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Samenvattingg Proefschrift 

Microkrediett werd in de jaren 70 aangewend als een welvaartsstrategie om armen, 

i.h.bb vrouwen, te helpen om kleine bedrijven op te zetten, hun inkomen te verhogen, hun 

onderhandelingspositiee alsmede hun eigenwaarde en vertrouwen te verbeteren en om hen uit 

dede armoede te helpen. Het succes van microkrediet gedurende de jaren 80 heeft geleid tot de 

roepp om het bereik en de duurzaamheid daarvan te vergroten. Met de Microkrediet Top van 

19977 raakt het bevorderen van microkrediet als een belangrijk middel om armoedebestrijding 

enn de "empowerment" van vrouwen de bewerkstelligen in een stroomversnelling. Vanaf dit 

momentt geniet microkrediet de belangstelling van toonaangevende donorlanden en 

internationalee financiële instellingen, zoals de Wereldbank, en wordt het voorbeeld van de in 

Bangladeshh gevestigde Grameen Bank als model gebruikt. 

Dee vraag of microkrediet armoede vermindert en de "empowerment" van vrouwen 

bevordertt heeft veel aandacht gekregen in de ontwikkelingsliteratuur. Het merendeel van de 

analysess komt tot de conclusie dat er een positieve invloed uitgaat van microkrediet op 

diegenenn die geld lenen. Toch kan men stellen dat de voordelen van microkrediet relatief 

marginaall  zijn. Daarentegen zijn microkredietprogramma's bijzonder succesrijk geweest in 

hett veranderen van arme mensen in efficiënte economische actoren, iets wat 

ontwikkelingshulpp niet is gelukt. 

Microkrediett werd pas in de jaren 90 in Kameroen geïntroduceerd. De redenen 

hiervoorr waren het verminderen van armoede, het bevorderen van de "empowerment" van 

vrouwenn en duurzame ontwikkeling. In dit opzicht is Kameroen een rijensluiter in de 

mondialee trend van microkrediet. 

Gebruikmakendd van Kameroen als "casestudy" staan de volgende onderzoeksvragen 

centraall  in dit proefschrift: helpt microkrediet armoede te bestrijden en de "empowerment" 

vann vrouwen om ongelijke machtsrelaties te veranderen? En zoja, om welke veranderingen 

gaatt het? Dit onderzoek neemt als uitgangspunt een geïntegreerde benadering, waarbij niet 

alleenn de invloed van microkrediet maar ook de aard en reikwijdte van de veranderingen 

wordtt geanalyseerd. Het onderzoek maakt gebruik van Foucault's machtstheorie, m.n. de 

gevolgenn van macht gebaseerd op discipline en regulering en verzet tegen deze 

machtsvormen.. Het uiteindelijke doel van het onderzoek is om ontwikkelingshulpverleners en 

genderr specialisten te ondersteunen in het ontwikkelen van gepaste strategieën ter bevordering 

vann de "empowerment" van vrouwen. Het tweede doel van het onderzoek is om bij te dragen 
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aann de literatuur over microkrediet in Kameroen en te analyseren hoe de ervaringen van 

Kameroenn in de algemene discussies over microkrediet passen. 

Michell  Foucault's machtsconcept, i.h.b zijn ideeën over biomacht (regulering en 

discipline)) en verzet, staat een niet-dualistisch begrip van macht toe. Het geeft tevens de 

mogelijkheidd om een netwerk van machtsrelaties, betrokken bij de implementatie van 

microkrediett in kaart te brengen. 

Hoofdstukkenn drie t/m vijf geven een genealogische analyse van microkrediet en 

behandelenn op gedetailleerde wijze de regulerings- en disciplinaire macht van microkrediet. 

Inn het hoofdstuk over genealogie wordt ingegaan op de vraag hoe en waarom krediet zich 

richtricht op bepaalde bevolkingsgroepen en de veranderingen door de tijd heen. 

Inn het hoofdstuk over regulering wordt ingegaan op hoe de praktijken en het beleid 

vann overheden en donoren de mogelijkheden van kredietnemers beïnvloeden en aan deze 

beperkingenn opleggen. Kredietbeleid functioneert in vele landen als een instrument van 

in/uitsluitingg van bevolkingssegmenten. 

Hett hoofdstuk over disciplinaire macht onderzoekt hoe i.h.b vrouwen onder druk staan 

omm zich te conformeren aan de markteconomie op het moment dat ze microkrediet ontvangen. 

Ditt wordt bewerkstelligd via de eis dat microkrediet wordt gebruikt voor het produceren van 

goederenn en diensten voor de markt. Daarnaast is tevens sprake van aan het sparen 

gekoppeldee eisen, druk van mede kredietnemers en de eisen verbonden aan 

kredietwaardigheidd en terugbetalingen. Kortom er wordt duidelijk druk uitgeoefend om te 

conformeren. . 

Dee vraag die dit proefschrift opwerpt is in hoeverre vrouwen verzet bieden tegen 

voornoemdee vormen van machtsuitoefening. In hoofdstuk zes komt aan de order hoe 

vrouwenn zich verzetten tegen ongelijke genderverhoudingen. Dit verzet roept op zijn beurt 

eenn tegenreactie op, de z.g.n "backlash". In het geval van de verbeterde toegang van vrouwen 

tott microkrediet blijken zij tot op zekere hoogte hun maatschappelijke positie te versterken, 

maarr studies tonen aan dat er ook sprake is van tegenreactie: echtgenoten trekken hun 

financiëlee bijdragen aan het huishouden in of vrouwen krijgen te maken met (meer) geweld. 

Vrouwenn verwerven vaak een stukje economische "empowerment" maart het vervullen van 

hunn praktische gender behoeften leidt niet automatisch tot het bevredigen van hun strategische 

genderbehoeftenn en dus "empowerment" in al zijn dimensies. Het is belangrijk om de 

beperkingenn die vrouwen tegenkomen in hun dagelijkse strijd om hun positie te verbeteren 

niett over het hoofd te zien. 
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Inn hoofdstuk zeven staat centraal hoe microkrediet een bijdrage kan leveren aan 

armoedebestrijding,, de "empowerment" van vrouwen en economische ontwikkeling. Daarbij 

komtt aan de orde wat de reikwijdte, duurzaamheid en invloed van microkrediet zijn en of de 

"empowerment""  van vrouwen, via microkrediet bewerkstelligd, fundamentele 

maatschappelijkee veranderingen met zich mee brengt. Kortom, centraal staat de vraag of 

microkrediett (daadwerkelijk) in staat is om grootschalige ontwikkelingsproblemen op te 

lossen. . 

Dee conclusies van dit proefschrift zijn dat microkrediet een bijdrage levert aan de 

verbeteringg van de levensomstandigheden van armen, i.h.b vrouwen. Toch zijn deze 

verbeteringenn niet voldoende om wezenlijke (gender)gelijkheden te scheppen. In het geval 

vann Kameroen is microkrediet nog altijd beperkt in reikwijdte. Alhoewel het heeft 

bijgedragenn aan het scheppen van mogelijkheden voor zelfstandig ondernemerschap, 

verhogenn van inkomsten en andere bijdragen aan het huishouden, heeft microkrediet in 

Kameroenn geen wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan armoedebestrijding of de 

"empowerment""  van vrouwen in de brede zin van de term. 
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