" 

Naar aanleiding van bovenstaande opmerkingen over politieke 

participatie en van Westpalm van Hoorn's uitspraak over de 

belangrijkste voorwaarde voor participatie zou het volgende 

gesteld kunnen worden. Juist omdat over het algemeen het 

beleid van de overheid zaken betreft die zeer veel mensen 

aangaan zouden de mensen mogelijkheden moeten krijgen om op 

het beleid van hun overheid rechtstreeks invloed uit te 

oefenen. De vraag is, in hoeverre de overheid een dergelijke 

participatie toelaat of in hoeverre de overheid daartoe de 

mogelijkheden geeft. De beantwoording van die vraag zal per 

land verschillen. In elk geval hebben vooral de gegevens 
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zoals vermeld in de hoofdstukken VII en VIII laten zien dat 

community councils in Kerry weinig mogelijkheden tot poli

tieke participatie hadden. Naar aanleiding van die gegevens 

kan gezegd worden, dat de voornaamste voorwaarde voor poli

tieke participatie is de wijze waarop de overheid en de 

burgers staan ten opzichte van zo'η participatie. 

Modellen van participatie 

Naargelang de organisatie-vorm waarin community development 

plaatsvindt onderscheidt de Amerikaanse hoogleraar in 

Regional and Community Affairs,Lee J.Cary,drie modellen van 

participatie: "(1) the inclusive organization, with direct 

participation; (2) the representative organization, with 

indirect participation; and (3) the nonrepresentative 

organization, with open participation" 

ad.l. De "inclusive organization" betreft een organisatie

vorm van community development actie waarbij iedereen die 

het maar wil kan participeren. De "inclusive organization" 

kan worden toegepast in een lokatie van beperkte omvang, 

zoals bij voorbeeld een klein dorp of een wijk. De zaken 

waarom een community development actie wordt opgezet gaan 

hoofdzakelijk die gemeenschap aan. Hoe kleiner de gemeen

schap des te groter de mogelijkheid dat men het zodanig kan 

organiseren dat iedereen die wil participeren direct bij die 

actie betrokken kan worden. Communicatieproblemen zijn dan 

beperkt, want men verneemt de informatie rechtstreeks - dus 

niet via tussenpersonen - en de tijd tussen het nemen van 

besluiten en het uitvoeren daarvan is kort, omdat in prin

cipe alle betrokkenen bij de besluitvorming en -uitvoering 

aanwezig kunnen zijn en omdat in een kleine groep gemakke

lijk een grote mate van consensus bereikt kan worden. 

Cary wijst erop dat een kleine gemeenschap voor het model 

van directe participatie toch moeilijkheden kan opleveren. 
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Een dorp kan zo klein zijn dat veel inwoners er alleen hun 

domicilie hebben en voor de rest van hun activiteiten, be

hoeften en tijd aangewezen zijn op plaatsen buiten hun 

(woon)dorp. Daardoor wordt of is voor die mensen het aantal 

factoren te beperkt om zich met het dorp te kunnen identifi

ceren. Als een actie omwille van zaken die specifiek het 

dorp aangaan wordt opgezet zullen die mensen weinig gemoti

veerd zijn om met die actie mee te doen. Met betrekking 

tot de participatie van forensen verwijst Cary naar de be

vindingen van Alvin H.Scaff, zoals onder andere deze: "In 

general, the commuter participated little in community 

affairs" 17. 

In hoofdstuk VI hebben wij met bovenstaand probleem van 

participatie reeds kennis kunnen maken. Daar is aangegeven 

dat in verschillende dorpen van Kerry veel mensen in de 

leeftijdscategorie van 18 - 35 jaar in het dorp waren om er 

hoofdzakelijk te slapen waardoor zij nagenoeg geen belang

stelling toonden voor hetgeen in het dorp gebeurde en zo-

zoende niet participeerden in het werk van de community 

council. 

Het feit dat tegenwoordig steeds meer problemen niet meer 

zijn op te lossen door de dorpsgemeenschap zelf is volgens 

Cary een andere factor die beperkingen oplegt aan het model 

van directe participatie. Vooral de zeer kleine dorpen zijn 

voor de oplossing van veel van hun problemen aangewezen op 

externe hulpmiddelen en steeds minder op eigen krachten. 

Cary stelt dan ook: "What some have tended to label apathy 

may, in fact, be both the lack of identification with the 

residential community and the recognition that the small 

community has very limited control over either its problems 

or their solutions. Under these circumstances one might 

anticipate a decreasing amount of participation in the 

community development process in the small town or 

village" 18. 

Ook in Kerry werden community councils geconfronteerd met 

het gebrek aan mogelijkheden voor het adekwaat oplossen van 
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problemen, zoals bij voorbeeld woningtekort en werkloosheid, 

waardoor verschillende mensen, voor wie het oplossen van 

dergelijke problemen belangrijk was, het niet interessant 

vonden om mee te werken met de community council (zie 

hoofdstuk VI). 

Toch zullen er in kleine dorpen altijd wel zaken overblijven 

waarop de dorpsgemeenschap zelf invloed kan uitoefenen zo

dat de "inclusive organization" met directe participatie 

ook wel kansen krijgt, aldus Cary. Ook al zal de dorpsge

meenschap ter regeling van een bepaalde zaak een beroep 

moeten doen op hulp van buiten, Cary stelt dat "the decision 

about the issue to be discussed and the direction of change 

are internally established. In addition, participation may 

occur even where much of the decision-making lies outside 

the community. Then, local effort may be directed simply 

at modifying action in line with the concerns and interests 
19 

of the local community" . Dat Muintir na Tire deze visie 

deelt kan uit verschillende van de voorafgaande hoofdstukken 

worden afgeleid. 

ad.2. Wanneer in een gemeenschap een community development 

actie gericht is op een brede participatie en die gemeen

schap te groot is om iedereen in die actie te laten parti

ciperen, dan zou die gemeenschap via een voor haar represen

tatieve organisatie aan die community development actie 

kunnen deelnemen. In dat geval is er sprake van een 

"representative organization" met indirecte participatie. 

De drie belangrijke aspecten bij zo'η organisatie-vorm en 

model van participatie waarvoor Cary de aandacht vraagt 

zijn: "(1) the relationship between the subgroups and the 

representative organization; (2) the lack of clarity around 

the concept of representation; and (3) the lack of 

involvement of marginal, frequently unorganized, groups" 

Het is de bedoeling dat in de representatieve organisatie 

vertegenwoordigers van de verschillende sectoren of sub-
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groepen uit de gemeenschap zitting hebben. Elke subgroep 

vertoont de neiging haar eigen belangen te behartigen, elk 

probleem dat met die eigen belangen heeft te maken prikkelt 

de subgroep tot actie. De representatieve organisatie 

echter heeft,door haar brede vertegenwoordigende karakter, 

rekening te houden met verschillende belangenen zal, voor ze 

tot actie overgaat,eerst proberen van de vertegenwoordigers 

van alle deelnemende subgroepen een consensus te verkrijgen. 

De samenwerking tussen de representatieve organisatie en de 

subgroepen kan dan verstoord of opgeheven worden indien 

beide partijen willen blijven vasthouden aan hun eigen uit-
21 

gangspunten voor het ondernemen van actie 

De community councils van Muintir na Tire zijn ook represen

tatieve organisaties (zie hoofdstuk IV). De community 

councils in Kerry bestonden over het algemeen uit vertegen

woordigers van de diverse territoriale gebieden (areas) in 

het dorp of de parochie en van de in het dorp of de parochie 

aanwezige verenigingen (voluntary organisations). In het 

dorp Aghlehane waren geen vertegenwoordigers van de plaatse

lijke verenigingen in de community council opgenomen. Een 

van de redenen daarvan was dat de meeste leden van de 

Aghlehane community council van mening waren dat vertegen

woordigers van die verenigingen zich moeilijk zouden kunnen 

oriënteren op zaken die de gehele gemeenschap aangingen, 

omdat die verenigingen zich uitsluitend richtten op hun 

eigen doelstellingen. Een andere reden waarom de plaatse

lijke verenigingen geen vertegenwoordigers hadden in de 

community council van Aghlehane was dat onder de gekozen 

community council leden zich mensen bevonden die ook lid 

waren van een of meerdere plaatselijke verenigingen. Zouden 

er ook nog vertegenwoordigers van die verenigingen worden 

uitgenodigd om in de community council zitting te nemen dan 

zouden verschillende plaatselijke verenigingen wellicht 

dubbel vertegenwoordigd zijn in de community council. 

Een ander verschil tussen de representatieve organisatie en 

de subgroepen kan daarin gelegen zijn dat hoewel beide het 
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zelfde doel willen nastreven ieder toch verschillende midde

len en wegen willen gebruiken om dat ene doel te bereiken. 

Hoe meer de benaderingswijzen en middelen van de represen

tatieve organisatie en een subgroep van elkaar verschillen 

des te minder die subgroep in het werk van de representa

tieve organisatie gaat participeren. In het geval dat de 

betreffende verschillen te groot en onoverbrugbaar blijken 

te zijn zal die subgroep die participatie beëindigen en haar 

vertegenwoordiger(s) uit de representatieve organisatie 

halen 

In het dorp Lish stond een leegstaand schooltje dat eigen

dom was van het bisdom van Kerry. De pastoor van Lish droeg 

het beheer over dat schooltje op aan de community council 

van Lish opdat het gebruikt kon worden als dorpshuis. Die 

functie zou het schooltje pas goed kunnen vervullen wanneer 

er het een en ander aan verbouwd werd. De community council 

zou ervoor moeten zorgen dat de noodzakelijke verbouwingen 

gedaan konden worden. De plaatselijke Gaelic Athletic 
23 Association (G.Α.Α.) , een subgroep in Gary's termen, was 

bereid om aan de noodzakelijke verbouwingen deel te nemen. 

Die participatie zou daaruit bestaan dat die G.A.A. de be

treffende verbouwingen geheel voor eigen rekening nam om 

zodoende ook zeggenschap te krijgen over het gebruik van 

het dorpshuis. Met een dergelijke participatie kon het 

bestuur van de community council het niet eens zijn: het 

gehele dorp moest in de betreffende verbouwingen partici

peren en alleen de community council moest zeggenschap 

hebben over het dorpshuis. De plaatselijke G.A.A. zag ten

slotte af van deelneming aan de verbouwing en was in Lish 

begonnen aan de bouw van een eigen verenigingsgebouw. 

Doordat de representatieve organisatie uit vertegenwoordi

gers van verschillende sub- of belangengroepen bestaat kan 

het enige tijd duren voordat zo'η organisatie een consensus 

bereikt. Dat houdt in dat ook het nemen van definitieve be

sluiten in de representatieve organisatie lang op zich kan 
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laten wachten. De subgroep die meestal maar één belang heeft 

te behartigen en daardoor ook gauwer tot een besluit kan 

komen zal zich kunnen storen aan de lange tijd die de 

representatieve organisatie voor besluitvorming nodig heeft. 

Daardoor kan de subgroep haar belangstelling in de represen

tatieve organisatie verliezen en tenslotte een zaak,die bij 

de representatieve organisatie in behandeling is,zelf ter 

hand nemen 

Doordat de community council van Lish alsmaar geen besluit 

kon nemen met betrekking tot het jeugdrecreatieplan, vorm

den die enkele moeders die wel belangstelling voor dat plan 

hadden (zie hoofdstuk V) en een bestuurslid van de community 

council, ook een moeder, samen een comité. Onafhankelijk 

van de community council ging dat comité ijveren voor faci

liteiten op het terrein van de jeugdrecreatie. Met de mede

werking van een zestal moeders van teenagers slaagde het 

comité erin activiteiten-avonden voor teenagers in nota bene 

het oude schooltje te organiseren. Ouders van kinderen die 

aan die activiteiten deelnamen betaalden zelf de voor der

gelijke avonden gemaakte kosten. 

De meeste representatieve organisaties zijn opgebouwd "from 

the top down, rather than from the bottom up", zoals Cary 
25 dat uitdrukt . In die gevallen vormt een klein aantal 

initiatiefnemers een organisatie. Pas daarna breidt die 

organisatie zich uit tot een representatieve organisatie 

door verschillende subgroepen erbij te betrekken. Die ont

staanswijze verschilt van die waarbij de representatieve 

organisatie ontstaat uit een associatie van kleinere orga

nisaties (subgroepen). De laatstgenoemde organisatie-

opbouw zou volgens Cary een veel hechtere relatie vormen 

tussen de representatieve organisatie en zijn subgroepen 

omdat "the subgroups have been instrumental in bringing the 
26 

representative organization into existence" 

In het community council concept van Muintir na Tire zijn 

het de bewoners van een dorp of van een parochie die via 
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verkiezingen een community council als een voor hen repre

sentatieve organisatie tot stand brengen (zie hoofdstuk IV). 

De community councils van Muintir na Tire en dus ook de 

community councils in Kerry waren op die manier representa

tieve organisaties die tot stand kwamen "from the bottom 

up". Ook al zouden anderen, zoals de top van Muintir na Tire 

of organisaties zoals de verenigingen in een dorp het 

initiatief nemen tot het tot stand brengen van een community 

council, dan nog ligt de uiteindelijke beslissing bij de 

bewoners van een dorp, want zij immers moeten de leden van 

zo'n council kiezen: "it is the local community and it 

essentially which must take the decision to establish a 
27 

community council" 

Gary geeft ook een aantal mogelijke redenen waarom sub

groepen een relatie aangaan met een representatieve organi

satie: "The subgroup simply may wish to keep itself in touch 

with new developments in the community. Establishing a 

relationship is also a way of exercising some degree of 

control over planning in the community. A feeling on the 

part of the subgroup that it willenhance its own prestige 

by being part of a cooperative planning and development 
28 

program may motivate the association" . Wat ook de reden 

van het aanknopen van zo'n relatie moge zijn, Gary stelt 

"it is important that it be identified in order to explain 
29 some of the dynamics of the relationship between the two" 

Muintir na Tire gaat ervan uit dat een (samenwerkings) 

relatie tussen een representatieve community council en sub

groepen, zoals de plaatselijke verenigingen en belangen

organisaties, voor beide partijen ên voor het desbetreffende 

dorp van belang is (zie hoofdstuk IV). De community councils 

in Kerry, op die van het dorp Aghlehane na, hadden daarom 

zulke subgroepen in de gelegenheid gesteld eigen vertegen

woordigers als lid van de community council aan te wijzen. 

Hoewel het graafschapsbestuur van Kerry slechts in een 

plaats zijn zetel heeft, heeft elk dorp in Kerry met dat 
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bestuur te maken. Als zodanig kan het graafschapsbestuur 

voor alle representatieve community councils in Kerry als 

een belangrijke subgroep beschouwd worden. Ter bevordering 

van een goede samenwerkingsrelatie met het graafschaps-

bestuur (zie de hoofdstukken VII en VIII) zou elke community 

council ook dat bestuur in de gelegenheid moeten stellen 

eigen vertegenwoordigers als lid van de community council 

aan te wijzen. Maar alleen al vanwege het feit dat het 

graafschapsbestuur slechts in een plaats zetelt zou het wel

licht niet mogelijk zijn dat het voor elke community council 

een eigen vertegenwoordiger heeft. Een oplossing voor dat 

probleem zou kunnen zijn dat vertegenwoordigers van het 

graafschapsbestuur worden uitgenodigd zitting te nemen in 

de Kerry County Federation, de organisatie die alle Muintir 

na Tire community councils van het graafschap Kerry ver

tegenwoordigt (zie hoofdstuk IV). De Kerry County Federation 

komt 1 χ per maand ter vergadering bijeen. Voor die ver

gadering is de Kerry County Federation niet gebonden aan een 

vaste plaats. De Kerry County Federation vergadert behalve 

in de dorpen waar zich een community council bevindt ook 

elders, onder andere in Tralee waar het graafschapsbestuur 

zetelt. 

De participatie van het graafschapsbestuur in de Kerry 

County Federation zou wellicht van grote betekenis kunnen 

zijn. In de Kerry County Federation zouden functionarissen 

van dat bestuur al in een vroeg stadium op de hoogte kunnen 

komen van de plannen van de community councils. Dat zou 

voor het graafschapsbestuur een uitdaging kunnen zijn om 

ook van zijn kant via de Kerry County Federation de 

community councils te laten weten wat het in het kader van 

zijn eigen ontwikkelingsbeleid van plan is te doen en waar 

het daarbij eventueel de medewerking van community councils 

kan gebruiken. Een ander voordeel van de participatie van 

het graafschapsbestuur in de Kerry County Federation zou 

zijn,dat zijn interesse voor de belangen van het graaf

schap een reële basis kan vinden in de Kerry County 
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Federation. Immers als representatieve organisatie van alle 

community councils oriënteert de Kerry County Federation 

zich op de economische, sociale en culturele omstandigheden 

van meerdere dorpen in het graafschap Kerry. Op die manier 

zou het graafschapsbestuur een betere kijk kunnen hebben 

op de (mogelijke) relevantie van het werk van de community 

councils voor het gehele graafschap. En de community 

councils zouden via de Kerry County Federation dan beter 

kunnen weten met welke belangen van het graafschapsbestuur 

zij in hun werk rekening kunnen of moeten houden. 

Toch zouden mogelijke weerstanden tegen een participatie van 

het graafschapsbestuur in de Kerry County Federation niet 

geheel ondenkbaar zijn. Van de kant van de Kerry County 

Federation zou weerstand tegen die participatie kunnen be

staan uit vrees dat de vertegenwoordigers van de community 

councils in de Kerry County Federation zaken te veel zouden 

moeten afhandelen op een ambtelijke en politieke wijze. In 

zo'η manier van handelen zouden vele van die vertegenwoor

digers niet bedreven zijn en verschillende mensen, binnen de 

gelederen van de community councils en hun achterban, zouden 

een dergelijke handeling kunnen beschouwen als zijnde tegen 

het principe van "non-party political" (zie hoofdstuk IV). 

Bovendien zou door de Kerry County Federation, de community 

councils en hun achterban gevreesd kunnen worden dat, als 

de vertegenwoordiging van het graafschapsbestuur in de 

Kerry County Federation regel wordt, het werk, de taken en 

de bevoegdheden van de Kerry County Federation en de com

munity councils als maar officiëler en formeler worden. 

Voor enkele aanwijzingen voor de daarnet geschetste gronden 

voor mogelijke weerstanden tegen participatie van het 

graafschapsbestuur in de Kerry County Federation zij ver

wezen naar de hoofdstukken VI tot en met VIII. 

Ondanks mogelijke weerstanden zou in het belang van een 

goede samenwerking tussen het graafschapsbestuur en de 

community councils met de participatie van het graafschaps

bestuur in de Kerry County Federation geëxperimenteerd 
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kunnen worden. 

In het kader van de participatie via een representatieve 

organisatie stelt Cary het probleem van de representativi

teit aan de orde. Boer, een deskundige op het gebied van 

het opbouwwerk, merkt over dat probleem op: "Het samen

stellen van een dergelijke representatieve groep is op zich

zelf reeds een moeilijke opgave, die de eerste initiatief

nemers en de werker (= opbouwwerker, D.) veel hoofdbrekens 

kan kosten" . Cary refereert naar Alexander en McCann die 

twee verschillende concepten van representatie hebben voor

gesteld. Het eerste concept, "the sociopolitical concept 

of representation" verwijst naar "the authorized functioning 

or acting by one person in behalf of another or others" 

Het tweede concept, "the statistical concept of represen

tation" duidt aan "the quality of being typical or typifying 
32 

a group or class" . In de praktijk zal het moeilijk zijn 

om iemand te vinden die aangemerkt kan worden als represen

tatief in de zin als aangegeven door het tweede concept. Als 

zo iemand toch te vinden zou zijn, dan zou het nog kunnen 

dat de groep waartoe hij behoort hem toch niet beschouwt 

als haar typische representant of als iemand die voor haar 

spreekt of handelt. Het is daarom dat het tweede concept 

van representatie niet bruikbaar zal zijn. Conform Alexander 

en McCann zou representatie dan ook moeten worden opgevat 

in de zin van het eerste concept van representatie, aldus 
33 Cary . Daarbi] waarschuwt Cary ook voor de misvatting, dat 

iemand van "buiten", die spreekbuis van een groep is, be-

34 
schouwd moet worden als representant van die groep . "Re
presentanten dienen door de groepen, die zij vertegenwoor
digen, zelf aangewezen te worden, zodat de gerepresenteerde 
groep zich er terdege van bewust is, dat zij in het proces 
meespeelt en dat de aangewezene de verbindingsschakel tussen 
de eigen groep en de groep van representanten is", stelt 
Boer . Behalve inzicht in de sociale structuur van het 
samenlevingsverband - nodig om verschillende te represen-
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teren subgroepen of sectoren op het spoor te komen - is bij 

het samenstellen van de representatieve groep of organisa

tie ook het doel dat met het community development proces 

zal worden nagestreefd van doorslaggevende betekenis, aldus 

Boer . Met andere woorden, welke subgroepen of sectoren 

uit een samenlevingsverband zich in een representatieve 

groep of organisatie zullen (moeten) laten vertegenwoordi

gen zal dus mede afhangen van de vraag welke subgroepen of 

sectoren zich voor de doelstelling(en) van de representa

tieve groep of organisatie zullen interesseren. 

In Kerry is de community council een voor het gehele dorp 

of voor de gehele parochie representatieve organisatie en 

als zodanig wordt de community council dan ook door de men

sen van een dorp of parochie gekozen. De plaatselijke ver

enigingen of belangenorganisaties kunnen zich ook door eigen 

leden in die community council laten vertegenwoordigen. 

ad.3. Open participatie via een "nonrepresentative organi

zation" is volgens Cary misschien wel het meest voorkomende 

type van participatie. Een paar mensen kunnen op de een of 

andere manier belangstelling aan de dag leggen voor een be

paalde zaak die hun samenleving raakt en daarom besluiten 

om bij elkaar te komen om samen iets aan die zaak te doen. 

Al doende kunnen ook anderen die belangstelling voor die 

zaak hebben zich bij die kleine groep van eerste initiatief

nemers, door Biddle and Biddle, kenners van het community 
37 

development process, "the basic nucleus" genoemd , aan
sluiten. De samenstelling van de betreffende groep is niet 
gebaseerd op representativiteit (nonrepresentative 
organization), iedereen die er belangstelling voor heeft 
of krijgt kan erin participeren en zij die er geen belang
stelling meer voor hebben kunnen hun participatie beëin
digen (open participation). 

Doordat er geen ingewikkelde procedures ten behoeve van de 

representativiteit gevolgd behoeven te worden kan de 

"nonrepresentative organization" snel tot stand komen. Door 
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het karakter van de open participatie kan de "nonrepresen-

tative organization" op ad hoc basis voortbestaan, dat wil 

zeggen zolang er belangstelling voor bestaat en er een doel 

voorhanden is. Bovendien kan de "nonrepresentative organi

zation" door die open participatie gemakkelijk heropge

bouwd worden: diegenen die de organisatie verlaten, omdat 

zij er geen belangstelling meer voor hebben, kunnen door 

anderen die er belangstelling voor hebben gekregen meteen 

vervangen worden. 

De participanten in de "nonrepresentative organization" 

spreken voor zichzelf en niet als representanten voor ande

ren. Daardoor kan de "nonrepresentative organization" snel 

handelen. 

Juist omdat die participanten niet zijn afgevaardigd als 

representanten van de verschillende subgroepen of sectoren 

van een gemeenschap doemt het probleem op in hoeverre een 

dergelijke organisatie de mening van die gemeenschap uit

draagt. Of die gemeenschap de bron van het gezag van de 

"nonrepresentative organization" is,blijft ook een open 

vraag. Als een "nonrepresentative organization" niet ge

machtigd is om te spreken voor een gemeenschap, zullen 

haar beslissingen alleen dan worden uitgevoerd "if a 

sufficient number of people are convinced that the 

recommended action is reasonable and in their best 
38 

interest" . Verwacht kan worden dat haar beslissingen 

zullen worden genegeerd en haar voorgestelde actie niet zal 

worden uitgevoerd indien die organisatie is "too far out 

of touch with the community or represents too narrow a 
39 slice of the community's life" 

In zijn artikel "Community Development Goals and Citizen 

Participation" deelt Richard M.Fraenkel participatie in 

naar de strategie voor de uitvoering van een community 

development programma (implementation strategy). Het doel 

van het community development programma bepaalt de soort 

van die strategie en de soort strategie vraagt om een eigen-
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40 soortige participatie . Fraenkel gaat in genoemd artikel 

uit van twee doeleinden die in community development pro

gramma's van de recente jaren te Indiana golden: 1."creating 

community improvements" en 2. "public policy education at the 

local level" 41. 

Ten einde verbeteringen in een gemeenschap te bewerkstelli

gen (doeleinde 1.) vereist een community development pro

gramma de participatie van de leden van die gemeenschap die 

volgens Fraenkel de volgende kenmerken moeten bezitten: 

"(a) they are in basic agreement, or "likeminded" about the 

desirability of the community improvement(s) which it is 

contemplated to accomplish, and (b) they control resources 

(wealth, capital, "contacts", influence, etc.) which are 
42 necessary to accomplish community improvements" . Met 

andere woorden, de participanten zijn wat Fraenkel noemt 
43 "like-minded resource-holders" . Uitgesloten van deelname 

zijn dus diegenen die ten aanzien van de wenselijkheid van 

die verbeteringen van mening verschillen en diegenen die 

44 
geen hulpmiddelen bezitten . De redenering van die uit
sluiting is als volgt: met mensen die verdeeld zijn is geen 
consensus te bereiken en zij die niets bezitten kunnen ook 
niet de noodzakelijke hulpmiddelen verschaffen waardoor zij 
allen niet bruikbaar zijn bij acties die gericht zijn op 
het brengen van verbeteringen. Het zijn voornamelijk de 
"leading citizens" die in tegenstelling tot de "lower 
class individuals" meer bereid zijn zich in te spannen voor 
gemeenschapsverbeteringen en meer kunnen beschikken over 

45 
hulpmiddelen . Hieruit volgt dat de strategie, om ver
beteringen in een gemeenschap teweeg te brengen, is: hoofd
zakelijk werken met lokale leiders. "Leadership Committee 

46 
Approach" wordt die strategie genoemd . De participatie 

behorend tot die strategie is dus beperkt tot de deelname 

van lokale leiders. Die participatie wordt aangeduid met 
47 "Restricted Leadership Participation" 

"Brede" participatie is altijd een potentiële bedreiging 
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voor de uitvoering van ontwikkelingsprojecten zo stelt 

Fraenkel. Weerstand tegen verbeteringen zou kunnen komen 

van "such types of individuals as political conservatives, 

who favour less spending on public works, and conserva

tionists, who do not believe that man can improve upon the 
48 existing environment" . Ook diegenen die als gevolg van 

de resultaten van ontwikkelingsprojecten in een of andere 

ongunstige positie zullen komen te verkeren kunnen zich 

verzetten tegen die projecten. Welnu, mogelijkheden geven 

tot "community wide participation" stelt potentiële opposan

ten in de gelegenheid hun stem te laten horen met als moge-
49 lijk gevolg dat de geplande verbeteringen niet doorgaan 

Fraenkel geeft toe dat opposanten op zo'η manier ook ver

beteringen, die slechts voor een kleine groep belangrijk 

zouden zijn,kunnen tegengaan 

Buiten discussie bij Fraenkel blijft de actie die erop ge

richt is om niet belanghebbenden en potentiële tegenstan

ders van verbeteringen voor te lichten en wel in die mate 

en op die wijze dat zij uiteindelijk de noodzaak of wense

lijkheid van die verbeteringen toch inzien en daardoor in 

elk geval niet meer tegen die verbeteringen behoeven te zijn 

en wellicht nog wel potentiële aandragers van hulpmiddelen 

kunnen worden. Muintir na Tire's community council systeem 

sluit bij voorbaat niemand uit van ontwikkelingsprojecten. 

De community councils in Kerry probeerden van zoveel moge

lijk mensen de medewerking te verkrijgen ten behoeve van het 

ontwerpen en uitvoeren van dergelijke projecten. Wel moet 

onmiddellijk gezegd worden dat, juist omdat de community 

councils zoveel mogelijk mensen van de noodzaak of wense

lijkheid van een project hadden te overtuigen en wel in die 

zin dat zoveel mogelijk mensen hun medewerking aan een pro

ject gaven, het dikwijls erg lang duurde voor een project 

echt van de grond kwam. Als voorbeeld wil ik hierbij ver

wijzen naar de waterleidingprojecten (group water schemes) 

van de community councils (zie hoofdstuk VI). Grote groepen 

- 207 -



van mensen overtuigen en (potentiële) tegenstanders over

reden kost veel tijd. Maar de community councils in Kerry 

hadden vaak ook geen andere keus. In de meeste dorpen waren 

maar weinig lokale elite en leiders die ten bate van veel 

zaken een bijdrage konden leveren. Zelfs tijd was voor zulke 

mensen zeer schaars. Voor de voorbereiding en uitvoering 

van verschillende projecten hadden de community councils 

dan ook de daadwerkelijke hulp van veel meer inwoners van 

het dorp of de parochie nodig. Daarom gingen de community 

councils zo lang door met het werven en maken van voorstan

ders. Met hoofdzakelijk lokale leiders werken, zoals Fraen-

kel dat aangeeft, zouden veel community councils van 

Muintir na Tire zich niet kunnen permitteren. Het zou ook 

tegen de principes van Muintir na Tire zijn als community 

councils niet de moeite zouden doen om zoveel mogelijk men

sen te laten deelnemen aan projecten die verbeteringen in 

het dorp tot doel hebben (zie hoofdstuk IV). 

Fraenkel wekt de indruk dat mensen die handenarbeid kunnen 

leveren geen bezitters zijn van hulpmiddelen. Voor veel 

ontwikkelingsprojecten zullen behalve financiën, goederen, 

relaties en macht ook mensen nodig zijn die met hun handen 

kunnenwerken. In Kerry bleek dat nodig te zijn bij onder 

andere de waterleidingprojecten van de community councils. 

Het werken met de handen is een activiteit die door veel 

mensen die minder geschoold zijn, in termen van Fraenkel 

"the lower class individuals", zeer wel verricht kan worden. 

Waarom zouden die mensen dan niet kunnen meedoen in een 

besluitvormingsproces dat gericht is op verbeteringen in 

een gemeenschap en waarom zouden die mensen bij voorbaat 

tegen die verbeteringen zijn? En vooral wanneer de gevolgen 

van ontwikkelingsprojecten een brede groep van mensen uit 

een samenlevingsverband kunnen raken - voordelig dan wel 

nadelig - dient een brede groep van mensen in die projecten 

te participeren. Ook wanneer het op voorhand niet duidelijk 

is hoe groot de groep van mensen is die de gevolgen van een 
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ontwikkelingsproject zal ondergaan, zal een brede partici

patie niet bij voorbaat vermeden moeten worden. De 

"Restricted Leadership Participation" is juist in strijd 

met wat community development in het algemeen beoogt: "at 

increased and better participation of the people in community 

affairs" 

Bij het community development programma ten behoeve van 

"public policy education at the local level" (doeleinde 2.) 

gaat het niet om creëren van wat wordt genoemd "tangible 

results" maar om burgers zover te krijgen dat zij op de 
52 hoogte raken van zaken die het openbaar bestuur aangaan 

Het doel van dat community development programma is dus van 

opvoedkundige aard. De strategie om dat doel te realiseren 

behelst het op lokaal niveau geven van feitelijke informatie 

aan burgers over een bepaald beleid van de overheid en over 

het probleem dat aanleiding tot dat beleid heeft gegeven. 

Daarbij krijgen de mensen ook informatie over mogelijke 

alternatieven van dat beleid en over de consequenties van 

die beleidsalternatieven . Die strategie, de "Public 

Policy Methodology" genoemd, vraagt om de participatie van 

alle segmenten en strata van een lokale gemeenschap. 

"Broadly-representative Cross-section of Community Population" 
54 is dan ook de naam van dit type participatie . Er is dus 

sprake van een brede participatie. Een publieke zaak als het 

beleid van de overheid moet iedere burger aangaan en dus 

dient de informatie en de discussie daarover ook "widespread" 

te zijn, aldus Fraenkel 

Van de participanten in de programma's voor "public policy 

education" wordt niet verwacht dat zij een consensus berei

ken over een bepaald beleid van de overheid . Over het 

beleid van de overheid lopen de meningen en interessen immers 

altijd uiteen. In een gemeenschap waar sociaal-economische 

verschillen zijn en waar de mensen tot verschillende groepen 

behoren, heeft niet iedereen dezelfde problemen en oplossingen 
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en kan niet verwacht worden dat in die gemeenschap de 

"community leaders" volstrekt dezelfde gezichtspunten hebben 
57 

als die van de rest van de gemeenschapsleden 

Omdat het overheidsbeleid met betrekking tot bepaalde kwes

ties vele uiteenlopende groepen kan raken zonder dat die 

dat vooraf weten, zal het goed zijn dat al die groepen wor

den ingelicht over dat beleid. Daarom moet in zo'η voor

lichtingsprogramma "breed" geparticipeerd worden. Door een 

goede voorlichting aan zoveel mogelijk mensen kunnen velen 

nagaan wat het betreffende beleid voor hen kan betekenen en 

daardoor kunnen veel mensen ontdekken wat hun eigen belangen 
58 

zijn 

Die brede participatie is ook nuttig voor de overheid die 

het beleid moet maken. Een bepaald beleid kan voor de ene 

groep een oplossing zijn terwijl het voor een andere groep 

een probleem is. Bovendien kunnen er voor een en hetzelfde 

probleem alternatieve oplossingen worden aangedragen. Om 

dan een goed beleid te kunnen maken is het nodig dat de 

verschillende groepen de overheid laten weten wat hun pro

blemen zijn en welke oplossingen zij voor die problemen 
59 

zien 

Het nadeel van een programma voor "public policy education" 

is volgens Fraenkel dat de uitvoering ervan op lokaal niveau 

een bron van conflicten zou kunnen worden. "The implemen

tation of public policy education might (1) undermine com

munity consensus, and (2) disrupt established patterns of 

political participation at local level", aldus Fraenkel 

In iedere gemeenschap bestaan veel problemen. Het is onmoge

lijk dat de overheid voor al die problemen tegelijk oplos

singen heeft. Daarvoor zijn haar middelen te schaars en een 

groot aantal problemen vallen trouwens buiten haar competen

tie en zullen door anderen in de particuliere sector opge

lost moeten worden. Met andere woorden, de overheid zal voor 

haar beleid een keuze moeten maken uit een aantal van die 
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problemen. Die keuze nu zal niet voor iedereen een geluk

kige of goede keuze zijn. Door nu via een "public policy 

education" programma een gekozen beleidsprobleem alsnog ter 

discussie te stellen kunnen verschillende mensen tot de 

ontdekking komen dat de problemen die zij aanvankelijk voor 

zich hadden gehouden of waarvan zij vroeger hadden aange

nomen dat die niet voor overheidszorg in aanmerking zouden 

kunnen komen, eigenlijk toch door de overheid opgelost had

den kunnen worden. Die mensen kunnen zich dan gediscrimi

neerd voelen en daardoor alsnog met de voorstanders van het 

gekozen beleidsprobleem in conflict raken. In een lokale 

gemeenschap zouden dergelijke conflicten over lokale be

leidsproblemen de aldaar heersende consensus kunnen onder

ei 

mijnen 

Als reactie op bovenstaande opmerking van Fraenkel zou ge

steld kunnen worden dat de kans op het ondermijnen van een 

consensus verminderd zou kunnen worden, wanneer in een 

public policy education programma,in plaats van een defini

tief vastgesteld beleid of een definitief gekozen beleids

probleem,een beleidsvoornemen ter informatie gegeven en ter 

discussie gesteld wordt en wel binnen een redelijk grote 

termijn. Het gaat erom, dat de mensen voldoende tijd krij

gen om in te zien in hoeverre en waarom hun verlangens wel 

of niet in dat beleidsvoornemen zijn of kunnen worden opge

nomen. De mensen moeten de tijd krijgen om zich ervan te 

overtuigen dat de overheid een keuze moet maken en dat de 

nu "gediscrimineerden" wellicht een andere keer aan hun 

trekken kunnen komen. Van de andere kant krijgen de beleids

makers de tijd om hun beleidsvoornemens aan de hand van de 

"uitgelokte" reacties van de mensen bij te stellen of te 

veranderen. 

Alle geïnteresseerde groepen uitnodigen voor een discussie 

over een beleid voor lokale zaken kan het vaste patroon van 

politieke participatie, verhoudingen en posities verstoren, 
6 9 

aldus Fraenkel . De gevestigde lokale politici zouden 

zich er heftig tegen kunnen verzetten dat veel meer mensen 
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zich met politieke zaken gaan bemoeien. En dat verzet zou 

dan niet voor niets zijn: "Expanded citizen participation 

would obviously decrease their relative weight. The new 

recruits might also change the prevailing balance of 

political forces in unknown directions. They might not 

accept the establishment's conception of common good for 

the community" 

De door Fraenkel aangestipte vrees van lokale politici voor 

verlies van hun invloed was ook in Kerry niet afwezig (zie 

de hoofdstukken VI, VII en VIII). 

Voor Muintir na Tire's community councils zou een programma 

voor "public policy education", waarbij een beleidsvoor

nemen van het graafschapsbestuur aan hun ter informatie en 

ter discussie gegeven wordt, welkom zijn. Immers zo'η 

programma biedt de community councils en het graafschaps

bestuur de mogelijkheid in te zien hoe en waar zij hun 

(ontwikkelings)plannen op elkaar kunnen of moeten af

stemmen. In Kerry waren indicaties voor de wenselijkheid 

van dat inzicht aanwezig (zie de hoofdstukken VII en VIII). 

Een dergelijk programma voor "public policy education" zou 

georganiseerd en uitgevoerd moeten kunnen worden door ver

tegenwoordigers van het graafschapsbestuur - en dat zijn 

ambtenaren èn volksvertegenwoordigers - samen met vertegen

woordigers van de Kerry County Federation. Door zelf actief 

te participeren in de organisatie en de uitvoering van dat 

programma zouden ambtenaren en volksvertegenwoordigers zelf 

mede richting kunnen geven aan de eventuele veranderingen 

van het vaste patroon van politieke participatie, verhoudin

gen en posities. 

Met mijn opmerkingen ten aanzien van het verminderen van de 

kans op ondermijning van de consensus en ten aanzien van het 

door ambtenaren en volksvertegenwoordigers mede richting 

geven aan mogelijke veranderingen van het vaste patroon van 

politieke participatie, verhoudingen en posities, wil ik 
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niet beweren dat ik het oneens zou zijn met de opvatting 

dat conflicten een stimulans kunnen zijn voor verandering 

64 

van beleid . Georganiseerde verzetsacties van de bevol

king tegen een door haar niet (meer) als legitiem te aan

vaarden overheidsbeleid kunnen de betreffende overheid er

toe dwingen tenslotte dat beleid te evalueren en te herzien. 

Het zijn echter de mensen, voor wie een bepaalde beleids

verandering wenselijk of noodzakelijk is, die bepalen onder 

welke omstandigheden die verandering door middel van een 

consensus- dan wel een conflictstrategie bewerkstelligd 

dient te worden. Het middel, het conflict, kan voor die 

mensen vooralsnog erger zijn dan de kwaal, het omstreden 

beleid. In een voor Inspecteurs van de Gezondheid gehouden 

rede over een van de functies van de particuliere organisa

ties als de community councils zei de National Director 

van Muintir na Tire over consensus en conflict: "A function 

of these bodies, I suggest, should be to work towards a 

consensus with the statutory authorities and personnel. The 

alternative may be confrontation and conflict. Confron

tation may be inevitable and even necessary at times, but 

generally, I think conflict is wasteful - of resources, 

energy, time and personnel. So again in my opinion, the 

respective roles ought to converge into a common stream of 

development" . Zoals uit de in hoofdstuk VII opgetekende 

gegevens blijkt, ging Muintir na Tire, bij haar pogingen 

wettelijke voorzieningen te verkrijgen voor de regeling van 

de bevoegdheden van de community councils en hun relatie tot 

de overheid, duidelijk uit van een consensusmodel. Ik ben 

in Kerry geen situatie tegengekomen waaruit bleek dat com

munity councils protest- en verzetsacties tegen het graaf-

schapsbestuur hielden teneinde iets van die overheid gedaan 

te krijgen (zie hoofdstuk VIII). 
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Hoofdstuk X: Participatieproblemen en het ruilmodel 

Inleiding 

De Amerikaanse socioloog Harold H. Weissman heeft in zijn 

studie "Community Councils and Community Control" , aange

toond dat het ruilmodel een bruikbaar instrument is om het 

functioneren van een community council begrijpelijk te 

maken en dat de toepassing van het ruilmodel kan leiden tot 

het opstellen van praktische richtlijnen voor diegenen die 

belast zijn met het dagelijks functioneren van een community 

council. Voor zijn studie heeft Weissman in Du Pont, een 

wijk in een niet bij naam genoemde stad in het oosten van de 

Verenigde Staten van Amerika, een onderzoek gedaan naar 

het functioneren van een community council: de Du Pont 

Neighbourhood Council. Zijn onderzoeksgegevens heeft 

Weissman met behulp van het ruilmodel geanalyseerd en be

schreven. 

In navolging van Weissman wil ik in dit hoofdstuk laten zien 

dat ook voor de analyse en beschrijving van verschillende 

participatieproblemen waarmee de community councils in Kerry 

te maken hadden het ruilmodel goed gehanteerd kan worden. Ik 

zal tevens aantonen dat uit het gebruik van het ruilmodel 

enkele praktische richtlijnen kunnen worden afgeleid voor de 

leden van die community councils, hun Community Development 

Officer en hun Community Advisers. In hoeverre het gebruik 

van die richtlijnen de gewenste resultaten zal opleveren, 

zullen de zo net genoemde personen moeten toetsen. 

De community council en de beloningen voor en de kosten van 

participatie 

Weissman analyseert een community council als de plaats waar 

zich ruilprocessen voordoen. Een community council heeft om 
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zijn doel te kunnen realiseren en om zichzelf te kunnen 

handhaven hulpmiddelen nodig. Die hulpmiddelen tracht een 

community council van andere individuen of organisaties te 

krijgen en wel in ruil voor beloningen die hij oroduceert 
2 

of waarvoor hij kan zorgen 

Laten wij als voorbeeld een doel nemen dat veel community 

councils in Ierland gerealiseerd willen zien, namelijk de 

aanleg van openbare waterleiding (zie hoofdstuk VI). Om dat 

doel te kunnen realiseren heeft een community council hulp

middelen nodig. Die hulpmiddelen zijn zoals eerder is aange

geven voornamelijk geld, materiaal en arbeidskracht. Al die 

middelen moet een community council zien te krijgen van 

op de eerste plaats diegenen die een waterleiding willen 

hebben. Op de tweede plaats moet een community council die 

hulpmiddelen ook van de centrale overheid en van het graaf-

schapsbestuur proberen te verkrijgen. Genoemde middelen voor 

een waterleidingproject aan een community council beschik

baarstellen betekent in dat project participeren. Wat een 

community council dan in feite moet doen om zijn doel ge

realiseerd te krijgen is zoveel mogelijk mensen en de beide 

genoemde overheden vragen ofwel overreden te participeren. 

Voor die participatie zal een community council de partici

panten de waterleiding in het vooruitzicht kunnen stellen. 

In termen van het ruilmodel: de waterleiding is de beloning 

die de mensen kunnen krijgen in ruil voor hun participatie. 

De centrale overheid en het graafschapsbestuur kunnen voor 

hun participatie als beloning krijgen het feit dat zij zich 

van hun taak, de burgers van een graafschap voorzien van 

waterleiding, op een voordeliger manier kunnen kwijten. Im

mers mede door toedoen van een community council dragen die 

burgers zelf een groot deel aan die voorziening bij door in 

het project van hun community council te participeren (zie 

hoofdstuk VI). 

In hoofdstuk VI is het gegeven gesignaleerd dat het voor een 
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community council in Kerry niet altijd gemakkelijk was om 

ten behoeve van een waterleidingproject voldoende mensen tot 

participatie te krijgen. Dat probleem nu kan aan de hand van 

het ruilmodel als volgt geanalyseerd worden. Conform het 

ruilmodel zal het individu voor het gaat participeren de 

kosten en baten van zijn participatie calculeren en zal het 

besluiten te participeren wanneer de baten opwegen tegen de 

kosten . Daarom stelt Weissman: "The rewards that a council 
4 

offers must outweigh the costs of participation" 

Laten wij eerst nog eens nagaan wat de participatie in een 

waterleidingproject de participant zoal aan baten zal ople

veren (zie hoofdstuk VI). Op de eerste plaats zal de parti

cipant waterleiding krijgen. Door te participeren zal men 

hier niet meer zo lang op behoeven te wachten. Andere ge

makken of voordelen verbonden aan het bezit van waterleiding 

zoals gezuiverd water, constante waterdruk en minder werk 

zullen ook tot de baten van de betreffende participatie horen. 

De participatie, die al die baten zal opleveren, zal ook 

kosten met zich meebrengen (zie hoofdstuk VI). Zo zal de 

participant een deel van de aanlegkosten moeten betalen, 

arbeid moeten verrichten en voortaan voor het gebruik van 

water moeten betalen. 

Welnu, er waren mensen in Kerry die ondanks die kosten be

sloten hadden in het waterleidingproject van hun community 

council te participeren. Voor die mensen wogen de genoemde 

baten wel op tegen de betreffende kosten. Zouden er meer 

kosten en niet meer baten bijgekomen zijn, dan zouden die 

mensen hebben kunnen besluiten niet in dat project te par

ticiperen. In dat geval zouden de baten niet meer opgewogen 

hebben tegen de kosten. Dat nu was de omstandigheid waarin 

verschillende boeren in Kerry kwamen te verkeren. Voor die 

boeren immers zouden er nog meer kosten bijkomen, zoals het 

overbodig worden van een eigen dure electrische pompinstal-

latie, de extra overlast door graaf- en breekwerk voor de 

aansluiting op het openbare waterleidingnet en de eventuele 

nadelen van het bekendmaken van de waarde van hun grondbe-
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zit (zie hoofdstuk VI). Voor die boeren zouden de baten niet 

opwegen tegen de kosten van hun eventuele participatie. Die 

boeren waren dan ook moeilijk tot participatie over te halen. 

Voor het welslagen van een waterleidingproject als dat van 

de community councils in Ierland is het nodig dat zoveel 

mogelijk mensen in zo'η project participeren: hoe meer men

sen des te meer geld, materiaal en arbeidskracht, waardoor 

des te sneller de aanleg van een waterleiding een feit is. 

Wil een community council bereiken dat de aanleg ervan niet 

nog langer wordt uitgesteld dan zal hij ervoor moeten 

zorgen dat weigeraars en weifelaars van gedachten verande

ren en alsnog in het project participeren. Hoe zal een com

munity council in dat geval moeten handelen? Overeenkomstig 

het ruilmodel is het antwoord daarop eenvoudig: een communi

ty council zal de kosten van de participatie moeten verlagen 

en of de beloningen of baten van de participatie moeten ver

hogen. Kosten verlagen en beloningen verhogen kan een com

munity council door "manipulating its goals, procedures, and 

structure", aldus Weissman . Daaraan voegt hij nog toe: "A 

council's ability to lower costs deserves emphasis for it is 

easily overlooked" . Dat die manipulatie op de doeleinden, 

procedures en de structuur van een community council toege

past moet worden komt volgens Weissman doordat in het alge

meen "councils produce rewards in one or more of three ways: 

(1) by achieving specific goals, (2) through the procedures 

by which these goals are achieved, or (3) through structural 

devices, such as formal offices or informal cliques" . De 

Du Pont Neighbourhood Council was door een dergelijke mani

pulatie in staat geweest kosten te verminderen en belonin

gen te vermeerderen waardoor veel meer mensen in de pro-

8 pectén van die council waren gaan participeren 

Laten wij nu nagaan wat een community council in Kerry met 

zijn doelen, procedures en structuur zou kunnen doen om ter 

wille van die weigerende en weifelende boeren de kosten en 
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de baten van de participatie in een waterleidingproject te 

verminderen respectievelijk te vermeerderen. 

Van de landwegen in Kerry maken de boeren het meeste gebruik. 

Voor hun steeds groter wordende al of niet gemotoriseerde 

werk- en voertuigen zijn veel van die wegen echter te smal, 

te bochtig en slecht. Veel boeren klagen over die toestand 

van de landwegen. Verbetering en onderhoud van wegen is een 

taak van het graafschapsbestuur. Verschillende community 

councils nu hadden bewezen dat mede door hun toedoen -

meestal door namens het hele dorp of de parochie petities 

in te dienen - het graafschapsbestuur wat eerder wegen had 

laten verbeteren. Welnu, voor wat betreft zijn doelen zou 

een community council de desbetreffende boeren voor hun 

participatie in een waterleidingproject ook in het vooruit

zicht kunnen stellen dat hij voor hen bij het graafschaps-

bestuur zal pleiten voor de verbetering van landwegen. Die 

inzet zou dan doel van een community council kunnen worden 

en een beloning voor die boeren. 

Procedureel zou een community council ook kostenverlagend 

kunnen werken. Een community council zou de grootte van de 

financiële bijdrage die de boeren ten behoeve van een water

leidingproject zouden moeten betalen, niet moeten vaststel

len op basis van de door de boeren op te geven grondwaarde. 

Een community council zou een bepaald totaalbedrag kunnen 

noemen dat de boeren tezamen moeten opbrengen voor de aan

leg van een waterleiding. Dat bedrag zou een community coun

cil kunnen laten taxeren door deskundigen. Het graafschaps

bestuur beschikt immers over functionarissen die met betrek

king tot de financiële kant van zo'n project deskundig zijn. 

Op die deskundigen zou een community council een beroep 

kunnen doen. Op die manier zouden de boeren de waarde van 

hun grond niet aan "derden", zijnde een community council 

- en via die organisatie wellicht ook anderen - hoeven 

bekend te maken. Daarmee zou bij de betreffende boeren een 

bezwaar tegen hun participatie in het project en dus een 

van de kosten van zo'n participatie kunnen vervallen. 
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Dat de boeren tezamen een bepaald totaalbedrag zouden moeten 

opbrengen is zojuist gesuggereerd. Maar niet alle boeren 

zijn even draagkrachtig of hebben even veel grond van een 

zelfde waarde. Met andere woorden, van dat bedrag zal niet 

iedere boer een even groot deel kunnen of willen betalen. 

Dus, hij zal op de een of andere manier toch rekening houden 

met zijn vermogen of de waarde van zijn grond. Een community 

council die de organisatie van een waterleidingproject op 

zich zal nemen zal zich ook moeten bemoeien met het probleem 

van de financiële bijdrage en daardoor met de draagkracht 

van de participanten in dat project. En zo zou de community 

council toch weer moeten uitzoeken en bepalen welke boeren, 

op grond waarvan, een bepaalde bijdrage moeten geven. Het 

opgeven van de grondwaarde aan "derden" zou zodoende weer 

tot de mogelijkheden kunnen behoren, waardoor het kostenver

lagend aspect van de voren omschreven procedurele ingreep 

teniet gedaan zou kunnen worden. Om dat te voorkomen zou 

een community council iets kunnen doen aan zijn organisatie

structuur. Zoals in hoofdstuk IV is vermeld kan een communi

ty council binnen zijn eigen gelederen "sub-committees" voor 

zijn projecten instellen. Ieder sub-comitá behartigt een 

project. Een community council zou de hele organisatie voor 

de aanleg van een waterleiding bij de boeren kunnen overla

ten aan de boeren zelf en wel zo, dat de boeren voor de 

aanleg van die waterleiding een eigen door henzelf samenge

steld sub-comitë hebben. De boeren zouden zodoende een 

eigen project hebben. Hoeveel iedere boer ten behoeve van 

dat project financieel moet bijdragen zou dan geheel 

binnen eigen kring en op eigen wijze vastgesteld kunnen 

worden. In het dorp Broscrana bij voorbeeld hadden boeren 

ook een eigen en succesvol waterleidingproject. Mij werd 

als reden voor die "segregatie" opgegeven dat die boeren 

niet in een en hetzelfde project wilden samenwerken met de 

rest van het dorp, omdat die in het organiseren en plannen 

van projecten altijd beter en sneller placht te zijn. Het 

was nota bene de Community Development Officer die de be-

- 220 -



treffende boeren op het idee van een eigen waterleidingpro

ject had gebracht en daarmee de aanleg van een waterleiding 

voor heel Broscrana had veiliggesteld. Een eigen project om 

redenen van het "voorkomen dat opgave van de grondwaarde 

aan derden gedaan moet worden" zou ook geprobeerd kunnen 

worden. 

Overzien wij bovenstaande doel-, procedure- en structuurge

richte manipulatie en daarbij het kosten- en batenlijstje 

van de betreffende boeren dan zijn nog twee kostenfactoren 

overgebleven: het overbodig worden van een eigen dure 

electrische pompinstallatie en de extra overlast door het 

graaf- en breekwerk voor de aansluiting op het openbare 

waterleidingnet. Die laatste kostenfactor zou een community 

council reeds gecompenseerd kunnen hebben door als beloning 

voor die boeren bij het graafschapsbestuur te pleiten voor 

de verbetering van landwegen (zie eerder). Ook zou een com

munity council namens die boeren, als beloning voor hun 

participatie in een waterleidingproject, bij het graafschaps-

bestuur dringend kunnen verzoeken om een vergoeding van de 

financiële gevolgen van vorengenoemd graaf- en breekwerk. 

Het overbodig worden van de pompinstallaties zou een com

munity council ten overstaan van betreffende boeren kunnen 

relativeren. Een community council zou die boeren dan op 

het volgende kunnen wijzen. De electrische pompinstallatie 

zou niet per se in onbruik hoeven te geraken. Voor bij 

voorbeeld de schoonmaak van de stallen, en van de voer- en 

werktuigen en voor de koeling van de melk zou men gebruik 

kunnen blijven maken van zo'η installatie. Daarmee zouden 

die boeren zelfs op hun rekening voor verbruik van water 

uit het openbare waterleidingnet kunnen besparen. 

In hoeverre de voorafgaande gesuggereerde stappen van een 

community council daadwerkelijk succes zullen hebben en 

ertoe zullen leiden dat voor de betrokken boeren de baten 

van hun eventuele participatie in een waterleidingproject 

op die manier wel zullen opwegen tegen de kosten ervan, 

waardoor zij meer bereidheid tot participatie zullen tonen, 
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zal de praktijk moeten leren. 

Extra beloningen zijn beloningen anders dan het beoogde 

doel dat met een project waarvoor hulpmiddelen bestemd zijn 

bereikt moet worden. Dus, naast waterleiding en alle daar

mee gepaard gaande gemakken als resultaat ên beloning voor 

het participeren in het waterleidingproject, is bij voor

beeld het pleiten bij het graafschapsbestuur voor verbete

ring van landwegen en voor vergoeding van de financiële 

gevolgen van breek- en graafwerk een extra beloning. 

Extra beloningen zouden het oorspronkelijk beoogde resultaat 

van een project kunnen completeren, waardoor de bereidheid 

om in dat project te participeren vergroot zou kunnen worden. 

Die extra beloningen zouden weleens de voornaamste of 

misschien wel de enige stimulans voor iemand kunnen zijn om 

in een project te participeren. Zo zouden bij voorbeeld 

boeren die niet geïnteresseerd zijn in het verfraaien van 

het centrum van het dorp - bij voorbeeld omdat zij daar ver 

vandaan wonen - toch in een centrumverfraaiingsproject van 
9 

een community council kunnen participeren, omdat zij dan 

daardoor die community council ook voor hun eigen belangen 

- bij voorbeeld een project gericht op het draineren van 

hun weilanden - zouden kunnen interesseren. 

Als het juist is dat mensen ook of voornamelijk of alleen 

om de extra beloningen participeren, zouden de community 

councils, door bewust op dergelijke beloningen te letten 

en door die ook te creëren en duidelijk te etaleren, meer 

mensen voor participatie in hun projecten kunnen bereiken. 

Dat etaleren kan erg belangrijk zijn, omdat niet iedereen 

direct zal weten met wie welke lonende zaken gedaan kunnen 

worden. Voor zoveel mogelijk mensen zal het dan duidelijk 

moeten zijn waarom het lonend kan zijn om in een bepaald 

project te participeren, ook al is men niet direct geïn

teresseerd in het door dat project te realiseren doel. Dat 

non-participanten op de vraag waarom zij niet participeer

den antwoordden met "waarom zou ik participeren" zou voor 
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een deel erop kunnen duiden dat zij niet wisten welke belo

ningen zij in ruil voor hun participatie konden krijgen. 

Het etaleren van beloningen kan tevens belangrijk zijn voor 

die mensen die bewust op zoek zijn naar beloningen. Die 

mensen zullen willen participeren met die organisaties die die 

beloningen kunnen bieden die zij zoeken. Ook Weissman heeft 

zich mede op grond van zijn onderzoekservaringen in die zin 

uitgelaten. Bij voorbeeld over de rol van diegene die voor 

lokale organisaties zoals community councils werkt, stelt 

hij: "The worker must develop the supply of rewards and 

the image of the organization. The more clearly these are 

developed the more likely the organization is to be under 

the control of those who seek such rewards" (onderstr., 

D.)
 1 0

. 

In navolging van Homans beschouwt Weissman een lid van een 

community council als iemand die tijd, geld en bekwaamheid 

in een community council investeert in ruil voor een of andere 

beloning. En zoals het met mensen gaat die geld in een of 

andere zaak investeren, "the investor in a council must 

calculate the possible risks of his involvement and the 

potential rewards of investing his resources in other 

places" . Het zijn die risico's en de eventueel elders mis 

te lopen beloningen die de kosten uitmaken van iemands lid

maatschap van een community council. 

Van de Du Pont Neighbourhood Council, de community council 

in Weissman's onderzoek, werd men lid door aanmelding. In 

zo'η geval is het aannemelijk dat iemand gaat overwegen 

wat het lidmaatschap van een community council hem zal op

brengen en kosten; er is dus sprake van calculeren. In 

Kerry werd men door anderen tot lid van een community coun

cil gekozen, zonder dat men zich als kandidaat voor dat 

lidmaatschap had hoeven op te geven (zie de hoofdstukken 

IV en V). De vraag dringt zich op of ook in zo'η omstandig

heid het gekozen lid een calculatie als boven bedoeld zou 

hebben gemaakt. 
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In Kerry kregen mensen van een commissie die de verkiezin

gen had georganiseerd (steering committee) of van de aftre

dende community council het bericht dat zij tot lid van een 

community council waren gekozen. Er waren mensen die zo'η 

mededeling als kennisgeving hadden aangenomen en het lid

maatschap zonder meer hadden geaccepteerd. Sommigen waren 

met zo'η uitslag van de verkiezingen niet gelukkig, omdat 

zij helemaal geen lid van een community council wilden 

worden. Die mensen hadden het lidmaatschap toch maar ge

accepteerd uit vrees dat zij anders hun kiezers, waaronder 

kennissen, zouden teleurstellen. Er had dus een overweging 

van kosten plaatsgehad: die mensen wilden geen risico lopen 

anderen teleur te stellen. Er waren ook mensen die het lid

maatschap van een community council niet aanvaard hadden, 

omdat zo'η lidmaatschap voor hen een last zou betekenen: het 

zou veel tijd kosten en deskundigheid vereisen en men zou 

de kans lopen zich te compromitteren of zich bloot te geven. 

Ook die mensen hadden de eventuele kosten van hun lidmaat

schap overwogen. Verscheidene community council leden hadden 

pas achteraf de resultaten van hun werk gewaardeerd. Voor 

sommige van die leden hadden alleen maar de baten van hun 

investeringen in de community council geteld en niet de 

kosten ervan. Die leden hadden, door actief lid te zijn, bij 

voorbeeld geleerd in het openbaar te spreken, met officiële 

personen om te gaan en brieven te schrijven en zelfs leren 

typen. Het zou voor een community council een taak kunnen 

zijn om ook op dergelijke baten of beloningen wat meer na

druk te leggen, anders gezegd, die te etaleren. Die baten of 

beloningen zouden voor iemand een extra prikkel kunnen zijn 

om zich in een community council wat meer in te spannen of 

om daarin actief te blijven. Onder de community council 

leden die hun werk pas achteraf hadden beoordeeld waren er 

ook voor wie de kosten van hun investeringen in de communi

ty council juist wel van doorslaggevende betekenis waren 

geweest en wel in die zin dat zij daardoor nooit meer lid 

van een community council zouden willen worden. De betref-
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fende kosten waren: de opoffering van te veel vrije tijd; 

te veel inspanning voor het werk van de community council. 

Volgens Weissman kan het "reward potential" van de partici

patie in een community council bepaald worden door de baten 

en kosten van die participatie te evalueren in relatie tot 

de veelsoortigheid van statussen van de individuele parti-
12 

cipanten . Elk individu heeft immers meer dan een status. 

Weissman's hypothese is dan dat "the more statuses an 

individual occupies in which a council's rewards are 

salient, the more likely he is to participate in the coun

cil" . In het licht van die hypothese merkt Weissman op 

dat de "people who were highly involved in Du Pont were 

those who tended also to occupy statuses of minister, 

social worker, and politician ... All received negotiable 
14 rewards for use in their professional status systems" 

Hoewel ik onvoldoende onderzoeksgegevens heb om een evalu

atie zoals door Weissman voorgesteld te maken, wil ik toch 

een enkel voorbeeld noemen dat betrekking heeft op het 

elders gebruikmaken van resultaten of beloningen die men 

als lid van een community council heeft verkregen. Het 

voorbeeld betreft een persoon die in Kerry bij de regionale 

gezondheidsdienst werkte. Voor een deel van zijn werk -

plattelandsmensen bewust maken van de noodzaak van een 

goede zorg van hun gezondheid - was het zeer gewenst dat 

die persoon goede contacten had met die categorie mensen. 

Juist omdat hij actief lid was van de community council 

van Gorman kreeg hij gemakkelijk goede contacten met veel 

plattelanders. Het waren die contacten en de mogelijkheden 

daartoe die betrokkene ook voor zijn werk bij de gezond

heidsdienst goed kon gebruiken. 

De gebruikelijke assumptie is dat beloningen aan partici

panten toekomen door mee te werken aan het uitvoeren van 

een project. Maar de beloningen in de vorm van de beoogde 

resultaten van projecten ontstaan niet altijd onmiddellijk. 
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Het geplande resultaat van een project kan zelfs zo lang 

op zich laten wachten dat het meewerken aan zo'η "lange 

termijn" project niet meer beschouwd kan worden als een bron 

voor beloningen en vooral niet wanneer ook nog blijkt dat 

dat project de kans loopt te mislukken. In zulke gevallen 

kunnen de mensen zich ervan terugtrekken en zich nooit weer 

beschikbaar stellen voor project-activiteiten van een commu

nity council. Wanneer dergelijke situaties zich veelvuldig 

voordoen kan het voortbestaan van een community council 

op het spel komen te staan. Daarom ook stelt Weissman: 

"Council survival may be related to its ability to develop 

mechanisms for the storing and distribution of rewards that 

may be used during periods of project stalemate and 

failure" . De in dit hoofdstuk genoemde extra beloningen 

zouden het lange wachten op beoogde project-resultaten kun

nen compenseren. In dat verband kan ook gewezen worden op 

het belang dat Westpalm van Hoorn hecht aan nevendoelen als 

motieven van participatie (zie hoofdstuk IX). Zorgen voor 

extra beloningen zou, naast het realiseren van geplande 

doelen, dan ook een taak moeten zijn van een community 

council. 

De gerealiseerde doeleinden van een community council kun

nen behalve als bronnen van beloningen voor de participanten 

ook als bronnen van beloningen voor een community council 

zelf beschouwd worden. Enkele van de beloningen die een 

gerealiseerd doel een community council kan opleveren zijn 

bij voorbeeld het vertrouwen en de hulp van zijn achterban. 

Het realiseren van doelen en daarmee samenhangend het ver

krijgen van vertrouwen en hulpmiddelen van mensen zijn no

dig voor het voortbestaan van een community council. Een 

community council is er immers om doelen te helpen reali

seren en om die taak te kunnen vervullen heeft hij hulp

middelen in casu de participatie van zijn achterban nodig. 

In ruil voor het succesvol volbrengen van zijn taak krijgt 

een community council het vertrouwen van die achterban en 
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daarmee hulpmiddelen voor het continueren van zijn taken 

en dus van zijn bestaan. 

Hetgeen in het voorafgaande is geschreven, over de zorg 

voor extra beloningen in het geval de beoogde projectre

sultaten lang uitblijven en over het verkrijgen van het 

vertrouwen in en van de hulp voor een community council, 

kan in navolging van Bailey ook als volgt worden geïnter

preteerd. 

Mensen uit een dorp of een parochie investeren hulpmiddelen 

in hun community council teneinde die community council in 

de gelegenheid te stellen voor hen een project met succes 

uit te voeren. Als zij nu bereid zijn een tijd lang te 

wachten op de beoogde resultaten van dat project dan mag 

hun community council ook een tijd lang met die hulpmidde

len aan dat project werken. In dat geval heeft die commu

nity council van hen krediet gekregen oftewel uitstel om de 

betreffende resultaten te behalen. Maar er kan een moment 

aanbreken waarop men niet nog langer op die resultaten wil 

wachten. Als door bepaalde omstandigheden die community 

council dan nog niet met resultaten kan komen dan loopt hij 

gevaar zijn krediet kwijt te raken, anders gezegd, men zegt 

het vertrouwen in de community council op. Om in zo'η 

geval dat vertrouwen of dat krediet toch nog te behouden 

- kredietwaardig te blijven - is het zaak voor die community 

council dat hij die mensen kan voorzien van extra belonin

gen . De verstrekking van extra beloningen, die als uitbe

taling van interest beschouwd kan worden, zou dan de lange 

tijd van wachten op beoogde projectresultaten kunnen ver

goeden en daardoor het realiseren van die resultaten kunnen 

uitstellen. Door de successen van zijn projecten en door 

zijn zorg voor extra beloningen zou een community council 

zijn kredietwaardigheid kunnen verhogen en daardoor de 

kans dat mensen hem hulpmiddelen blijven geven. 

Het vertrouwen van de mensen annex het vertalen ervan in 
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het ter beschikking krijgen van hulpmiddelen heeft een 

community council ook nodig voor zijn relatie met andere 

organisaties, zoals die van de overheid. Voor het beïnvloe

den van het beleid, van bij voorbeeld het graafschapsbe-

stuur, is het belangrijk dat dat bestuur weet dat een 

organisatie, zoals een community council die zich uitgeeft 

als een vertegenwoordiger van een dorps- of parochiegemeen

schap, ook inderdaad het vertrouwen van die gemeenschap 

heeft. Het is dat aspect dat door de community councils in 

Kerry en Ierland veel meer bij hun achterbannen en in hun 

eigen gelederen benadrukt zou moeten worden. 
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Hoofdstuk XI: Conclusie 

In het voorafgaande is een beschrijving gegeven van het 

streven van Muintir na Tire, een Ierse particuliere com

munity development organisatie, om economische, sociale en 

culturele problemen in een dorps- of parochiegemeenschap 

(community) op te lossen mede door actieve inschakeling van 

de bevolking van die gemeenschap. Die actieve inschakeling, 

oftewel participatie, trachtte Muintir na Tire tussen 1937 

en 1970 te bewerkstelligen door middel van guilds en parish 

councils en vanaf 1971 door middel van community councils. 

De participatie door middel van community councils is uit

gangspunt van mijn onderzoek geweest. Ten aanzien van die 

participatie heb ik onderscheid gemaakt in: 

1. Interne participatie, dat is de deelname van de bewoners 

van een dorp of parochie aan het maken en uitvoeren van de 

ontwikkelingsplannen van hun community council; 

2. Externe participatie, dat is de deelname van de bewoners 

van een dorp of een parochie aan het maken en uitvoeren van 

de ontwikkelingsplannen van de lokale of centrale overheid. 

Voor deze vorm van participatie schakelen die bewoners hun 

community council in. 

Ontwikkelingsplannen heb ik ruim opgevat: plannen of pro

jecten ën activiteiten die gericht zijn op de verbetering 

van economische, sociale en culturele omstandigheden. 

In het graafschap Kerry te Ierland heb ik onderzocht wat 

bij de interne en externe participatie de problemen waren. 

Uit de in deze studie gegeven beschrijving van de problemen 

bij interne en externe participatie is gebleken dat, bij 

het bevorderen van beide vormen van participatie, met ver

schillende factoren rekening gehouden moest worden. Die 

factoren kunnen als volgt worden samengevat: 
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I. Bij de bevordering van de interne participatie 

1. Behoeften-onderzoek, bewustwordingsproces en voorlichting 

In het kader van de community development dienden de projec

ten van de community council gericht te zijn op het aan

brengen van verbeteringen in de economische, sociale en cul

turele omstandigheden van een dorps- of parochiegemeenschap. 

Belangstelling om aan die projecten deel te nemen kon eerst 

dan bij de mensen ontstaan wanneer zij zich bewust waren van 

de te verbeteren omstandigheden en van het nut en de moge

lijkheden om samen met de community council die omstandig

heden te verbeteren, en wanneer die projecten bij hun ge

voelde behoeften aansloten. 

Om zijn projecten te kunnen doen aansluiten bij de gevoelde 

behoeften van de mensen, en voor de bevordering van de be

wustwording bij de mensen van wat er zoal in het dorp ver

beterd zou kunnen of moeten worden, moest de community 

council gebruik maken van het behoeften-onderzoek. Bij dat 

onderzoek werd de mensen gevraagd kenbaar te maken aan 

welke verbeteringen zij behoefte hadden. Op die manier 

kon het behoeften-onderzoek de mensen ertoe brengen na te 

denken over de situatie waarin zij en hun dorpsgenoten 

leefden en, zodoende, zich bewust te worden van de te ver

beteren omstandigheden. Het behoeften-onderzoek zou gezien 

kunnen worden als een variant van de methode Paulo Freiré , 

die de mensen leert lezen en schrijven en tegelijk bij hen 

de bewustwording van hun situatie bevordert. Bij het be

hoeften-onderzoek kon die bewustwording in de hand gewerkt 

worden tegelijk met het pogen de op verbeteringen of op 

behoeften of problemen gerichte vragen te beantwoorden. 

De bewustwording van het nut en de mogelijkheden om samen 

met de community council bepaalde verbeteringen aan te 

brengen, moest de community council op gang brengen 
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door in zijn vergaderingen over die zaken met de mensen 

te discussiëren. Ook diende de community council ten be

hoeve van het bewustwordingsproces en, daarmee samenhangend, 

van de stimulering van de interne participatie, aan de men

sen geschreven voorlichting te geven over het hoe, wat en 

waarom van een behoeften-onderzoek, en over wat wel en niet 

samen met de community council verbeterd zou kunnen worden. 

2. Vormen van interne participatie 

De meest voorkomende vormen waarin de mensen in de ontwik

kelingsprojecten van de community council konden partici

peren waren, het geven van geld, het beschikbaar stellen 

van materiaal en het verrichten van arbeid. Omdat het niet 

voor iedereen altijd mogelijk was om aan elke vorm van 

participatie te voldoen, moest de community council, om 

non-participatie te voorkomen of te verminderen, het maken 

van een keuze uit de verschillende vormen van participatie 

zoveel mogelijk aan de mensen zelf overlaten. 

3. Kosten en baten 

Deelnemen aan gezamenlijke activiteiten om bepaalde situa

ties in het dorp te verbeteren betekende voor de partici

panten, afstaan van middelen zoals arbeid, materiaal en 

financiën. Het verzoek om te participeren werd door ver

schillende mensen geëvalueerd in termen van kosten en baten. 

Ter wille van de bevordering van de interne participatie 

moest de community council bewust aandacht schenken aan het 

opzoeken of creëren en aanbieden van (extra) beloningen, 

die de kosten van de participatie verminderden dan wel 

compenseerden. 

4. Te hoog gespannen verwachtingen 

De community council moest projecten ontwikkelen die ge-
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richt waren op verbeteringen. Als er beslist moest worden 

om aan het ontwikkelen en uitvoeren van die projecten deel 

te nemen, was het niet voor iedereen helemaal onverschil

lig welke verbeteringen er aangebracht moesten worden. Voor 

verschillende mensen moest het daarbij gaan om "echte" ver

beteringen. Dat hield in, dat de projecten van de community 

council gericht moesten zijn op het creëren van werkgelegen

heid en op het lenigen van de woningnood. Ook dat de commu

nity council op lokaal niveau het graafschapsbestuur zou 

moeten vervangen, was voor sommigen een "echte" verbetering. 

Verwachtingen als zou de community council tot die verbete

ringen in staat zijn, bleken te hoog gespannen te zijn. De 

werkgelegenheid en de woningnood waren aangelegenheden die 

nauwelijks tot het werkterrein van de community council ge

rekend konden worden. Die zaken waren voor de community 

council te ingewikkeld, het ontbrak de community council 

aan middelen, deskundigheid en macht om daadwerkelijk op 

die terreinen veel succes te kunnen boeken. Binnen het 

Ierse systeem van openbaar bestuur kon een particuliere 

organisatie, zoals een community council, het graafschaps

bestuur niet vervangen. 

5. De mate van onderlinge solidariteit 

Voor het ontwikkelen en uitvoeren van projecten was de 

community council veelal afhankelijk van een grote mate van 

onderlinge solidariteit in het dorp. 

6 . Leiderschap 

Bij het stimuleren en activeren van de mensen tot deelname 

aan het ontwikkelen en uitvoeren van ontwikkelingsprojecten, 

moest de community council meestal zelf het leiderschap 

vervullen. Op grond van eigen en andermans veldwerkervarin-
2 

gen wijzen Galjart et al. erop dat, om mensen te stimule-
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ren in ontwikkelingsprojecten te participeren, er twee 

leiderschapsfuncties vervuld dienen te worden: een instru

mentele en een expressieve functie. Een instrumentele functie 

wordt uitgeoefend wanneer een leider, om mensen tot partici

patie in een project te bewegen, die mensen wijst op de 

materiële resultaten van het project. Maakt een leider voor 

die participatie gebruik van immateriële prikkels, bij 

voorbeeld zijn charisma of gezag en de mogelijkheid elkaar, 

door samen aan een project deel te nemen, te leren kennen 

en waarderen, dan oefent hij een expressieve functie uit. 

Ook die twee functies moest de community council vervul

len. 

Voor het met succes kunnen vervullen van die leiderschaps

functies kon de community council de hulp van deskundigen, 

zoals de Community Development Officer en de Community Ad

viser, niet missen. 

7. Autoritarisme en persoonlijke betrekkingen 

De Amerikaanse politicoloog Schmitt heeft eens aangetoond 

dat de Ieren een lange traditie kennen van wat hij noemt, 

"authoritarianism" en "personalism". Tot de kenmerken van 

"authoritarianism" horen nauwgezette gehoorzaamheid en 

volgzaamheid jegens algemeen erkende gezagsdragers of 

leiders. De regering en de volksvertegenwoordiging, het 

hoofd van het gezin - meestal de vader - , de priester, het 

schoolhoofd en de baas op het werk, behoren allen tot die 

gezagsdragers voor wie Ieren groot respect hebben en aan wie 

zij bereidwillig gehoorzaamheid betonen. "Personalism" ver

wijst naar de sterke beïnvloeding van handelingen door per

soonlijke betrekkingen. Ieren geven er de voorkeur aan om 

hulp te geven aan en hulp te vragen van mensen, die zij op de 

een of andere manier direct of indirect persoonlijk kennen. 

Dat verschillende mensen niet met de community council wil

den samenwerken, en dat er mensen waren die het aanbrengen 
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van bepaalde voorzieningen in het dorp, zoals bij voorbeeld 

riolering, als een taak van het graafschapsbestuur, en dus 

niet van de community council, beschouwden, zou ook uitge

legd kunnen worden als uitingen van autoritarisme- De 

community council was van overheidswege niet officieel 

erkend, wat voor verschillende mensen betekende dat de com

munity council niet te beschouwen was als een algemeen 

erkende gezagsdrager die zij behoorden te gehoorzamen en te 

volgen, en dat de community council zich niet met de taken 

van een officiële gezagsdrager, zoals het graafschapsbestuur, 

moest bemoeien. 

De lokale politici, aan wie sommigen voor de oplossing van 

hun problemen of behoeften de voorkeur gaven boven de com

munity council, waren diegenen die zij persoonlijk kenden. 

Die voorkeur zou dus ook verklaard kunnen worden in termen 

van persoonlijke betrekkingen. Daarbij zijn lokale politici 

voor de meeste Ieren algemeen erkende machthebbers. 

Interne participatie hield in dat de mensen met de com

munity council zelf meebepaalden wat er in het dorp veran

derd of verbeterd moest worden. Voor hen die autoritarisme 

en beïnvloeding door persoonlijke betrekkingen lang gewend 

waren, zou die participatie een radicale verandering kunnen 

betekenen, waardoor zij niet gauw en gemakkelijk een derge

lijke participatie ten uitvoer konden of wilden brengen. 

Bij het bevorderen van de interne participatie had de com

munity council ook rekening te houden met mensen die niets 

met lokale politici te maken wilden hebben. Het feit dat 

verschillende leden van de community councils toch gebruik 

maakten van contacten met lokale politici, die zij persoon

lijk kenden en konden benaderen, was voor die mensen vol

doende aanleiding om niet met de community council samen te 

werken. 
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II. Bij de bevordering van de externe participatie 

1. Wettelijke voorzieningen 

Om met en voor de bewoners daadwerkelijk invloed te kunnen 

uitoefenen op het beleid van de centrale en lokale overheid 

dat de economische, sociale en culturele omstandigheden van 

het dorp zou (kunnen) raken, had de community council over 

wettelijke voorschriften, die zijn bevoegdheden en zijn 

relatie tot die overheid regelden, moeten kunnen beschikken. 

2. Informatie vergaren 

Inspraak in het beleid van het graafschapsbestuur zou een 

eerste stap zijn naar beleidsbeïnvloeding. Doch ббг dat de 

community council opvattingen, wensen en eisen van de 

dorpsbewoners met betrekking tot een te voeren overheids

beleid kenbaar kon maken, moest hij over dat beleid infor

matie vergaren. Voor die informatievergaring diende de 

community council te beschikken over leden die de tijd had

den om tijdens kantooruren naar overheidsinstanties te gaan 

ten einde er voorgelicht te worden over beleidsplannen. De 

informatievergaarders van de community council dienden ook 

in staat te zijn om ingewikkelde ambtelijke beleidsstukken 

te lezen en daaruit de (mogelijke) consequenties voor de 

lokale gemeenschappen te distilleren. 

3. Informatie verstrekken 

Beleidsbeïnvloeding door de community council had ook tot 

doel de aansluiting van de ontwikkelingsplannen van het 

graafschapsbestuur bij die van de community council en om

gekeerd. Voor die aansluiting was vereist dat de community 

council en het graafschapsbestuur over hun plannen informa

tie aan elkaar verschaften. Om gewenste aanvullingen of 

wijzigingen op de plannen van het graafschapsbestuur voor 
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te stellen, was het wenselijk dat de community council op 

schrift gestelde (alternatieve) plannen bij die overheid 

indiende. 

4. De Community Development Officer 

Het verzamelen van informatie over de beleidsplannen van 

het graafschapsbestuur en het vertalen ervan door de Com

munity Development Officer, zou ertoe moeten leiden dat de 

community councils te weten zouden komen in hoeverre hun 

plannen en projecten bij die van het graafschapsbestuur 

zouden kunnen aansluiten. Voor het goed kunnen verrichten 

van die werkzaamheden behoorde het werkterrein van de Com

munity Development Officer - het waren twee grote graaf

schappen - drastisch verkleind te worden. Er moest door de 

Community Development Officer ook veel aandacht besteed 

worden aan het kweken van interesse bij het graafschaps

bestuur en bij de community councils voor eikaars plannen 

en projecten. 

5. Nadelige gevolgen 

Bij het streven naar het verkrijgen van daadwerkelijke in

vloed op het overheidsbeleid, moest de community council 

rekening houden met de voor de lokale gemeenschap eventuele 

nadelige gevolgen van een "community council met macht", 

zoals: sterke bureaucratisering, partij-politieke strijd, 

machtsuitoefening over eigen achterban en inperking van de 

lokale zelfhulp. 
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expertise or professional abilities" (Landmark, Vol.30, 

nos.1,2, 1973, p.12). 

11. Terwille van de representativiteit wordt erop gewezen 

dat "Election of Community Council at a general meeting 

is NOT recommended" (O'Brien, J., Community Development 

and the Representative Community Council, Tipperary, 

1974, p.10). 

12. De constitutie bevat bepalingen omtrent o.a. de doel

stellingen, het lidmaatschap, de organisatie, de externe 

relaties (communicatie met de achterban en instellingen 

binnen en buiten de lokale gemeenschap) en functies van 

de community council. 

13. Muintir na Tire, National Director's Report 1975, 

Tipperary, 1975, p.8 

14. O'Brien, J., Community Development and the Representative 

Community Council, Tipperary, 1974, p.7 

15. id. 

16. Landmark, Vol.30, nos.1,2, 1973, p.12 

17. Zie Muintir na Tire Constitution, Part I, 1.2 

18. a.w., Part III, 3.1 

19. Roseingrave, T., Community Development and the Goals of 

Regional Development in Ireland, Tipperary, 1974, p. 14 

20. O'Brien, J., Community Development and the Representative 

Community Council, Tipperary, 1974, p.13 

21. id. 

22. Information, Vol.1, no.1, 1974, p.3 

23. O'Brien, J., Community Development and the Representative 

Community Council, Tipperary, 1974, p.14. Zie ook 

Muintir na Tire, Manual and Directory for Community 

Councils of Muintir na Tire, Tipperary, 1977, pp.36-39 

24. O'Brien, J., Community Development and the Representative 

Community Council, Tipperary, 1974, p.16 

25. Keune, A.W.M., Gemeenschapsontwikkeling: theorie en 

praktijk van een beleid, met bijzondere verwijzing naar 
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Columbia, Tilburg, 1969, p.96 

26. O'Brien, J., Community Development and the Representative 

Community Council, Tipperary, 1974, p.17 

27. Het "Ballot paper" is het stembiljet voor de verkiezing 

van de leden van de community council. 

28. Roseingrave, T., Some Aspects of Community Development 

as a Method of Social Work, Tipperary, 1974, p.6 

29. O'Brien, J., Community Development and the Representative 

Community Council, Tipperary, 1974, p.15 

30. a.w., p.2 

31. id. 

32. O'Brien, J., Community Development and the Representative 

Community Council, Tipperary, 19 74, p.13 

33. a.w., p.15 

34. Zie a.w., p.15 

35. a.w., p.14 

36. a.w., p.16 

37. a.w., p.17 

38. a.w., p.13 

39. id. 

40. Zie O'Brien, J., Community Development and the 

Representative Community Council, Tipperary, 1974, p.13 

41. a.w., p.14 

42. Information, Vol.1, no.l, 1974, p.3 

43. Roseingrave, T., Some Aspects of Community Development 

as a Method of Social Work, Tipperary, 1974, p.7 

44. O'Brien, J., Community Development and the Representative 

Community Council, Tipperary, 1974, p.7 

45. a.w., p.2 

46. Information, Vol.1, no.l, 1974, p.3 

47. Roseingrave, T., Towards an E.E.C. Regional Policy, 

Tipperary, 19 73, p.6 + p.7 

48. Roseingrave, T., Community Development and the Goals 

of Regional Development in Ireland, Tipperary, 1974, 

p.14 

49. Roseingrave, T., Towards an E.E.C. Regional Policy, 
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Tipperary, 1973, p.8 

50. Information, Vol.1, no.1, 1974, р.З 

51. Roseingrave, Т., Towards an E.E.C. Regional Policy, 

Tipperary, 1973, p.13 

52. Roseingrave, T., Community Development and the Goals 

of Regional Development in Ireland, Tipperary, 1974, 

p.14 

53. Information, Vol.1, no.l, 1974, p.3 

54. O'Brien, J., Community Development and the Representative 

Community Council, Tipperary, 1974, p.6 

55. Roseingrave, T., Community Development and the Goals of 

Regional Development in Ireland, Tipperary, 1974, p.14 

56. id. 

57. Roseingrave, T., Community Development and the Goals of 

Regional Development in Ireland, Tipperary, 1974, p.12 

58. a.w., p.13 

59. Muintir na Tire, National Director's Report 1975, 

Tipperary, 1975, p.16 

60. id. 

61. Muintir na Tire, National Director's Report 1975, 

Tipperary, 1975, p.17 

62. id. 

63. O'Brien, J., Community Development and the Representative 

Community Council, Tipperary, 1974, p.8 

64. a.w., p.6 

65. Zie Muintir na Tire Constitution 1974 en Muintir na Tire, 

Manual and Directory for Community Councils of Muintir 

na Tire, Tipperary, 19 77 

66. Zie Muintir na Tire, National Director's Report 1972, 

Tipperary, 1972 

67. Uit Muintir na Tire, National Director's Report 1972, 

1974 t/m 1977, Tipperary, 1972, 1974 t/m 1977 en volgens 

mededelingen van de Chief Administrative Officer van 

Muintir na Tire National H.Q.. 

68. Zie Muintir na Tire, National Director's Report 1974, 

Tipperary,1974, p.3 en Roseingrave, T., Report on 
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Muintir na Tire/European Social Fund Pilot Scheme on 

Training Programme for Community Development Officers, 

Tipperary, 1978 

69. Zie Muintir na Tire, National Director's Report 1974, 

Tipperary, 1974, p.3 

70. Zie Muintir na Tire, National Director's Report 1977, 

Tipperary, 1977, p.12 

Hoofdstuk V; De Lish community council 

1. O'Brien, J., Community Development and the Representative 

Community Council, Tipperary, 1974, p.16. Zie ook Maso, 

S., De praktijk van het methodisch opbouwwerk, 

's-Gravenhage, 1975, p.89 

2. Zie Boer, J., Opbouwwerk: verkenningen op het gebied 

van 'community organization' in Nederlandse verhoudingen, 

Deventer, 1970, p.85 

3. Zie: Information, Vol.l, no.l, 1974, p.3; Keune, A.W.M., 

Gemeenschapsontwikkeling: theorie en praktijk van een 

beleid, met bijzondere verwijzing naar Columbia, Tilburg, 

1969, p.101; Maso, S., De praktijk van het methodisch 

opbouwwerk, 's-Gravenhage, 1975, p.18 + p.96; Muintir 

na Tire, National Director's Report 19 75, Tipperary, 

1975, p.8; O'Brien, J., Community Development and the 

Representative Community Council, Tipperary, 1974, p.10; 

Roseingrave, T., Towards an E.E.C. Regional Policy, 

Tipperary, 1973, p.8; Roseingrave, T., Community 

Development and the Goals of Regional Development in 

Ireland, Tipperary, 1974, p.15 

4. Keune, A.W.M., Gemeenschapsontwikkeling: theorie en 

praktijk van een beleid, met bijzondere verwijzing naar 

Columbia, Tilburg, 1969, p.101 

5. a.w., p.102 

6. Information, Vol.l, no.l, 1974, p.3 

7. Hetzelfde als noot 3 

8. Thomason, G.F., The Professional Approach to Community 
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Work, London, 1969, p.32 

9. Zie Boer, J., Opbouwwerk: Verkenningen op het gebied van 

'community organization' in Nederlandse verhoudingen, 

Deventer, 1970, p.81 

10. Ross, M.G., with Lappin, B.W., Community Organization, 

Theory, Principles and Practice, New York/London 1967, 

p.163 

11. id. 

12. Zie Ross, M.G., with Lappin, B.W., Community Organization, 

Theory, Principles and Practice, New York/London, 1967, 

p.209 + p.214 

13. a.w., p.207. Zie ook a.w., p.182; Maso, S., De praktijk 

van het methodisch opbouwwerk, 's-Gravenhage, 1975, 

p.183 + p.189 

14. Ross, M.G.,with Lappin, B.W., Community Organization, 

Theory, Principles and Practice, New York/London 1967, 

p.186 

15. Jolles, H.M., Sociologie van de participatie: Een onder

zoek in enkele Amsterdamse verenigingen. Alphen aan den 

Rijn, 1972, p.143 

16. O'Brien, J., Community Development and the Representative 

Community Council, Tipperary, 19 74, Appendix 6 

17 . Zie a.w., p. 10 

18. a.w., p. 13 

19. Boer, J., Opbouwwerk: verkenningen op het gebied van 

'community organization' in Nederlandse verhoudingen, 

Deventer, 1970, p.61 

20. Information, Vol.1, nos.8,9, 1974, p.3 

21. Zie Ross, M.G., with Lappin, B.W., Community Organization, 

Theory, Principles and Practice, New York/London, 1967; 

Tienen, A.J.M.van, en Zwanikken, W.A.C., Opbouwwerk als een 

sociaal-agogische methode, Deventer,1972 

22. Ross, M.G., with Lappin, B.W., Community Organization, 

Theory, Principles and Practice, New York/London, 1967, 

p.210 

23. a.w., p.217 
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24. Boer, J., Opbouwwerk: verkenningen op het gebied van 

'community organization' in Nederlandse verhoudingen, 

Deventer, 1970, p.112. Zie ook Maso, S., De praktijk 

van het methodisch opbouwwerk, 's-Gravenhage, 1975, 

p.165. Over het verschil tussen community organization 

proces en community development proces wil ik verwijzen 

naar de opmerkingen van Boer: "De begrippen 'community 

organization' en 'community development' worden ... in 

de praktijk veel door elkaar gebruikt. In methodisch 

opzicht bestaan er dan ook veel punten van overeenkomst, 

maar de begrippen zijn verschillend van herkomst" (a.w., 

p.65 + p.66);" 'Community organization' en 'community 

development' zijn begrippen die veel met elkaar gemeen 

hebben. Zoveel dat het verschil moeilijk te formuleren 

is" (a.w., p.68). 

25. Muintir na Tire, National Director's Report 1975, 

Tipperary, 1975, p.8 

Hoofdstuk VI : Probleem bij interne participatie: gebrek 

aan belangstelling voor participatie 

1. Zie Arensberg, СМ., and Kimball, S.T., Family and 

Community in Ireland, Harvard, 1968 (First published in 

1940); Schmitt, D.E., The Irony of Irish Democracy: 

The Impact of Political Culture on Administrative and 

Democratic Political Development in Ireland, Lexington, 

1973 

2. Verenigingen die economische, sociale en culturele 

activiteiten ontplooien zijn bij voorbeeld: The Gaelic 

Athletic Association (sport); Irish Country Women's 

Association ("... where local women meet to exchange 

ideas, for instruction in home and farm management, 

handcrafts, drama, music, verse speaking, dancing, 

etc.") (Muintir na Tire, Manual and Directory for 

Community Councils of Muintir na Tire, Tipperary, 1977, 

p.122); Macra na Feirme ("A voluntary organisation 
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catering for the educational, cultural and social 

activities of young farmers and rural youth")(a.w., p.119); 

Macra na Tuaithe ("An organisation whose purpose is to 

provide for the young people of Ireland an out-of-school 

programma of education and recreation ...")(a.w., p.138); 

Irish Farmers Association ("... aimed at improving the 

economic circumstances of farmers")(a.w., p.119). 

IDA Ireland, Regional Industrial Plans 1973-1977, Part 2, 

South West Region, Dublin, 1972, p.26 

AnCo is een afkorting van An Comhairle Oiliuna, Iers voor: 

Industrial Training Authority, het Ierse regeringsbureau 

voor scholingsprojecten. 

Community and Youth Scheme is een scholingsprogramma voor 

jeugdige werklozen en schoolverlaters van onder de 25 

jaar. De betreffende jonge lieden worden geschoold in 

vaardigheden die geschikt zijn voor het werk in handel 

en industrie; zij lopen tijdens die scholing in verschil

lende plaatsen stages bij in uitvoering zijnde projecten 

die handel en industrie betreffen (zie Muintir na Tire, 

Manual and Directory for Community Councils of Muintir 

na Tire, Tipperary, 1977, p.66). 

Muintir na Tire, National Director's Report 1977, 

Tipperary, 1977, p.19 + p.20 

a.w., ρ.20 

a.w., p.21 + p.22 

Zie de volgende geschriften van Huizer, G.J.: Community 

Development, Land Reform and Political Participation, 

in: Shanin, T.(ed.), Peasants and Peasant Societies, 

Middlesex, 1971, pp.389-411; Peasant Unrest in Latin 

America, its Origins, Forms of Expression and Potential, 

Amsterdam, 1971; Boerenverzetsbewegingen als reaktie op 

misplaatste ontwikkelingshulp, in: Kosmoschrift, nr.8, 

1971, pp.1-16; The Utilization of Conflict in Community 

Development and Peasant Organization: A Case from Chile, 

in: International Review of Community Development, n.27-

28, 1972, pp.133-148; Dialectiek der ontwikkeling: door 
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afhankelijkheid tot bevrijding?, in: Huizer, G.J.(red.), 

Nederland en de Derde Wereld, basisvragen over ontwikke

lingssamenwerking, Alphen aan den Rijn/Brussel, 1978, 

pp.168-193; Weerstand tegen verandering als verzet tegen 

westerse ontwikkeling: waar staan de niet-westerse 

sociologen?, in: Box, L. en Papousek, D.A.(reds.). Van 

theorie tot toepassing in de ontwikkelingssociologie, 

Sociologen en antropologen over ontwikkelingsproblemen, 

Deventer, 1981, pp.115-133 

10. In het verleden, tijdens de Engelse overheersing (zie de 

hoofdstukken II en III), bevond Ierland, en dus ook 

Kerry, zich wel in een situatie van uitbuiting en onder

drukking. De boerenmassa's in Ierland werden toen vooral 

door de Engelse grootgrondbezitters uitgebuit en onder

drukt. 

11. Zie de volgende geschriften van Wertheim, W.F.,: Betting 

on the Strong, in: Wertheim, W.F., East-West Parallels-

Sociological Approaches to Modern Asia, Den Haag, 1964; 

Evolutie en Revolutie: De golfslag der emancipatie, 

Amsterdam, 1971, pp.385-389. Zie ook Huizer, G.J., 

Dialectiek der ontwikkeling: doorafhankelijkheid tot 

bevrijding?, in: Huizer, G.J.(red.), Nederland en de 

Derde Wereld, basisvragen over ontwikkelingssamenwerking, 

Alphen aan den Rijn/Brussel, 1978, pp.168-193 

12. Zie Huizer, G.J., Resistance to change and radical 

peasant mobilization: Foster and Erasmus reconsidered, 

in: Human Organization, 29, 1970, pp. 303-322 

13. Zie Foster, G.M., Peasant Society and the Image of 

Limited Good, in: American Anthropologist, 67, 1965, 

pp. 293-315 

Hoofdstuk VII: Probleem voor externe participatie: 

de lange weg naar een wettelijke erkenning van de 

community council 

1. Fianna Fail, Iers voor: Warriors of Fate ook wel Soldiers 
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of Destiny, is een van de grootste politieke partijen 

van Ierland. 

2. White Paper on Local Government Reorganisation, Dublin, 

1971, p.44 

3. id. 

4. id. 

5. id. + p.45 

6. a.w., p.45 

7. id. 

8. id. 

9. id. + p. 46 

10. a.w., p.46 

11. id. + zie ook Hoofdstuk IV van dit proefschrift. 

12. hetzelfde als noot 10 

13. id. 

14. De studiegroep was samengesteld uit: een hoogleraar 

Political Science (voorzitter) en een docent Geography, 

beiden van Trinity College Dublin; de Central Planning 

Manager van Shannon Free Airport Development Co.; de 

County Managers van de graafschappen Meath, Wicklow en 

Limerick; een hoogleraar verbonden aan het Economie & 

Social Research Institute; de Director en een Staff 

Development Officer van Limerick, Clare & North 

Tipperary Regional Development Organisation; een lid 

van Midwest Regional Health Board; de Manager van Regions 

Division, Industrial Development Authority; de General 

Secretary van Local Government & Public Services Union; 

De Chairman en 4 medewerkers (waarvan er een optrad als 

secretaris) van het Institute of Public Administration. 

15. Institute of Public Administration, More Local Government: 

A Programme for Development, Dublin, 1971, p.4 

16. id. 

17. a.w., p.20 

18. White Paper on Local Government Reorganisation, Dublin, 

1971, p.44 

19. Institute of Public Administration, More Local Government: 
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A Programme for Development, Dublin, 1971, p.4 

id. 

id. + zie ook Hoofdstuk IV van dit proefschrift. 

Fine Gael, Iers voor: Irisch Tribes, is de tweede grote 

politieke partij in Ierland, gevolgd door Labour. 

Department of Local Government, Local Government 

Reorganisation: Discussion Document, Dublin, 1973, p.8 

id. 

Muintir na Tire, Local Government Reorganisation: 

Submission from Muintir na Tire on Minister's Discussion 

Document, Tipperary, 1974, p.l 

id. 

a.w., p.2 

Department of Local Government, Local Government 

Reorganisation: Discussion Document, Dublin, 1973, p.l 

Muintir na Tire, Local Government Reorganisation: 

Submission from Muintir na Tire on Minister's Discussion 

Document, Tipperary, 1974, p.3 

id. 

id. 

id. 

Muintir na Tire, National Director's Report 1975, 

Tipperary, 1975, p.15 

a.w., p.16 

id. 

id. 

a.w., p.17 

Muintir na Tire, National Director's Report 1976, 

Tipperary, 1976, p.11 

id. 

id. 

id. + p.12 

a.w., p.13 

Zie Muintir na Tire, National Director's Report 1977, 

Tipperary, 1977, p.20 

THE IRISH PRESS, October 17, 1977 

THE SUNDAY PRESS, October 16, 1977 
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46. Muintir na Tire, National Director's Report 1975, 

Tipperary, 1975, p.16 

47. Muintir na Tire, Interim Submission on The Organisation 

of the Functions of Government at Sub-National Levels, 

Tipperary, 1976, p.l 

48. id. 

49. De Minister for the Gaeltacht was een van de ministers 

die de leiding van het onderzoek zouden hebben. 

50. Muintir na Tire, Interim Submission on The Organisation 

of the Functions of Government at Sub-National Levels, 

Tipperary, 1976, p.l 

51. id. 

52. a.w., p.2 

53. a.w., p.3 

54. id. 

55. a.w., p.4 

56. a.w., pp.4-7 

57 . Zie a.w., p.9 

58. Zie a.w., p.14 

59. a.w., p.14 

60. a.w., p.15 

61. Met de Regional Development Board refereerde Muintir 

na Tire naar het in oktober 1975 door de coalitie

regering genomen besluit om een Western Development 

Board op te richten. Zo'η Board zou in de regio waarvoor 

die zou worden opgericht verantwoordelijk zijn voor de 

uitvoering van het voor die regio bestemde ontwikkelings

beleid (zie NESC, Institutional Arrangements for 

Regional Economic Development, Report No.22, Dublin, 

1976, p.28). 

62. Muintir na Tire, Interim Submission on The Organisation 

of the Functions of Government at Sub-National Levels, 

Tipperary, 1976, p. 17 
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Hoofdstuk VIII: Informatie-strenuning: een barrière voor 

inspraak en externe participatie 

1. Costing, M., Inspraak en overheidsbeleid, in: Hoogerwerf, 

A. (red.). Overheidsbeleid, Alphen aan den Rijn, 1978, 

p.200 

2. a.w., p.201 

3. Jolles, H.M., De poreuze demokratie: Een sociologisch 

onderzoek naar het inspraakverschijnsel, Alphen aan den 

Rijn, 1974, p.74 

4. a.w., p.76 

5. a.w., p.80 

6. id. 

7. Verg. Bax, M., Harpstrings and Confessions: Machine 

Style Politics in the Irish Republic, Assen/Amsterdam, 

1976 

8. Muintir na Tire, National Director's Annual Report 1974, 

Tipperary, 1974, p.4 

9. Schmitt, D.E., Aspects of Irisch Social Organization and 

Administrative Development, in: Administration, Vol.18, 

No.4, 1970, p.403 

Hoofdstuk IX: Participatie: voorwaarden en modellen 

1. Zie Keune, A.W.M., Gemeenschapsontwikkeling: theorie en 

praktijk van een beleid, met bijzondere verwijzing naar 

Columbia, Tilburg, 1969, p.61 

2. Zie de literatuur over community development, partici

patie en inspraak in de lijst van Geraadpleegde litera

tuur (in dit proefschrift). 

3. Westpalm van Hoorn, N., Wanneer participatie? in: NIMO-

bulletin, aug. 1974, pp.129-133 

4. O'Brien, J., Community Development and the Representative 

Community Council, Tipperary, 1974, p.16 

5. Westpalm van Hoorn, Ν., Wanneer participatie?, in: NIMO-

bulletin, aug. 1974, p.130 
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6. Zie Galjart, B.F., et al., Participatie, toegang tot 

ontwikkeling. Verslag van een onderzoek naar de moge

lijkheden van participatie in ontwikkelingsprojecten, 

Leiden, 1982, p.48 

7. Westpalm van Hoorn, N., Wanneer participatie?, in: NIMO-

bulletin, aug. 1974, p.131 

8. Zie a.w., p.132. De genoemde nevendoelen zijn immateriële 

prikkels tot participeren. Ook Galjart et al. wijzen op 

het belang van dergelijke prikkels (zie Galjart, B.F., 

et al.. Participatie, toegang tot ontwikkeling. Verslag 

van een onderzoek naar de mogelijkheden van participatie 

in ontwikkelingsprojecten, Leiden, 1982, pp.22-23, 32-37, 

60-61). 

9. a.w., p.132 

10. Zie a.w., p.132 + p.133 

11. a.w., p.133 

12. Verba, S., Nie, N.H., and Kim, J., The Models of 

Democratie Participation: A Cross-National Comparison, 

Beverly Hills, 1971, p.9 

13. a.w., p.10 

14. id. 

15. id. 

16. Cary, L.J., The Role of the Citizen in the Community 

Development Process, in: Cary, L.J.(ed.), Community 

Development as a Process, Missouri, 1970, p.145 + 

pp.155-165 

17 . a.w., p.157 

18. id. 

19. a.w., p.158 

20. a.w., pp.158-162 

21. Zie a.w., p.159 

22. Zie Cary, L.J., The Role of the Citizen in the Community 

Development Process, in: Cary, L.J.(ed.). Community 

Development as a Process, Missouri, 1970, p.159 

23. De Gaelic Athletic Association is een Ierse sportorgani

satie die ijvert voor de herleving, het voortbestaan en 
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de ontwikkeling van de inheemse sporten in Ierland. De 

G.A.A. heeft bijna overal een plaatselijke afdeling. 

24. Zie Cary, L.J., The Role of the Citizen in the Conununity 

Development Process, in: Cary, L.J.(ed.), Community 

Development as a Process, Missouri, 1970, p.160 

25. a.w., p.160 

26. id. 

27. Muintir na Tire, National Director's Report 1975, 

Tipperary, 1975, p.8 

28. Cary, L.J., The Role of the Citizen in the Community 

Development Process, in: Cary, L.J.(ed.). Community 

Development as a Process, Missouri, 1970, p.160 

29. id. 

30. Boer, J., Opbouwwerk: verkenningen op het gebied van 

'community organization' in Nederlandse verhoudingen, 

Deventer, 1970, p.114 

31. Cary, L.J., The Role of the Citizen in the Community 

Development Process, in: Gary, L.J.(ed.). Community 

Development as a Process, Missouri, 1970, p.161 

32. id. 

33. Zie a.w., p.161 

34. Zie a.w., p.162 

35. Boer, J., Opbouwwerk: verkenningen op het gebied van 

'community organization' in Nederlandse verhoudingen, 

Deventer, 1970, p.117 

36. a.w., p.115 

37. Zie Biddle, W.W., and Biddle, L.J., The Community 

Development Process: The Rediscovery of Local Initiative, 

New York/London, 1965, p.6 

38. Cary, L.J., The Role of the Citizen in the Community 

Development Process, in: Cary, L.J.(ed.). Community 

Development as a Process, Missouri, 1970, p.164 + p.165 

39. a.w., p.165 

40. Fraenkel, R.M., Community Development Goals and Citizen 

Participation, in: Community Development Journal, Vol.12, 

No.3, 1977, pp.177-185 
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41. Zie a.w., p.177 

42. a.w., p.178 

43. Zie a.w., p.180 

44. id. 

45. id. + p.181 

46. Zie a.w., p.177 

47. id. 

48. a.w., p.183 

49. Zie a.w., p.181 

50. id. 

51. U.Ν.О., Social Progress through Community Development, 

New York, 1955, p.6 

52. Zie Fraenkel, R.M., Community Development Goals and 

Citizen Participation in: Community Development Journal, 

Vol.12, No.3, 1977, p.179 

53. id. 

54. Zie a.w., p.177 

55. Zie a.w., p.180 

56. Zie a.w., p.182 

57. id. 

58. id. 

59. Zie a.w., p.180 

60. a.w., p.184 

61. Zie a.w., p.184 

62. Zie a.w., p.185 

63. a.w., p.185 

64. Verg. Huizer, G., The Utilization of Conflict in 

Community Development and Peasant Organization: A Case 

from Chile, in: International Review of Community 

Development, n.27-28, 1972, pp. 133-148 

65. Roseingrave, T., The Role of Voluntary Organisations 

in Community Care, Tipperary, 1976, p.4 

Hoofdstuk X: Participatieproblemen en het ruilmodel 

1. Weissman, H.H., Community Councils and Community Control: 
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The Workings of Democratic Mythology, Pittsburgh, 1970 

2. Zie a.w., p.20 

3. Zie o.a. Blau, P.M., Exchange and Power in Social Life, 
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Bijlage I 

Main Categories of Muintir Activities 

Social amenities 

1. Initiation and development of group water schemes. 

2. Sewerage schemes carried out. 

3. Local schemes of rural electrification. 

4. Participation in housing schemes. 

5. Establishment of community centres. 

6. Improvement to national schools. 

7. Cleaning and refurbishing public buildings: churches, 

halls, old people's homes etc. 

Θ. Care of local cemeteries. 

9. Improvement and surfacing of footpaths. 

10. Park and recreation centres. 

11. Provision of car parks at churches and halls. 

12. Provision of handball alleys and playing fields. 

13. Provision of swimming pools. 

14. Provision of local libraries. 

15. Provision of public lighting. 

16. Road improvement and safety signs. 

17. Regattas. 

18. Cinema shows. 

Social services and welfare 

1. General welfare - (help for poor families). 

2. Geriatric groups. 

3. Care of itinerants. 
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4. Promoting blood-donor schemes. 

5. Hospital visitation. 

6. Civil Defence and Red Cross groups promoted. 

7. Charitable fund-raising efforts. 

8. Improvement of transport facilities. 

Economic development 

1. Initiation of plans for small industries and off-farm 

employment. 

2. Angling facilities. 

3. Promotion of tourism, especially involvement in Bord 

Failte Tidy Towns' Competitions, and promotion of 

festivals and carnivals. 

4. Promotion of farm-house holidays. 

5. Landscaping. 

6. Provision of fertilisers. 

7. Fruit growing. 

8. Ploughing championships. 

9. Draining and cleaning marsh land (of rushes). 

10. Re-afforestation. 

11. Promotion of agricultural and live-stock shows. 

Development of co-operatives 

1. Formation of credit unions. 

2. Livestock marts. 

3. Fishermen's co-operative. 

4. Co-operative turf-cutting projects. 

5. Pig-fattening co-operatives. 

6. Creamery co-operatives. 

Educational and cultural programmes 

1. Co-operative education. 

2. Establishment of drama groups. 

3. Competitions: public speaking, question time and talent. 

4. Television viewing and study groups. 

5. Adult education classes. 
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6. Sports and field days. 

7. Career-guidance. 

8. Promotion of feiseanna. 

9. Organising pilgrimages. 

10. Child art competitions. 

11. Youth clubs. 

Research 

1. Limerick Rural Survey (1958-1964). 

2. Pilot Farm Management Scheme (involving purchase of 

farm). 

3. District Resource Survey on Voluntary Community 

Organisations in Glenties, Donegal, (1967) . 

4. Community self-survey carried out in Roscommon/Leitrim 

(1967) . 

5. Parish Basic Data Survey (1969) . 

6. Resource survey of each parish in the mid-west region 

(with SFADCO 1970) . 

7. Tipperary Parishes' Survey (1971). 

8. Community self-surveys. 

Bron: Review Committee, Report on Muintir na Tire, Dublin, 

1971, APPENDIX III, pp. 58-61 
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Bijlage II 

COMMUNITY COUNCIL 

MUINTIR NA TIRE 

The above Council would appreciate getting information and 

opinion on what is considered most beneficial for our 

Community e.g. road improvements, drainage, foresty, 

an information service, water schemes, etc. 

Please indicate your choice in order of importance 

I 

II 

Ill 

IV 

V 
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Summary 

Problems of Participation in Community Development Projects 

in County Kerry, Ireland 

This explorative study describes the endeavour of Muintir 

na Tire, an Irish national voluntary community development 

organization, to solve economic, social, and cultural 

problems in village or parish communities by encouraging 

the members of those communities to become actively involved 

in meeting some of their own needs. 

Since 1937 Muintir na Tire has sought to achieve this 

participation by the establishment of guilds and parish 

councils, and, from 1971 onwards, community councils. 

Following a concise sociography of County Kerry, as given 

in chapter I, the description of Muintir na Tire's work 

begins in chapter II. This chapter covers the period between 

1931 and 1958 when Muintir na Tire stimulated the foundation 

of guilds and parish councils. 

Chapter III explains why since the late ХЭЗО'з Muintir na 

Tire increasingly became attracted by community development, 

a process which necessitates - next to self-help -

government support and cooperation between government and 

local populations. 

Since the late ІЭбСРз economic, social, and cultural changes 

in Ireland have become greater, more extensive, and more 

rapid. Such changes have also increasingly become part of 

the government domain, both in the sense of government 

acting as an agent of change and as an organization trying 

to control the course of changes brought about elsewhere. 

The influence of individual Irish citizens on developments 

threatens to be reduced to a minimum. It is this threat 

which was the incentive for Muintir na Tire to change the 
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structure of its organization so as to enable more members 

of local communities to actively participate in the design 

and implementation of plans for the improvement of their 

conditions of life. Muintir na Tire sought to achieve this 

purpose by the establishment of representative community 

councils. Chapter IV describes the major recommendations 

and directives for the election, organization, functions 

and external relations of the community councils. 

Participation through community councils has been the focus 

of my research in Ireland. Two forms of participation have 

been distinguished: 1) internal participation, i.e. 

participation of parish or village inhabitants in the design 

and implementation of development plans of their community 

council; 2) external participation, i.e. participation of 

parish or village inhabitants in the design and implemen

tation of development plans of local or central government. 

For this form of participation community members work 

through their community council. 

Research into problems related to internal and external 

participation in County Kerry, southwestern Ireland, was 

carried out during two periods of 3 months in 197 5 and 1977 

respectively. Field data have been collected in 9 villages. 

Problems of participation are discussed in chapters V -

Vili. A short summary of major issues affecting participation 

is given below. 

1. Internal participation 

- A lack of awareness of things to be improved in the 

village and of the usefulness and possibilities of improving 

conditions of life through a community council. 

- The need for some facilities for which the community 

council sought participation was not always self-evident 

to community members. 

- Participation in joint activities aimed at changing things 
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and situations in the village did not only entail material 

and immaterial benefits, but also costs which sometimes 

greatly exceeded benefits. 

- A lack of time and/or means and/or skills to participate 

in community council activities and projects. 

- Emphasizing private interests or needs, not identifying 

oneself with the village community, gossip and innuendo 

impede mutual solidarity in a village. 

- The view that the improvement of economic, social, and 

cultural conditions in a village is the exclusive task of 

generally recognized authorities such as the County Council 

and local politicians. 

- The habit of calling on personally known local politicians 

rather than on the community council when seeking solutions 

for problems. 

- While several supporters of community councils welcomed 

the idea of achieving things without intervention of 

politicians, even community council members still used their 

contacts with local politicians. 

- The number of community council members who were willing 

and able to act as leaders was small. Community councils 

could not do without help of outside experts such as 

Community Development Officers and Community Advisers. It 

may be added that the field of activity of Community 

Development Officers was too extensive. 

2. External participation 

- Absence of statutory provisions regulating the community 

council's authority and its relation with central and local 

government. 

- Community councils and the County Council were ill informed 

about each other's development plans. Many official reports 

were even very difficult to obtain by community councillors. 

- Dealing with the County Council demanded skills which 

most community councillors did not possess. For instance, 

the ability to comprehend complicated official reports, and 
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in particular to deduce the possible consequences for their 

villages from them; the ability to formulate in writing and 

in policy terms, understandable to government officials, 

(alternative) community council plans or projects. 

- The fear of some members of community councils that a 

community council which was successful in influencing 

government policy would have adverse effects on the local 

community, such as an increasing bureaucracy, more party-

political bickering, the community council's domination 

over its own supporters, curtailment of local self-help. 

All factors mentioned hindered participation. To elucidate 

some of them, chapter IX compares the conditions and types 

of participation as given in the literature with the 

practice of participation in the communities in County 

Kerry. 

Chapter X shows that an exchange model is useful for the 

description and analysis of problems of participation found 

in these communities. Moreover, practical directives for 

community councils, Community Advisers and Community 

Development Officers can be inferred from the use of such 

a mode1. 

The conclusion, chapter XI, summarizes and briefly discusses 

factors which should be taken into account when promoting 

internal and external participation. These factors are: 

1. In promoting internal participation 

- identification of needs, creation of awareness, and 

information 

- forms of internal participation 

- costs and benefits of participation 

- exaggerated expectations of the results of the community 

council 

- the degree of mutual solidarity 

- leadership 

- authoritarianism and personalism 
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2. In promoting external participation 

- statutory provisions regulating the community council's 

authority and its relation with local and central government 

- gathering and distribution of information by community 

councils and the County Council 

- the role of the Community Development Officer 

- perception of adverse effects of a community council 

"with power". 
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Curriculum vitae 

De schrijver werd op 5 juni 1935 geboren te Djakarta, 

Indonesia. Hij behaalde het diploma HBS-A aan de Gemeente

lijke Hogere Burgerschool te Maastricht. Na zijn militaire 

dienst ging hij sociologie studeren aan de Katholieke 

Universiteit te Nijmegen, alwaar hij in 1965 afstudeerde. 

Aan het Institute of Social Studies te Den Haag behaalde 

hij in 1966 het Diploma in Public Administration. 

Sinds 1963 is hij verbonden aan wat thans heet het Instituut 

voor Culturele en Sociale Antropologie van de Katholieke 

Universiteit te Nijmegen. Hij maakt deel uit van de Vakgroep 

Sociale Antropologie. 
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In de reeks Sociaal Antropologische Cahiers verschenen reeds: 

I A.P. Borsboom: Van Assimilatie tot zelfbeschikking. 

Analyse van een Aboriginal emancipatiebeweging in 

Arnhem Land, noord Australië. 1982. 32 pp. 

II J. Morene: Marginalisering van de Surinaamse kleine 

landbouw. Analyse en beleidsvoorstellen. 1982. 31 pp. 

III C.H.W. Remie: Nunavut - ons land. Kultuurverandering 

bij de Inuit (Eskimo's) van het Canadese Hoge Noorden. 

1982. 52 pp. 

IV A.P. Borsboom: Dodenriten bij Australische Aborigines. 

1982. 22 pp. 

V J.A.C.M. Leunissen: Landbouwen op Madura. Een ecolo-

gisch-antropologische beschrijving. 1982. 216 pp. 

VI A.P. Borsboom/H.F. Hoekstra: Traditie met toekomst ... 

Het leven van Aborigines in Arnhem Land, noord 

Australië. 1982. 39 pp. 

VII J.H.M. Kommers: Antropologie avant la lettre: enige 

gedachten over de geschiedenis van de etnografie. 

1982. 125 pp. 

VIII C.H.W. Remie: Culture change and the persistence of 

traditional religious beliefs and practices. Notes on 

the impact of the Oblate Mission on a community of 

hunters and gatherers, 1935-1963. 1982. 80 pp. 

IX H.C.G. Schoenaker: Identiteitsproblematiek in de 

duitstalige etnologie. 1982. 65 pp. 

X H. Dagmar: Aboriginal communities in western Australia: 

some notes on a comparative research project. 19 82. 

31 pp. 

XI J. Morene: Inleiding in de ontwikkelingsantropologie. 

1983. 126 pp. 

XII J. Pouwer: Geslachtelijkheid en ideologie, toegelicht 

aan een samenleving van West Nieuw Guinea. 1983. 63 pp. 





Stellingen bij het proefschrift "Participatieproblemen bij 

community development projecten in County Kerry, Ierland" 

van A.R.Dahler. 

1. De culturele antropologie is vooralsnog niet in staat om 

een complete fundering te leveren voor een integraal minder

hedenbeleid. 

2. Bijzonder beleid voor minderheden is niet hetzelfde als 

bijzondere aandacht voor minderheden in het algemene beleid. 

3. De Nederlandse overheid zal de gelijkwaardigheid en de 

gelijkwaardige ontplooiingskansen van alle ingezetenen 

bevorderen door voorwaarden te scheppen waardoor categoriale 

welzijnsinstellingen van etnische minderheden ook toeganke

lijk worden voor Nederlanders. 

4. Een te sterke benadrukking van de eigen identiteit van 

de etnische minderheden, alsmede van de eigen identiteit van 

de Nederlanders, zal de etnische minderheden isoleren. 

5. Voor de positieverandering van vrouwen is een herwaar

dering van de status van huisvrouw tenminste een even be

langrijke voorwaarde als de bewustwording van de ongelijk

waardige positie van vrouwen ten opzichte van mannen. 

6. Behalve de halsstarrigheid van het kabinet ten aanzien 

van de drie percent salariskortingen over 1984 voor ambte

naren, trendvolgers en uitkeringsgerechtigden, heeft het 

feit dat veel Nederlanders niet (meer) in staat zijn tot 

zelfhulp wellicht een invloed van betekenis gehad op het 

betrekkelijk snel beëindigen van de ambtenarenacties van 

de herfst van 1983. 



7. Dat op het gebied van werken voor de vrede, de Vredes

bewegingen in NAVO-kringen als een geducht concurrent van 

de NAVO worden gezien, is een belangrijk tastbaar resultaat 

van de activiteiten van de Vredesbewegingen. 

8. Het alsmaar groeiende aantal vrouwelijke studenten in de 

culturele antropologie zal op den duur waarschijnlijk meer 

invloed hebben op het werk van de mannelijke docenten in de 

culturele antropologie dan de invoering van het modulair 

onderwijs. 

9. Om het studeren voor velen aantrekkelijk te maken zal de 

universiteit ook de arbeidsmarkt voor haar afgestudeerden 

dienen te verkennen. 

10. Het instellen van een Willem Deetman-orde strekt ver

moedelijk drs.W.J.Deetman meer tot eer dan aldiegenen die 

moed, beleid en trouw betonen terzake van excellente onder

wijsactiviteiten op bestuurlijk of uitvoerend niveau. 

(N.a.v.: De Katholieke Universiteit Nijmegen; òòk een 

onderwijsinstelling. Rede uitgesproken door de Rector 

Magnificus, Prof.dr.J.H.G.I.Giesbers, op vrijdag 28 oktober 

1983 ter gelegenheid van het twaalfde lustrum van de 

universiteit.). 






