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SAMENVATTING
Het voornaamste doel van deze studie is om tot een beter begrip te
komen van het proces van collectieve actie met betrekking tot antieke
water tunnels ofwel “kanaten” in Syrië. De studie stelt zich tevens ten
doel om de sociale, culturele, politieke -en milieu factoren te evalueren
die tot het verval van kanaten hebben geleid.
Kanaten zijn ondergrondse tunnels die het grondwater aftappen en
door middel van zwaartekracht naar een nederzetting en/of agrarisch land
toeleiden. De technologie is gelijk aan mijnbouw technieken en komt
oorspronkelijk uit het Oude Perzië. De techniek is een duurzame manier
om grondwater te onttrekken. Omdat het gebaseerd is op zwaartekracht
om het water naar een bepaalde locatie te leiden, kan een kanaat niet de
ondergrondse water voorraad uitputten. Gezien hun duurzaamheid, zijn
kanaten daarom interessant. Maar kanaten vereisen een specifieke sociale
organisatie en collectieve actie om onderhouden te worden. Verscheidene
processen van collectieve actie om kanaten te onderhouden zijn
beschouwd gedurende twee casus studies; in de nederzettingen Shallalah
Saghirah en Qarah.
Kanaten in Syrië worden in een rap tempo verlaten en drogen
op. Onze probleem analyse heeft verschillende oorzaken geïdentificieerd
zoals klimaatsverandering, introductie van nieuwe grondwater
onttrekkingstechnologieën die tot over-exploitatie leiden en het gebrek
aan collectieve actie om de kanaten te onderhouden. Veranderende sociopolitieke factoren en landhervormingen spelen ook een rol bij het
ontbreken van collectieve actie. Exogene en endogene processen zoals
interne gemeenschaps politiek en andere socio-culturele factoren zijn
eveneens geïdentificeerd als oorzaak. Om een beter begrip te krijgen van
de processen op lokaal niveau is een precieze contextualisatie van
collectieve actie noodzakelijk.
Een nationale survey heeft in totaal 44 kanaat locaties met 101
werkende kanaten gevonden. Syrië is daarbij verdeeld in drie regio’s van
actieve kanaten; noordwest, zuidwest en midden Syrië. In de andere
regio’s zijn geen aanwijzingen gevonden van actieve kanaten. Actieve
kanaten kunnen worden beschouwd als indicatoren van collectieve actie
op lokaal niveau. Een sterk verband is aangetoond tussen
gemeenschapsbezit en collectieve actie. Echter, het is ook gebleken dat
privé bezit en gemeenschappelijk bezit niet noodzakelijk gecorreleerd zijn
aan leiderschap om tot collectieve actie over te gaan. In veel gevallen
wordt de overheid beschouwd als de voornaamste drijfveer en
noodzakelijk leider voor collectieve actie met betrekking tot kanaten.
Het gebrek aan bereidheid om te investeren in onderhoud is sterk
gerelateerd aan het gebrek aan collectieve actie. Een droog kanaat of een
kanaat dat is dichtgeslibd leidt niet automatisch tot collectieve actie van
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de gebruikersgemeenschap. In de lokale perceptie blijkt er een ontkenning
te zijn van menselijk agentschap als oorzaak van het opdrogen van
kanaten. In de gemeenschappen waar er geen bereidheid is om te betalen,
stellen mensen zich afhankelijk van de lokale autoriteiten op en laten het
onderhoud aan het lot over.
De eerste casus die beschreven wordt in deze studie is de
renovatie van het kanaat in het dorpje Shallalah Saghirah. Vijfentwintig
huishoudens die allemaal aan elkaar gerelateerd zijn wonen in het dorp dat
zich tussen de 200-mm en 250-mm regenval isohyets in een aride klimaat
bevindt. Het dorpsgebied bestaat uit een watervanggebied dat tussen de
300-600 meter boven zeeniveau ligt. De gebruikers gemeenschap heeft het
kanaat als voornaamste water toevoer. Het dorp kent een lange
geschiedenis van overlevings strijd in een hard klimaat. De onderzoeker
was tijdens de renovatie dagelijks betrokken door participatieve observatie
en het wonen in het dorp. Het initiatief van de renovatie was genomen
naar aanleiding van een verzoek van de gemeenschap.
De nederzettings geschiedenis toont dat er verschillende
voorvallen aan te wijzen zijn die de sociale cohesie in het dorp hebben
beïnvloed op zowel een negatieve als een positieve manier. Positieve
voorvallen zijn bijvoorbeeld de opeenvolgende leiderschaps periodes in
het dorp waar een “mukhtaar” bemiddelde tussen conflicterende partijen,
een irrigatie rechtsysteem werd ontwikkeld en een reservoir werd
gebouwd. Tijdens deze periodes vonden ook verschillende huwelijks
allianties plaats om de familie banden te versterken. Negatieve voorvallen
zijn het overlijden van bepaalde sleutelpersonen in de
familiegeschiedenis, de introductie van bruiden van buitenaf, van de
hogere regionen in de Hariri clan, migratie naar stedelijke gebieden, de
ongebruikelijke verkoop van land tussen neven en conflicten tussen
familie leden, onder andere een bloedvete tussen leden van de grotere
familie in een ander dorp.
De voornaamste spelers in de renovatie zijn beschreven en
verscheidene stadia van orientatie-tot-actie zijn geanalyseerd met gebruik
van het actiegrid van Uphoff (1996). Geïrrigeerde landbouw van het
kanaat geeft niet genoeg economisch voordeel voor de gemeenschap om
zichzelf te onderhouden. Het kanaat verzorgt drinkwater en water voor
huishoudelijk gebruik; irrigatie water is gebruikt voor vijgebomen, kleine
moestuinen en de verbouw van gerst voor bijvoeden van lammeren. Het
proces van de renovatie legde de verscheidene machtsrelaties, de
multipliciteit en de heterogeniteit bloot van een schijnbaar coherente en
nauw samenhangende gemeenschap.
Vanuit een hydrologisch oogpunt was de renovatie in Shallalah
Saghirah een succes. De economische kosten-baten analyse geeft ook aan
dat de renovatie een goede investering was. Echter, zowel de positieve
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economische analyse als de succesvolle technologische uitkomst wegen
niet op tegen de negatieve sociale analyse. Het gebrek aan sociale cohesie
en lokaal leiderschap zijn de voornaamste barrières voor het voortbestaan
van reguliere onderhouds werkzaamheden aan het kanaat. Context en
lokale socio-politieke geschiedenis spelen een belangrijke rol in de
ontwikkeling van collectieve actie voor kanaat onderhoud. Een schijnbaar
homogene en kleinschalige gemeenschap bleek in feite vrij heterogeen en
sociaal complex. Simpele recepten en blauwdrukken voor decentralisatie
programma’s riskeren als zodanig een foute aanname van sociale cohesie
in kleine gemeenschappen en de ontkenning van niet-economische
endogene dimensies van collectieve actie op micro-niveau. Het betekent
niet dat als de technische en economische uitkomsten succesvol zijn, de
participatie sociaal ook duurzaam is.
De tweede casus heeft plaasgevonden in Qarah. Qarah heeft een
gemiddelde regenval tussen de 200-250 mm per jaar. Het gemiddelde
hoogteniveau is boven de 1300 meter. De natuurlijke vegetatie is
spaarzaam en bestaat uit heester-achtige planten en ander droogte
resistente planten. De stad kent minstens zes kanaten en heeft een
populatie van 19.000 permanente huishoudens, daarvan bezitten 900
huishoudens irrigatie rechten.
De renovatie volgde op een video feedback sessie op
gemeenschapsniveau. De gemeenschap verzocht de onderzoeker om
technisch advies te leveren en informatie over mogelijke fondsen. Tijdens
deze renovatie was de onderzoeker voornamelijk betrokken bij de
voorbereidingen van een interim evaluatie van het project. Het initiatief,
ontwikkeling van het voorstel en de uiteindelijke verantwoordelijkheid
van de renovatie lag bij de gemeenschaps vertegenwoordigers met weinig
input van externe partijen.
De positieve houding met betrekking tot investering in onderhoud
en de lange geschiedenis van sociale organisatie rondom het kanaat
gebruik in Qarah waren aanleiding om aan te nemen dat de vooruitzichten
van collectieve actie positief waren ondanks de hoge migratie cijfers.
Over het algemeen zijn de kanaten van Qarah goed onderhouden door de
lokale boeren en dat geldt ook voor de geïrrigeerde tuinen. Er is echter een
hoog risico dat de jongere generatie voor onbepaalde tijd naar urbane
gebieden zoals Damascus vertrekt. Verder is het slaan van diepe putten
aan de rand van de tuinen naast de zomerhuizen een potentieel
zorgwekkende ontwikkeling alsmede de van overheidswege opgelegde
water onttrekking met gebruik van diepe putten voor het drinkwater voor
de stad.
De renovatie in Qarah vond plaats in de jaren 2003 en 2004. Een
analyse is gegeven van de verschillende machtsrelaties tussen de
monastische gemeenschap en andere spelers tijdens de renovatie. Sociale
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relaties op gemeenschaps niveau zijn geanalyseerd in relatie tot het gedrag
en de houding van gebruikers ten opzichte van kanaat renovatie. Uphoff’s
orientatie-tot-actie grid was niet gebruikt in de analyse vanwege de
minder intieme relatie die de onderzoeker met de respondenten had in
vergelijking met de casus van Shallalah Saghirah.
De renovatie van Qarah kan beschouwd worden als een
succesvolle renovatie in sociaal en technisch opzicht. Het milieu waar de
renovatie plaatsvond was gunstig voor collectieve actie en in totaal zijn er
zeven spelers geïdentificeerd. In tegenstelling tot van overheidswege
gesubsidïeerde renovaties die ook plaatsvonden in de Kalamoen bergen,
was de renovatie in Qarah gebaseerd op de lokale expertise van kanaat
gebruikers en experts.
In het veld was echter geobserveerd dat ondanks de voordelen van
renovatie, een spontane collectieve actie alleen plaats kon vinden na de
interventie van een energieke initiator, het gebruik van video feedback en
andere participatieve methoden alsmede de betrokkenheid van een derde
partij in de vorm van internationale donoren. Volgens culturele theorie is
het gebrek van spontane collectieve actie te wijten aan een zekere
fatalistische houding en een laisser-faire houding van de gebruikers.
Verscheidene biofysische en sociaal-culturele elementen van
kanaten als menselijke ecosystem zijn verkend en beschreven in de
vergelijking van de twee case studies. Het menselijk ecosystem op
regional niveau laat zien dat puttengebruikers en kanatgebruikers
competitie voeren om deze natuurlijke hulpbron. Een oorzaak van het
opdrogen kan derhalve gevonden worden in de over-exploitatie van de
aquifer. Desondanks schrijven veel boeren het opdrogen van kanaten toe
aan klimaatsverandering en een gebrek aan regenval. Het is
waarschijnlijker dat veranderende sociaal-culturele elementen en de
introductie van nieuwe onttrekkingstechnologie de voornaamste oorzaak
voor het opdrogen van kanaten zijn.
De menselijke ecosysteem benadering is zeer nuttig om de
meerdere biofysische en sociaal-culturele elementen en relaties te
visualiseren. Maar in een poging om systematisch te werk te gaan neigt
deze benadering in de valkuil van “ontwerp principes” te vallen zoals dat
ook vaak het geval is geweest bij recepten voor decentralisatie
programma’s van de benadering die bekend staat als het “Nieuwe
Institutionalisme”. De benadering was ook niet toereikend voor de analyse
van interne processen die plaatsvonden tijdens de casestudies van
Shallalah Saghirah en Qarah. De menselijke ecosysteem benadering kon
niet voldoende de historische betekenis van lokale geschiedenissen
analyseren. Een procesbenadering is beter voor dit soort analyse.
De twee casus studies laten zien hoe belangrijk context is voor de
studie van collectieve actie. In beide casus studies is aangetoond dat een
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van de voornaamste factoren voor succesvolle collectieve actie voor
kanaat renovatie de aanwezigheid van lokaal gerespecteerde leiders,
connectoren en initiatief nemers is. Lokale geschiedenis, perceptie en
macht zijn belangrijke aspecten van collectieve actie voor kanaat
onderhoud. Er is geen eenduidige relatie gevonden tussen heterogeniteit
en kanaat onderhoud.
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