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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

Integreren van theorie en praktijk
De woorden praktijk en theorie zijn volgens het Groot
Woordenboek van de Nederlandse Taal respectievelijk
mannelijk en vrouwelijk. Praktijk betreft in de eerste
plaats een daad en in de tweede plaats toepassing van
voorschriften, theoretische kennis of regels met de
implicatie van hoe onbekwaam iemand wel is die
slechts de theorie kent. Een boekjesman die in de
theorie volleerd is maar verder niets afweet van de
praktijk.

Theorie

Theorie betreft volgens het woordenboek a) een
systeem van denkbeelden of hypothesen ter verklaring van waargenomen feiten of verschijnselen en b) een geheel van grondregels van een
kunst of techniek. Voorts zijn er twee algemene
betekenissen: 1) opvattingen in abstracto, afgezien van of zonder rekening te houden met de
werkelijkheid of praktijk:
‘in theorie lijkt het
heel gemakkelijk maar in de praktijk valt het
lang niet mee’; 2) een stelling of bewering (dat
zijn maar theorieen van hem). Wat opvalt bij
deze definities is dat theorie en praktijk
gescheiden begrippen zijn. Wanneer ze in
elkaars buurt komen sluiten ze elkaar uit. Je
hoort weleens de een tegen de ander zeggen:
‘Je bent maar theoretisch, dat valt in de praktijk
niet mee’. De onderscheidingen bij theorie en
praktijk zijn scheidingen en in die scheidingen
maken ze elkaars bestaan onmogelijk. Theorie
wordt losgemaakt van de de geschiedenis van
praktijken en wordt meestal opgevat als uiting
van een vrij en creatief proces, verricht door
een individu. Theorievorming en empirisch
onderzoek lopen uit elkaar en als ze dat niet
doen gaan empirisch onderzoek en kennis van
maatschappelijke bewegingen ieder hun eigen
weg. Wetenschapsrelevantie en maatschappelijke relevantie vallen zo niet samen; kunnen zelfs
tegengesteld zijn aan elkaar.
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Daartegenover spreekt Paulo Freire,
Braziliaanse educator en filosoof, van ‘Aktie en
Reflektie’. Hij ziet deze vanuit de handelende
mens, ze is praktijk, ze is verandering van de
wereld en als praktijk verlangt ze theorie die
haar verheldert. Scheiding van theorie en praktijk levert volgens Freire activisme op, losgeslagen onnadenkendheid of verbalisme en dat is
dan wereld- en wezensvreemde abstractie.
(Abstract betekent letterlijk losgetrokken van de
werkelijkheid). Het weer bijelkaar brengen van
theorie en praktijk is dus essentieel. Een theorie die niet in feiten kan worden vertaald is abstract en nutteloos. En acties die niet gebaseerd
zijn op een theorie zijn onvruchtbare impulsen.
Het tot eenheid brengen van theorie en praktijk
is volgens Anthonio Gramsci, Italiaanse theoreticus en politicus, een kritische daad, waarmee
aangetoond wordt dat de praktijk rationeel en
noodwendig, of de theorie realistisch en rationeel opgevat wordt. Theorie noch praktijk hebben het primaat. Zowel het denken als de praktijk hebben hun autonomie. Krijg de praktijk het
primaat dan ontstaat er anti-intellectualisme.
Krijgt de theorie het primaat dan onstaat
idealisme. Alles hangt van alles af en alles
heeft tegelijk een zekere zelfstandigheid. RMD
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dat ?

Vaak hoor je meningen ventileren in antwoorden die beginnen met: ‘Wat
ik vindt dat je moet doen.....’ Mensen luisteren vanuit hun eigen ervaringen. En dat is de wortel van de meeste communicatieproblemen. We
zien de wereld zoals wij zijn en niet zoals de wereld zelf is en daarom luisteren we niet empathisch. Psychologen gebruiken de term ‘empathie’
om aan te geven dat je begrijpt hoe anderen zich voelen op basis van de
manier waarop zij tegen de wereld aankijken. Het betekent dat je je verplaatst in het hoofd en in het hart van een ander om te zien hoe de
wereld er vanuit zijn/haar standpunt uitziet. Weten hoe iemand zich voelt
is sympathie. We antwoorden dan vanuit het paradigma van efficient
denken: ‘Ik weet hoe je je voelt; ik zal je vertellen wat ik heb ervaren,
zodat jij jouw probleem kan oplossen.’ Als we met anderen praten kunnen we vaak niet wachten totdat we onze mening kunnen geven om
diens probleem uit de wereld te helpen. Wij popelen om te vertellen hoe
wij een dergelijk probleem hebben opgelost. We zijn geconditioneerd om
eerst ons eigen standpunt duidelijk te maken, vooral tijdens een ruzie.
Als we willen dat anderen naar ons luisteren en ons begrijpen, moeten
we zelf eerst naar hen luisteren. ‘Try first to understand and than to be
understood’ is 1 van de 7 habits van highly effective people. Als je
oprecht eerst wil begrijpen hoe de ander zich voelt, tonen je handelingen
dat je het wilt begrijpen. De belangrijkste grondstof voor effectieve communicatie is vertrouwen en die kan alleen voortkomen uit betrouwbaarheid. En betrouwbaarheid ontstaat als je je leven leidt volgens het principe van integriteit. Hou je oprecht aan het eeuwenoude principe van luisteren voordat je spreekt. Eerst proberen te begrijpen is net zoiets als
eerst een diagnose stellen voordat je tot behandeling overgaat. Je bent
geen kloon van de ander. Zeg dus niet te snel en lichtvaardig: ‘ik weet
hoe jij je voelt’ zonder dat je eerst empathisch hebt geluisterd. Bij principes is het zo dat wat op het eerste gezicht tegenstrijdig lijkt, in feite
logisch is: luisteren voor je spreekt, oprollen voordat je terugveert, bij het
begin beginnen en zaaien voordat je oogst. Principes herbergen een
tegenstelling die werkt: je moet dingen loslaten om iets te bereiken.
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“Wie uit nood begint te denken uit dit dit misschien uitsluitend in de
vorm van kritiek zonder een goed alternatief te hebben. Maar kritiek
behoeft niet, moet zelfs niet verpakt worden in pasklare blauwdrukken
voor de plannenmakers.” (Yor Sunitram)
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: Kamer van Koophandel en Fabrieken
: Prof. W.J.A. Kernkampweg 37
Postbus 149 - tel. 530311 - fax. 437971
: www.surinamechamber.com
: www.facebook.com/kkf.suriname
: KKF Suriname
: chamber@sr.net
: Secretariaat Kamer van Koophandel en
Fabrieken
: Kamer van Koophandel en Fabrieken

Op grond van artikel 18 van de Handelsregisterwet G.B. 1962 no. 187 heeft de Kamer van Koophandel en
Fabrieken te Paramaribo haar Secretaris gelast te handelen als ware opgaaf gedaan van de opheffing van onderstaande bedrijven:
DOSSIER

HANDELSNAAM

ADRES

43251

MANDIMAN KARSO

Kwattaweg 479A

Importeur, Exporteur

45003

MOM PERSONAL BOATING

R.p. Bharosstraat 47

Transportbedrijf

45012

MONGAL'S IMPORT

Hertogstraat 26

Importeur

45019

MKB ADVIES

Dr. Sophie Redmondstraat 245

Adviesbureau

45020

R. KING'S CENTER

Santoweg 14

Importeur, Exporteur

45030

PARADISE CYBER

Paradise 1

Servicebureau

45044

FAS INTERNATIONAL

Chloorstraat 13

Importeur, Exporteur

45046

RONNY'S FASHION

Indira Gandhiweg BR. 369

Winkelier

45050

PARK ALEXANDRIA

Sir Winston Churchillweg 71

Amusementbedrijf

45052

CONVERTING SOLUTIONS

Overbrugweg 9

Tekstverwerkingsbedrijf,
Converteerbedrijf, Copieerinrichting

45054

PRIYA'S TRADING

Katwaroeweg 18

Importeur, Exporteur

45071

TANAIRA IMPORT

Kweeklustweg 74

Importeur

45075

WINKEL SHARWAN

Mopentiboweg BR. 40

Winkelier

45081

HU JIANJIANG

Emmastraat 2

Importeur

45844

RAHAMAN EXPORT

Livornoweg 40

Exporteur

45852

A-BABES

Saramaccadoorsteek 27

Servicebureau

45853

FENESH SALON

Wanestraat 21

Servicebureau

45864
45867

INVERNADEROS DE CASTELLON Koningin Julianapolder
S.A.
A-VENCO
Saramaccadoorsteek 27

45876

WINKEL ABONGONI

Benzdorp te kamp Metal

Winkelier

45884

CHEN MINGHUI

Nieuw Industriepark 70

Importeur

45887

REONO PC SERVICE

Industrieweg 19

45894

HANNA'S TAXIBEDRIJF

Samboerastraat 77

45901

ROSANNAMADHOEMATIE MAHES Cocobiacoweg 70

Importeur

45902

VALENTI TELECOMMUNICATIONS Giannilaan 10

Servicebureau

KKF INFO
Dagelijks op SCC TV,
Channel 20-2 rond 17.30 uur.
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Leverancier
Bemiddelingsbureau

Opleidingsinstituut,Computerbedrijf

Taxibedrijf

