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ABSTRACT 
 

 

In deze eindverhandeling probeer ik aan de hand van een studie van de filosofieën van Martin Buber, 

Emmanuel Lévinas en care ethics inzicht te scheppen in de idee van de intermenselijke relatie als 

kern van ons mens-zijn en samenleven. Er wordt besproken hoe de verzakelijking van menselijke 

relaties leidt tot een interculturele maatschappij die zich kenmerkt door individualisme en 

segregatie. De vraag wordt gesteld welke rol ontwikkelingssamenwerking kan spelen in het 

terugvinden van de werkelijk betekenis van het samenleven. In het licht daarvan wordt er onderzoek 

gevoerd naar de stedenbandwerking van Mol. 
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HOOFDSTUK 1 

Inleiding 

 

In de zomer van 2008 nam ik deel aan een project van de Belgische vzw Gencoo. Met een groep van 

13 mensen zakten we een maand lang af naar Malawi om mee te draaien in de werking van een 

lokale NGO, Kasupe Ministries. Deze is actief in een ruraal gebied ter hoogte van het stadje Balaka en 

werkt rond educatie, HIV-bestrijding, food security, opvang en (studie)begeleiding van weeskinderen 

et cetera. In de maanden die aan onze reis voorafgingen, verzamelden we op vrij amateuristische 

wijze geld in om de bouw van een nieuwe middelbare school te kunnen financieren en bereidden we 

onder andere enkele educatieve projecten voor. 

Mijn beslissing om deel te nemen aan dit project is er met enige terughoudendheid toch vrij 

spontaan gekomen, zonder dat er veel rationele argumenten werden afgewogen. Wat begon als de 

participatie aan een avontuur dat zich aandiende, evolueerde geleidelijk naar een engagement dat ik 

ook na mijn reis zou willen blijven doorzetten. 

De ontmoeting met verscheidene Malawiërs vond ik in de eerste plaats ontzettend boeiend en in 

meeste gevallen ook heel aangenaam. We voerden interculturele dialogen: het was duidelijk dat we 

beiden vanuit een andere cultuur, kennisbeeld en denken, met elkaar spraken. Ik herinner me dat 

iemand, die een Malawische universiteitsopleiding had genoten, zich verbaasde dat hij voor het eerst 

een atheïst ontmoette. Hij wist wel dat die ‘bestonden’, maar hij leek er zich niet erg van bewust dat 

er wel meerdere van die mensen waren, laat staan dat hij er ooit een zou ontmoeten. Er was ook 

veel wederzijds respect voor elkaar, al voelde dat soms wat ongemakkelijk aan. Bijvoorbeeld toen we 

naar het dichtstbijzijnde stadje aan het wandelen waren en enkele vrouwen langs de weg spontaan 

in de handen begon te klappen toen wij, de Azungu (‘blanken’), hun pad kruisten. Of toen we een 

chief- ceremonie bijwoonden en enkele van de lager geplaatste chiefs er op stonden dat wij hun stoel 

innamen, zij zouden wel op de grond gaan zitten.  

Het wederzijdse respect ging wel samen met het afwegen van bepaalde woorden, een zachte 

kritische houding, maar desondanks belemmerde het niet de ontzettende openheid die er heerste. 

Als ik daar nu een analyse van maak, denk ik dat het de specifieke context van rurale armoede was 

die de mensen dichter bij het leven en elkaar bracht. Er heerste een oprecht, maar ook wel fragiel, 

wederzijds vertrouwen en solidariteit tussen de mensen. 

 

De rurale geborgenheid van Malawi, het engagement, de respectvolle openheid, de ondragelijke 

lichtheid van het Westers bestaan bij mijn terugkeer: dit zijn allemaal elementen die mijn filosofische 
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interesse verder hebben gevoed en in een bepaalde richting hebben gestuwd. Maar eveneens vond 

ik het moeilijk om na mijn reis de boekenwijsheid met deze concrete belevingen te verbinden. Dat is 

een opdracht die ik deels in deze thesis wil maken. 

   

Deze thesis is dus een creatieve oefening tussen theorie (wijsgerige ethiek met als centrale 

concepten dialoog, zorg, relationaliteit, de ander, andersheid et cetera) en praktijk (de 

ontwikkelingssamenwerking en Noord-Zuid problematiek in het algemeen en in casus de 

stedenbandwerking). Mijn bedoeling is om de praktijk te gaan belichten vanuit een relationeel 

perspectief. Met dat laatste bedoel ik een coherente samenhang van invullingen van en 

theorievorming rond intermenselijke relationaliteit. 

 

Daarvoor put ik inzichten uit de filosofieën van de Joods- existentialistische wijsgeren Martin Buber 

en Emmanuel Lévinas. Ik probeer Bubers conceptie van relationaliteit uit te diepen aan de hand van 

zijn grondwerk Ich und Du. Dat koppel ik aan zijn visie op de gemeenschap, meer bepaald met de 

bespreking van zijn sociaalutopisch werk Paden in Utopia. Ook ga ik na  hoe Bubers relationele 

filosofie met het communitarisme (als denkstroming) en het multiculturalisme/interculturalisme (als 

fenomeen) aansluiting vindt. Hiermee wil ik de problematiek van verzakelijking van relaties in de 

(Westerse) gemeenschappen aanduiden. In een later hoofdstuk leg ik het verband met de 

ontwikkelingssamenwerking die zich ter hoogte van de lokale gemeenschap ontplooit.  

Met Lévinas zijn essay De gijzeling bekijken we een andere, maar desalniettemin verrijkende, 

invulling van de menselijke relatie als een centraal concept binnen de filosofie. De wederkerigheid in 

Bubers relatieopvatting wordt verplaatst naar het appel van de ander. Daarna ga ik op zoek naar de 

aansluiting van het joods existentialisme met de feministisch- geïnspireerde care ethics.  

 

Met deze wijsgerige uitdieping van de relationele ethiek wil ik in hoofdstuk 5 de 

ontwikkelingssamenwerking belichten en meer bepaald de recent waargenomen en 

geconceptualiseerde tendens van ‘vermaatschappelijking’. Er wordt ondermeer beargumenteerd dat 

deze opkomst van de 4de pijler een antwoord kan bieden op de verzakelijking van menselijke relaties. 

Ik benadruk daarbij de uitzonderlijke context waarbinnen de ontwikkelingssamenwerking zich 

afspeelt en maak de vergelijking met de moeilijke relatie met ‘de vreemde’ in de eigen gemeenschap. 

Er wordt  ook nagedacht over hoe mensen zich aangesproken voelen tot onrechtvaardigheid binnen 

onze hedendaagse geglobaliseerde kennismaatschappij en hoe dit kan resulteren in een 

engagement. 
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Daarna ga ik dieper in op een bepaalde vorm (praktijk) van ontwikkelingssamenwerking: namelijk de 

stedenbandwerking. Deze vriendschapsbanden worden gesloten tussen steden uit Noord en Zuid om 

op het lokale stedelijke niveau aan ontwikkelingssamenwerking te doen met nadruk op uitwisseling 

van beheersideeën en communale participatie en sensibilisatie. Er wordt ook ingegaan hoe dit vanuit 

de politiek omkaderd wordt. 

 

Ten slotte bespreek ik aan de hand van enkele afgenomen interviews de stedenbandwerking van de 

Antwerpse gemeente Mol. Zo wordt er een verhaal van een concrete stedenband verteld en 

nagegaan hoe mensen zich binnen een dergelijk project engageren en welke impact deze kan hebben 

op een lokale gemeenschap. Vanuit deze concrete praktijk worden er verbanden gelegd met 

communaal zinverlies onder beding van de verzakelijking en het fenomeen van de 

vermaatschappelijking van de ontwikkelingssamenwerking. Deze casus treedt op als argument voor 

de stelling die in hoofdstuk 5 werd geopperd: in de intercommunale ontwikkelingssamenwerking 

kunnen we de werkelijke betekenis van het samenleven terugvinden. 

  

 

 

 

  



 

9 
 

Opmerking bij verwijzingen en brongebruik 

  

De  actief gebruikte bronnen en literatuur kan men op het einde van de thesis in één volledige lijst 

terugvinden. Het grootste deel van de tekst bestaat uit een vrije interpretatie van de geraadpleegde 

literatuur, waarbij ik wel zoveel mogelijk probeer de originele concepten en hun woordbetekenissen 

te gebruiken. Ik heb in mijn verwijzingen getracht zoveel mogelijk de specifieke paginanummers mee 

te geven zodat de lezer makkelijk de gerecapituleerde ideeën in originele vorm kan terugvinden. 

Letterlijke overnames van tekst (citaten) worden steeds schuin gedrukt en tussen aanhalingstekens 

geplaatst. In een voetnoot wordt voor deze altijd de exacte bronlocatie meegegeven. Verwijzingen 

naar externe literatuur die in de gebruikte teksten optreden, worden ook in de voetnoten 

meegegeven maar niet in de bronnenlijst opgenomen. Dit is om te vermijden dat de literatuurlijst 

gedeeltelijk zou bestaan uit bronnen die niet actief geraadpleegd of ter beschouwing genomen zijn. 

Voor de bronnenlijst heb ik geen specifieke stijl nagevolgd (vb. MLA), maar er wel voor gezocht dat ze 

overzichtelijk en uniform is en alle relevantie informatie bevat. 

Na mijn finale bronnenlijst volgen nog zeven uitgeschreven interviews als bijlage. Deze heb ik 

afgenomen voor mijn praktijkonderzoek naar de stedenbandwerking van Mol. 
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HOOFDSTUK 2 

Martin Buber 

 

 

2.1. Inleiding 

 

Ik begin met de levensloop van Martin Buber kort te schetsen om daarna dieper in te gaan op zijn 

hoofdwerk Ich und Du, dat voor het eerst gepubliceerd werd in 1923 en de basis vormde voor zijn 

dialoogfilosofie. Ik probeer de enigszins mystieke inhoud te verhelderen om een beeld te krijgen van 

wat ik zijn relationele filosofie wil noemen. Vervolgens ga ik na hoe de besproken intermenselijke 

relationaliteit zich binnen en tussen de gemeenschap(pen) kan ontplooien. Ik zoek het antwoord 

binnen Bubers relationele filosofie, maar bespreek ook zijn utopiebegrip en visie op het socialisme 

(Paden in Utopia) en ga na in welke mate zijn gedachtegoed bij het communitarisme aansluit (Amitai 

Etzioni). Hierdoor probeer ik inzicht te scheppen in de hedendaagse communale relationaliteit die 

gebukt gaat onder de eng economische1 verzakelijking van het samenleven, een thema dat ik in een 

later hoofdstuk verder uitwerk en koppel aan de stedenbandwerking.2 Ten slotte bespreek ik de 

moeilijke relatie tussen autochtonen en allochtonen binnen de Westerse samenleving aan de hand 

van Bubers relationele concepten. 

 

 

2.2. Beknopte biografie3 

 

Martin Buber werd in 1878 geboren in de Dubbelmonarchie Oostenrijk-Hongarije. Hij stamde af van 

een familie van Russische landadel. Op vierjarige leeftijd scheidden de ouders van de toekomstige 

Joodse wijsgeer. Zijn moeder verliet het gezin en Buber zou haar pas terugzien op 33-jarige leeftijd. 

Als gevolg daarvan werd hij grotendeels opgevoed door zijn grootouders aan vaders zijde. Zijn 

grootvader, Salamon Buber, stond bekend als een gerespecteerd geleerde. Hij was een van de laatste 

vertegenwoordigers van de Joodse4 Verlichting, de Haskala, die in haar herfstperiode nog sterk werd 

uitgedragen door Herman Cohen. In deze stroming werd er veel aandacht gegeven aan seculier 

                                                           
1
 Men zou nog beter het woord ‘economistische’ gebruiken. 

2
 Het wordt eerst uitgewerkt in 5.4 ‘Een relationeel perspectief op de ontwikkelingssamenwerking’ en in 

hoofdstuk 7 bij het casusonderzoek gekoppeld aan de stedenbandwerking. 
3
 Voor deze gegevens baseer ik mij op http://plato.stanford.edu/entries/buber/, Walters (2003) en Commers 

(2009: p. 439 – 444).  
4
 Ik probeer zoveel mogelijk ‘Joodse’ te schrijven als het betrekking heeft tot de cultuur en ‘joodse’ als het 

verwijst naar de religie. Dit onderscheid is echter niet steeds even duidelijk te maken, daarom heb ik in de 
meeste gevallen gekozen voor ‘Joodse’. 

http://plato.stanford.edu/entries/buber/
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onderwijs, maar evengoed aan de studie van de Talmoed. Zijn grootvader liet Martin al op jonge 

leeftijd kennismaken met het Chassidisme, een mystieke joodse stroming waar dialoog centraal staat 

en die zich vooral in Oost-Europa heeft ontplooid. Ook zijn grootmoeder liet een betekenisvolle 

indruk op hem na. Zo zegt Buber over zijn grootouders in een uitgave van die Welt: “*my grandfather 

was+ a true ‘lover of the word’, but my grandmother’s love for the genuine word affected me even 

more strongly than his: because this love was so direct and so devoted”5. Naast de sterke joodse6 

invloeden komt hij op vroege leeftijd ook in contact met de Duitse Wijsbegeerte. Hij werd danig 

geïnspireerd door het werk van Immanuel Kant. Ondermeer diens transcendentale conceptie van tijd 

en ruimte als mogelijkheidsvoorwaarden van de innerlijke en uiterlijke zintuiglijkheid deed zijn 

blikveld gevoelig verruimen. Evengoed werd hij als jongeling getormenteerd door de apodictische 

demagogie in Friedrich Nietzsche’s Alzo Sprach Zarathustra. Hij zou zich daarna vooral verdiepen in 

de filosofie die oog had voor religie en spiritualiteit (N. Cusanus, F. H. Jacobi, L. Feuerbach, S. 

Kierkegaard, H. Cohen…). 

Hij studeerde literatuur, kunstgeschiedenis en filosofie te Wenen en zou ook nog tijd doorbrengen 

aan de universiteiten van Leipzig, Zurich en Berlijn. In de Duitse hoofdstad leerde hij Wilhelm Dilthey 

en Georg Simmel kennen. Met die eerste onderhield hij nog jarenlang contact. Buber vond bij beide 

heren bevestiging in zijn afkeer voor het opkomende positivisme, waar een enge invulling van het 

wetenschaps- en rationaliteitsbegrip weinig ruimte liet voor religie, poëzie en alles wat niet in strakke 

theorievorming te vatten viel.  Dilthey en Simmel zorgden elk op hun eigen manier voor een 

herwaardering van de Geisteswissenschaften, in hun andersheid van de strikt wetenschappelijke 

methode die we terugvinden in de natuurwetenschappen.  

Buber was door zijn rijke culturele ontwikkeling een polyglot. Zo had hij ondermeer kennis van het 

Jiddisch, het Duits, het Russisch, het Hebreeuws en het Pools. Daar ging een speciaal talent en 

interesse in woord en betekenis mee samen. 

Drie personen spelen in de jaren na zijn studies een belangrijk rol: zijn toeverlaat Paula Winkler met 

wie hij een gezin sticht, de Joodse anarchist Gustav Landauer en Frans Rozenzweig. Die laatste 

ontmoette hij in Frankfurt, waar hij enige tijd zou doorbrengen en lesgeven. Samen maakten ze 

plannen om een nieuwe vertaling van de Bijbel in het Duits op te maken (‘Die Schrift’) dat in 

verschillende publicaties, ook na het overlijden van Rozenzweig in 1929, zou verschijnen. Landuaer 

had dan weer een belangrijke invloed op Buber met betrekking tot een positionering tegenover het 

opkomende politieke zionisme, dat in de lijn van Theodor Herzl voor de oprichting van een Joodse 

staat pleitte. Buber was oorspronkelijk voorstander van een cultureel zionisme en probeerde vooral 

de humanistische boodschap van de Joodse cultuur en religie uit te dragen. Daarbij had hij enorme 

                                                           
5
 Walters (2003: p. 68) 

6
 Joodse en joodse. 
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sympathie voor de Kibboets in Palestina. Uiteindelijk zou hij pleiten voor een één-staat-oplossing 

voor het Palestijnse-Israëlisch conflict dat zich vanaf haar oprichting zou doorzetten. Daarmee 

bedoelde hij het vredig samenleven van Joden en Palestijnen binnen één staat, iets dat in ons huidig 

schrijven nog steeds niet verwezenlijkt is. 

In 1937 trok Martin Buber naar Palestina, waar hij later in Jeruzalem les zou geven in de antropologie 

en sociologie. Hij zou heel zijn leven blijven schrijven en het belang van de dialoog (ondermeer 

tussen verschillende religies) blijven benadrukken,  tot dat hij in 1965 zou overlijden. Martin Buber 

wordt herinnerd als een denker op een kruispunt tussen de rationaliteit van het Westen en de 

intellectuele nalatenschap van het Oosten, Wijsbegeerte en Religie, Zionisme en Anarchisme, ... 

“Buber has been called a Hebrew humanist, a philosophical anthropologist, and an existential ethicist. 

He is all of these.”7  

 

 

2.3. Ich und Du 

 

In 1923 schreef Buber zijn eerste grote werk, dat groot mag genoemd worden niet zozeer door zijn 

lengte, maar wel door zijn inhoud en (impliciete) navolging.  Zo stromen zijn ideeën recentelijk nog 

door in de psychoanalyse (Ventimiglia 2008), het communitarisme (Etzioni 1999), het feminisme 

(Walters 2003) en de theorievorming rond opvoeding (Gunnlaugson 2009) om maar enkele 

voorbeelden te noemen.  Hij zegt zelf dat dit boek tot stand kwam door de gedachten die hij had 

opgebouwd doorheen zijn jonge jaren, en die voor hem ondertussen al lang evident waren 

geworden, in een volwassen vorm te gieten.8 Hij is deze grondgedachten in zijn verdere leven blijven 

uitwerken en verhelderen in kleinere en grotere geschriften. In wat volgt probeer ik de inhoud van 

dit werk, naar mijn eigen lezing, te verhelderen.9  

 

 Buber breekt met de wijsgerige traditie die het subject en haar kennis over de wereld (de objecten) 

voorop stelt en de ethiek binnen dit kenvermogen tracht te situeren of er radicaal buiten legt (cf. 

Wittgenstein I)10. Commers spreekt in die zin over “de radicale negatie van de identiteitsobsessie van 

een westerse filosofie”11. Volgens Lipari wordt deze traditie het best geïllustreerd door het 

                                                           
77

 Walters (2003: p. 69). 
8
 Buber, Ik en gij (1973[1923]: p. 123). 

9
 Daarbij heb ik me vooral toegelegd op het eerste en tweede deel. Ik schenk hier dus minder aandacht aan het 

derde deelwaar vooral het Godsidee en -relatie wordt gethematiseerd.  
10

 Ik denk aan zijn befaamde passage in de Tractatus-Logico-Philosophicus in stelling 7: “Waar men niet over 
spreken kan, daarover moet men zwijgen.”. 
11

 Commers (2009: p. 439), later ga ik hier nog op in. 
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Cartesiaanse maxime, waar het ‘ik denk’ aan het ‘ik ben’ voorafgaat.12 In de plaats van het individu 

en/of zijn kenvermogen en/of kennis komt de betrokkenheid van de intermenselijke relatie centraal 

in zijn vertoog te staan. Overeenkomsten met de fenomenologie (cf. Husserl, zie infra) zijn zeker niet 

vreemd. Opmerkelijk is dat deze betrokkenheid in haar grondslag ethisch geladen is. Ethiek is bij 

Buber, net als bij Lévinas, de ‘eerste filosofie’. Men zou zelfs kunnen spreken van een ‘ethische 

ontologie’. We bemoeilijken ons eigenlijk de interpretatie van Bubers geschriften als we hem 

trachten te categoriseren binnen een van de klassieke filosofische domeinen, al staat hij zeker niet 

buiten de wijsgerige traditie(s).13 

 

De hierboven gestelde menselijke betrokkenheid kan twee relationele vormen aannemen: als het 

gekoppelde ‘Ik-Jij’ en het gekoppelde ‘Ik-Het’, waarbij het ‘Het’ evengoed vervangen kan worden 

door ‘Hij’ of ‘Zij’. Deze woordparen worden uitgesproken ‘tussen’ (zwischen) twee mensen en zijn 

van noodzakelijke aard. Daarmee bedoel ik dat wanneer men het grondwoord ‘Ik’ uitspreekt, men 

ook een Ik-Jij of Ik-Het bedoelt. We nemen steeds positie in tegenover de ander. Het ‘Ik’ valt dus ook 

nooit los te koppelen van ‘de’ of ‘het’ ander. Het gaat hier om het uitspreken van het grondwoord ‘Jij’ 

en niet het letterlijke woord ‘jij’, waar men met dat laatste evengoed een ‘Het’ mee kan aanspreken.  

Minder talig kunnen we stellen dat het een ontmoeting tussen subjecten of tussen een subject en 

object betreft. Subjecten kunnen zo elkaar als personen (Ik-Jij) ontmoeten of als individuen (Ik-Het). 

Ook iets wat we in onze dagelijks taalgebruik een object noemen, zoals een boom, kunnen we ook als 

Jij ontmoeten. Buber benadrukt wel het unieke van het menselijke niveau.14 De taal komt het best, in 

haar meest heldere en directe vorm, tot stand tussen twee mensen. Mensen zijn taalwezens. Het is 

in deze visie dat we moeten begrijpen dat het gesprek met God veel mystieker verloopt en we 

objecten niet moeten ‘bevangen’ binnen onze (menselijke) taal. 

 

Laten we eerst de Ik-Het relaties toelichten, om daarna makkelijker toegang te vinden tot de 

mystiekere Ik-Jij relaties. De eerstgenoemde zijn de zakelijke relaties die opgebouwd worden door 

een (kennis)beeld van de ander te constitueren. De ander wordt een ‘object’ van onze geest. Het is 

dus niet zozeer dat we de ander als een wezenloos ding beschouwen dat ten onze dienste staat en 

waarvoor we geen enkel respect beogen. De Ik-Het relatie schetst een beeld (afspiegeling) van de 

ander waarbij we hem/haar niet in zijn/haar totaliteit ontmoeten. Het is geen kwestie van slechte 

wil, we kunnen de ander ook nooit in zijn/haar totaliteit bevatten (dat is: een kennisconstituerend 

proces dat uit het ‘Ik’ vertrekt), maar enkel in een context van openheid en wederkerigheid 
                                                           
12

 Lipari (2004: p. 128). 
13

 Men kan hem bijvoorbeeld in navolging van Commers (2009) binnen één van de talen (semantieken) van de 
ethiek plaatsen. 
14

 Buber, Ik en gij (1973[1923]: p. 9). 
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ontmoeten en ontmoet worden (activiteit en passiviteit vallen samen). Buber geeft een mooie 

metafoor mee over deze relatie: “De mens ‘vaart’ over het oppervlak der dingen en er-vaart ze.”15. De 

ervaring gebeurt in hem, niet tussen hem en de wereld.  

 

Dit hangt samen met een te nauwe gerichtheid op het ‘Ik’. ‘Ik wil, ik voel, ik denk…’. Bij een te eng (of 

zelfs uitsluitend) Ik- centrisme krijgt het Ik-Het woordpaar een negatieve connotatie. De menselijke 

waardigheid staat in deze relatie steeds onder bedreiging. Toch is het duidelijk dat we de Ik-Het 

relatie als onvermijdelijk moeten beschouwen. Dat hoeft zoals gesteld niet negatief te zijn, al krijgt 

de noodzakelijke ‘verzakelijking’ meer dan eens een melancholische klank mee in Bubers geschrift. 

Tussen de mensen ligt steeds een verlangen naar de (vervlogen) beleving van de Ik-Jij relatie op zich 

te wachten.  

  

Bij de Ik-Jij relatie zijn ‘Ik’ en het ‘Jij’ onvoorwaardelijk op elkaar betrokken. De ontmoeting betreft 

het verwerkelijken van en in de wereld.16 Dat betekent dat men pas werkelijk mens wordt in deze 

open en wederkerige ontmoeting met de ander. De ontmoeting met Jij is uniek en exclusief. Men 

ervaart niets en kent alles.17 Het in relatie staan tot betekent eigenlijk het (tijdelijk) opheffen van het 

er-varen en in direct contact komen staan met Jij. Jij is onbegrensd, het ‘Het’ kenmerkt zich juist door 

haar continue begrenzingen. 

Het gekoppelde Ik-Jij is dus nooit een individuele ervaring, maar is er één die we beide delen. In deze 

ontmoetingen worden Ik en Jij  geen Wij (als een symbiose), maar blijf de tweeledige Ik-Jij gelden. 

We verliezen onze eigenheid niet, maar delen ze met de ander.  

 

De voorwaarden om elkaar in openheid te ontmoeten zijn minimaal. “Er is niets waar ik van af moet 

zien teneinde waarlijk te zien, er is nergens weten dat ik zou moeten vergeten.”18 Anders gesteld: 

onze (voor)kennis moet niet overboord worden gegooid om elkaar in openheid te ontmoeten. Nog 

sterker: alle kennis(perspectieven) liggen besloten in de ontmoeting van het Ik-Jij.19 Men weet alles 

van het Jij, men kent immers geen details meer.20 Ook hier is ‘totaliteit’ het centrale concept.  

 

                                                           
15

 Buber, Ik en gij (1973[1923]: p. 7). 
16

 Ibid (: p.12-13). 
17

 Ibid (: p. 13). 
18

 Ibid (: p. 9). 
19

 Ibid (: p. 10). 
20

 Ibid (: p. 13). 
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We kunnen hierbij een vergelijking maken met de betekenis die ‘de leefwereld’ krijgt in die Krisis21, 

het slotwerk van basislegger van de fenomenologie Edmund Husserl. Kort gesteld moet men een 

epoche (opschorting) doorvoeren om de leefwereld in te kunnen aanschouwen. Anders gesteld: we 

moeten al onze vooronderstellingen die we geconstrueerd hebben, opschorten (epoche) opdat ons 

bewustzijn de wereld in haar puurste vorm (de leefwereld) kan ontmoeten. Net als bij Buber betreft 

het hier ook niet het wegcijferen van onze kennis. Het probleem dat Husserl in zijn werk wou 

aankaarten is niet dat men (de wetenschap) op zoek gaat naar objectiviteit, maar wel dat er in een 

onkritische wetenschap het gevaar sluipt dat men de wereld vervormt tot een object. Men zou zo 

objectivistische in plaats van objectieve voorstellingen kunnen creëren. Husserl zocht naar een  

waarheidsgetrouwe gerichtheid van het bewustzijn en de wereld naar elkaar toe (intentionaliteit). Hij 

koesterde daarbij epistemologische motieven, bij Buber is het te doen om de ethische grondslag, die 

van ‘tussen de mensen’, aan te duiden. Dit hangt echter voor Buber samen met het afzetten tegen 

het objectivisme. Zo zegt hij het volgende over de egocentrische mens:  

 

“Met de objectiverende loupe van zijn blik-van-dichtbij buigt hij zich over de details of met de 

objectiverende verrekijker van zijn blik-in-de-verte voegt hij deze samen tot een toneeltje; hij 

isoleert ze in de beschouwing zonder gevoel voor hun exclusiviteit of hij brengt ze in de 

beschouwing met elkaar in verband zonder gevoel voor de wereld.”22 

 

Beiden vinden aansluiting bij wat Willem Dilthey en Georg Simmel al voor hen hadden geopperd. 

Voor een objectivistische ethiek (eigenlijk ethics) kunnen we daarbij nog de achterliggende motivatie 

trachten aan te duiden:  

 

“Those who demand a logical ordered ethics often do so not because they have reason to 

believe the objectivity of moral order, but because they have an almost magic belief that what 

they posit as fixed, objective and universal provides security and solidarity and protects us 

against the threat of the irrational.”23 

 

Ook de tijdruimtelijke context hoeft voor Buber aan geen bepaalde voorwaarden te voldoen, maar is 

daarom niet betekenisloos of willekeurig, integendeel: “For Buber relationships are not merely or 

                                                           
21

 Volledige titel is  Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzentale Phänomenologie: Eine 
Einleitung in die phänomenologische Philosophie. Zie ook bibliografie. Mijn interpretatie is gestoeld op de lezing 
en verwerking van de hoorcolleges bij het vak Moderne teksten van de Wijsbegeerte, gedoceerd door 
professor Gertrudis Van de Vijver (in het academiejaar 2008-2009). 
22

 Buber, Ik en gij (1973[1923]: p. 32-33). 
23

 Friedman in Walters (2003: p. 51). We zullen in de volgende hoofdstukken zien dat ook Lévinas en het 
feminisme zich hier bij aansluiten. 
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mainly a matter of choice, contract or exchange, but part of fate, history and culture.”24. Zo krijgt ook  

de mythe voor Buber een heel speciale (en reële) betekenis toegekend.25 Zodra Ik de ander echter 

tijdruimtelijk ga situeren (en daar ook noodgedwongen toe ben) spreek ik over een Hij of Zij, neem Ik 

afstand. Buber gebruikt hiervoor een religieuze metafoor: “Tijd is in het offer, het offer niet in de 

tijd”26. De intermenselijke ontmoeting krijgt voor Buber een haast sacrale betekenis. Toch betreft het 

niet het  overstijgen van het profane leven, maar juist het raken van de kern van de wereld 

(verwerkelijking). De ontmoeting is altijd spontaan – “Het Gij treedt mij in ontmoeting uit genade – 

door zoeken vindt men het niet.”27. Etzioni duidt daarbij nog een belangrijk punt aan:  “I cannot stress 

enough that the centrality and precedent of relationship over individuals for Buber is not merely 

historical, sequential, or causal, but also existential”28. 

Buber wordt ook door Walters een (religieus) existentialist genoemd en met aanvulling van Lévinas 

en Rosenzweig kan men van een Joodsexistentialistische stroming spreken. We moeten zijn 

relationeel existentialisme onderscheiden van het meer individueel gerichte existentialisme van 

bijvoorbeeld Jean-Paul Sarte. De Ander is voor Sartre nooit bepalend. We zijn steeds vrij om te 

kiezen, zelfs in de meest extreme situaties. Vrijheid is dan ook eerder een vloek dan een zegen. In dat 

opzicht is de Ander ‘de Hel’. Voor Buber zijn we juist pas echt vrij als we in een open relatie met de 

Ander treden. De open aanvaring met de Ander is een existentiële beleving. Zoals ik al zei krijgt deze 

ook een religieuze betekenis toegekend. God is voor Buber wel nog een aparte ‘entiteit’ die op 

verschillende manieren wordt uitgedrukt, onder andere als het ‘Eeuwige Jij’ en krijgt zo ook een 

meer transcendent karakter. Desondanks is het zeer juist wat Etzioni aanduidt: “(…) if one replaced 

the word ‘God’ with the word ‘thou’ in many of Buber’s statements about the Lord, the difference 

between the I-God relationship and the I-Thou relationship vanishes.”29. God verschijnt in de 

ontmoeting met het Jij als Eeuwige Jij (cf. het Chassidisme), maar Jij zal nooit een middel zijn tot de 

ontmoeting met God. Het neerschrijven van zijn dialoogfilosofie is eigenlijk zelf al een existentiële 

ervaring die aan hem wordt ‘geopenbaard’. Zo zegt Walters over Buber: “He is attempting to live as 

closely as possible to the ground of existence and to let it speak its own word to him – and to all.”30. 

                                                           
24

 Etzioni (1999: p. 153). 
25

 Zie ondermeer Walters (2003: p. 18). 
26

 Buber, Ik en gij (1973*1923+: p. 11). Vgl. met “de mens woont in de liefde” (: p. 17) Dit doet me ook denken 
aan Kants conceptie van ruimte en tijd in de KrV.  
27

 Buber, Ik en gij (1973[1923]: p. 13). 
28

 Etzioni (1999: p. 154). 
29

 Ibid (: p. 10) 
30

 Walters (2003: p. 20). 
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God is mijn inziens wel niet de kern van Bubers relationaliteit.31 De (taal)relatie die we hier belichten 

is in wezen des mensen. 

 

Een derde punt is dat het belangrijk is dat Ik de Ander ontmoet in zijn/haar eigenheid.32 Buber geeft 

het voorbeeld van de ontmoeting met een boom.33 We moeten ons niet bezinnen over de attributen 

die de boom zou moeten bezitten opdat Ik hem als Jij tegemoet kan treden. We moeten zo ook niet 

eisen of verlangen dat hij een bewustzijn zou bezitten. Dat sluit eveneens aan bij wat ik al eerder zei 

over de rol van kennis en de verwerkelijking. Belangrijk is dat de relatie geenszins een opheffing van 

de individualiteit betekent. 

 

Walters duidt de invloed van Immanuel Kant op Buber aan.34 Kant stelde in de Kritik der reinen 

Vernunft (en aldus ook in de Prolegomena) dat het subject de wereld van verschijningen (‘de 

phenomena’) ervaart en niet de wereld an sich (‘de noumena’). Volgens Walters heeft deze 

tweedeling Buber sterk beïnvloed. We mogen de zaken volgens hem echter niet simplificeren en de 

noumena met met de Ich-Du relatie gelijk stellen. Voor Buber is het Jij-an-sich35 ook onkenbaar en 

onervaarbaar (in het Ik), maar kunnen we hem/haar wel in volledige openheid ontmoeten. Voor Kant 

zijn we als mens steeds gebonden aan onze rationaliteit en maken we antinomieën als we over de 

dingen-an-sich willen redeneren. Walter noemt in die lijn Buber, in vergelijking met de 

transcendentale rationalist Kant, een transcendentale empirist. Hij verduidelijkt die terminologie 

niet, maar mijn inziens kunnen we dat als volgt begrijpen. Bij Kant kreeg de empirie een centrale rol 

toebedeeld, meer dan dat later bij sommige neokantianen het geval zou zijn (Fichte, Hegel, Schelling 

…). De empirie stond bij Kant echter steeds in relatie met de menselijke rationaliteit. Zoals al 

opgemerkt kleurde Buber buiten het rationele kader. De Ik-Jij ontmoeting is een samen- varing die 

niet meer in relatie staat tot de autonome menselijke rationaliteit. ‘Jij’ kan niet in een individuele 

ervaring rationeel worden geconstitueerd. De samen-varing gebeurt niet in de geest, maar in het 

werkelijke leven. 

Kant gebruikt ook een andere betekenis voor ‘Gegenstand’ dan Buber. Dat lijkt me een cruciaal punt 

om het verschil tussen beiden filosofen aan te duiden. Voor Kant betekent ‘Gegenstand’ ook ‘het 

object’, maar dan wel het object dat tegenstand biedt voordat we het gecategoriseerd hebben (pas 

                                                           
31

 Zijn boodschap is in eerste instantie humanistisch. Een atheïstische overtuiging (die ikzelf ook wel meedraag) 
mag niet in de weg liggen om Buber te gaan lezen en interpreteren. Integendeel, Buber biedt juist een 
alternatief voor de eenzaamheid en zinverloochening van het egocentrisme.  
32

 Het laten van de ander in zijn/haar eigen andersheid is een van de hoofdthema’s van het vroege Daoïsme, cf. 
Laozi, Zhuangzi en Liezi.  
33

 Buber, Ik en gij (1923[1973]: p. 9) 
34

 Walters (2003: p. 1-7) 
35

 Mijn woordkeuze, de Ik-Jij ontmoeting wordt hier bedoeld. 
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daarna spreekt hij over ‘Objekt’). Buber zegt echter het volgende: “Gegenwart is niet het vluchtige en 

het voorbijglijdende, doch hetgene dat mij opwacht en tegenweer biedt. Gegenstand is niet de duur, 

doch het stilstaan, het rusten, het afbreken, het verstijven, het onttakeld zijn, het ontbreken van enige 

relatie en presentie.”36 Kants ‘Gegenstand’ lijkt zo meer aan te leunen bij Bubers ‘Gegenwart’ 

(presentie). In het licht van Bubers opzet worden de concepten die Kant al gebruikte, op een heel 

andere wijze ingevuld. Het lijkt me dan ook het best om de invloed van Kant op Buber wel te 

erkennen, maar anderzijds deze twee filosofen volgens hun eigen betekenissystemen te gaan 

interpreteren. 

De meest aangehaalde vergelijking met Kant is die tussen het erkennen van de ander als doel an sich 

(Ik-Jij) en niet als middel (Ik-Het). Commers duidt aan dat bij Kant de kloof tussen de mens die wil 

overleven en de mens die voor de ander staat, zich in twee verschillende sferen afspeelt (of dit wordt 

hem toch aangeschreven, ondermeer door Hegel).37 De twee sferen komen bij Buber daarentegen 

samen in één en hetzelfde dialogisch leven. Etzioni legt het verschil uit aan de hand van een 

metafoor: Kant bekijkt de stad vanuit het hoogste punt van de toren (het ego), terwijl Buber door het 

raam kijkt van een voorbijvliegend vliegtuig.38 

 

 “For Kant, both treatments of the other are two orientations ego may adopt in treating an 

other. Even when ego treats another as an end, which may profoundly change their 

relationship, for Kant the starting point and essence is the orientation person, the quality of 

approach; for Buber the comparison is based on the nature of the relation.“39  

 

Kant vertrekt dus steeds vanuit het (betrokken) Ik, Buber radicaal vanuit de (aard van de) relatie. De 

menselijke geest krijgt een radicaal relationele invulling. Op die manier breekt hij enigszins met de 

Kantiaanse traditie. 

 

De boodschap uit Bubers mystieke geschrift kan men, met enige kwade wil voor oppervlakkigheid, 

reduceren tot ‘het belangrijk zijn van persoonlijke relaties’. Anders uitgedrukt, nu we een begrip 

hebben gevormd van Bubers relationele filosofie, hoe kunnen we dit nog verder uitdiepen en 

conceptualiseren?  Wat met de normen en waarden in leven en maatschappij, hoe kunnen we deze 

begrijpen aan de hand van Bubers ethisch- ontologische concepten? 

 

                                                           
36

 Buber, Ik en gij (1923[1973]: p. 15) 
37

 Commers (2009: p. 447). 
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Walters probeert dergelijke problematisering te verhelderen door te stellen dat wanneer we de  

totaliteit van de geschreven werken van Buber beschouwen we een tweedeling in zijn denken 

kunnen maken.40 Enerzijds heb je zijn Existenz denken, dat belicht de ethische ervaring (die altijd een 

existentiële samen-varing is) in ‘the lived concrete’. Elke morele situatie is uniek en een ultiem 

antwoord kunnen we nooit voorzien. We kunnen met andere woorden geen ethische handleiding 

lezen om daarna de deur uit te gaan en een goed of juist leven leiden. Hierbij moeten we de ‘rol’ van 

God in Bubers gedachtegoed onderstrepen. Buber meent dat we onze handelingen in Zijn licht 

moeten treffen. We kunnen echter nooit zeker zijn van de absolute juistheid van ons antwoord op de 

gegeven situatie, maar we kunnen wel proberen het beste antwoord te geven (niets doen is ook iets 

doen). Ook op dit punt zet Buber zich af van elke vorm van objectivisme (cf. Husserl). “Buber believes 

that rules and principles can, like nothing else, keep us from experiencing the true demands of the 

real situation.”41. Het enige wat ons bevestiging kan bieden is de open dialoog die in de Ik-Jij 

ontmoeting ontstaat: “In Buber’s ethical epistemology real existence is finally naked existence where 

each person intuitively reads from the depths of the I-Thou experience what action is the right one for 

him or her at that moment.”42. We kunnen gemoedsrust vinden in het gelaat van de Ander, om het 

met een kwinkslag naar Lévinas te zeggen.  

Hierbij moet er wel nog iets benadrukt worden. De verantwoordelijkheid ligt voor Buber ultiem wel 

bij het ‘Ik’. Het is door mijn uitspreken van het ‘grondwoord’ dat Ik standpunt inneem, het is mijn 

houding die bepalend is. Ich und Du opent met de woorden: “De wereld is voor de mens tweevoudig 

naar zijn tweevoudige houding”. Deze primitieve uiting vormt de basis voor mijn verder spreken. 

 

Doordat Buber gedreven de nadruk legt op het persoonlijke als grondfundament van de ethiek zou 

men haast denken dat hij geen ruimte laat voor enige regulering die ons zou behoeden voor 

‘privatistic chaos’. Walters meent dat we wel normatieve elementen in Bubers werk kunnen  

terugvinden en dat is dan het tweede element in zijn denken. Al moeten we de ook in deze de kern 

van Bubers filosofie in ons achterhoofd houden: 

 

“His focus is on a vision of the concrete everyday life of persons in relationship, a focus that 

informs every life of persons in relationship, a focus that informs every moment of the morally 

reflective life. Buber’s ethic focuses on personal I-Thou encounters and the intuitive afterglow 
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 Walters (2003: p. 46). 
41

 Walters (2003: p. 48) 
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of greater and lesser I-Thou experiences, rather than any abstract calculus on decision-making, 

duties, and obligations.”43 

 

Amitai Etzioni spreekt dan ook van een ‘non-normative approach’.44 Dat sluit echter nog geen 

normatieve elementen uit. 

 

Zo bespreekt Buber bijvoorbeeld de rol van de wet.45 Die is in zijn interpretatie gericht naar de 

gemeenschap en niet specifiek naar het individu. In elk geval acht hij de wettelijke regulering 

noodzakelijk en niet willekeurig. Al bespreekt hij daarbij enkele noodzakelijke waarden, toch is het 

niet steeds duidelijk op welke grondslag hij deze waarden stoelt. Ook in de meer normatieve 

elementen die we in zijn geschriften terugvinden blijft het nu-moment doorzinderen. Zo schrijft hij 

veel waarde toe aan vrijheid en gelijkheid, maar klaagt hij daarbij de mentaliteit van de jeugd van zijn 

tijd aan om hun persoonlijke integriteit op te heffen om tot vrijheid en gelijkheid te komen.46 Buber is 

volgens Walters niet te vinden voor een ‘doel-heiligt-de-middelen’ -ethiek. Dit is omdat we nooit de 

toekomst kunnen voorzien en we ‘het moment’ nooit kunnen minimaliseren of wegcijferen. Jij staat 

nu voor mijn deur en niet straks of later, wanneer het me beter uitkomt. Hij bespreekt daarnaast nog 

enkele andere belangrijke waarden die hij noodzakelijk acht voor het organiseren van een 

gemeenschap. Zo kan men geen samenleving voorstellen waar moord toelaatbaar is, maar hetzelfde 

met bijvoorbeeld overspel.47 Een gemeenschap zonder de tien geboden lijkt voor Buber moeilijk 

denkbaar en zo blijft hij dicht aanleunen bij de joodsreligieuze traditie. Opmerkelijk is dat 

‘rechtvaardigheid’, ook al aanvaardt hij dat als een noodzakelijke norm, geen centraal concept is in 

Bubers filosofie. Walters stelt dat Buber dergelijk waardenonderzoek eerder zou toekennen aan de 

praktische ethiek, en het niet binnen het oogpunt van zijn dialoogfilosofie valt. 48  

Etzioni stelt dan weer dat  Bubers conceptie van verantwoordelijkheid zich kadert binnen de joodse 

traditie die, net als de Islam, stelt dat we wel een verantwoordelijkheid hebben naar anderen toe, 

maar dat de anderen niet het recht hebben om de verantwoordelijkheid van ons te eisen.49 Buber wil 

zich in het algemeen niet uitdrukken in termen van ‘moeten’.  
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Hoe verhouden deze normen zich nu tot de Ik-Jij relatie? Walters stelt dat we die Ik-Jij relatie moeten 

opvatten als een attitude, eerder dan als een momentopname.50 Is het zo dat Buber meende dat 

door een dergelijke Ik-Jij attitude normen en waarden zich in herhaalde dialoog kunnen vestigen? 

Voor Buber creëren we immers onze waarden niet zelf, maar ontmoeten we ze in het Zijn.51 Iets 

‘menselijker’ kunnen we dat mijn inziens uitdrukken door te stellen dat we ze ‘ontdekken’ in de 

relatie met de ander. Dat is, in de interactie van de Ik-Jij en Ik-Het relaties, tussen verwerkelijking en 

verzakelijking in. We kunnen bijvoorbeeld de gulden regel die oorspronkelijk wordt geformuleerd in 

een individualistische vorm (gij zult de ander niet aandoen, wat gij niet wilt dat uzelf overkomt) 

herschrijven naar een relationele vorm:  ik doe u geen kwaad aan, want anders zou ik ons kwaad 

aandoen. Dit ligt besloten in de wederkerigheid van de Ik-Jij relatie. Men zou zelfs verder kunnen 

gaan: ik doe u (en dus ook mij) kwaad aan als ik weiger u als een ‘Jij’ te willen ontmoeten. 

 

De radicale normativiteit wordt dus verbonden met het wat-tussen-de-mensen-blijft (Inzwischen).52 

“The Zwischenmenschliche”,  zo stelt Buber-kenner Maurice Friedman, “can only properly be 

apprehended as the synthesis of the ‘action and passion’ of two individuals intertwined with those of 

another, each finding in this abiding tension opposition and complementary.”53. Het tussenmenselijke 

kan in ons, individuen, wel nazinderen en we kunnen het nadien altijd gaan constitueren en 

normeren.  Er staat voor ons echter de taak om steeds opnieuw in dialoog te treden met het Jij. 

Anders doet het gevaar zich voor dat we vervreemden van de werkelijkheid, dat we het appel van de 

Ander niet meer (kunnen) horen. Dit is cruciaal in Bubers ethiek. Het leven, en dus ook de ethiek, 

zullen we nooit volledig kunnen formaliseren en regulariseren. Dat is een stelling die ook in zijn 

theorievorming omtrent de gemeenschap terugkomt. 

 

 

2.4. Relationaliteit in de gemeenschap 

 

Buber had als socioloog niet alleen interesse in de menselijke relationaliteit, maar ook in de 

menselijke gemeenschap als een sociaal-cultureel geheel. Ook al wil (en kan) hij geen expliciete 

voorwaarden stellen van hoe we de Ik-Jij relaties kunnen bevorderen, is het wel duidelijk dat de 

menselijke gemeenschap een bepalende rol speelt. “The essential reality of life, according to Buber, is 

persons within community. He speaks of the a priori of relation.”54. De gemeenschap is dus de 
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mogelijkheidsvoorwaarde opdat (Ik-Jij) relaties kunnen plaatsvinden, net als water en zuurstof dat 

zijn. De samenlevingsvorm zal ook de balans tussen beide relatievormen (Ik-Jij en Ik-Het) bepalen en 

is daarom cruciaal om ter beschouwing te nemen. In het tweede deel van Ich und Du benadrukt 

Buber immers het gevaar dat de Ik-Het relaties de overhand van de Ik-Jij relaties kunnen nemen. Het 

‘Ik’ kan zichzelf verliezen in de grijze gemeenschap van het ‘Het’. Hij heeft dit ‘fenomeen’ uitgediept 

in zijn maatschappijkritisch werk Paden in Utopia: 

 

 “Zoals de mens op het punt staat, om in de ontaarde techniek het gevoel voor arbeid en maat 

te verliezen, zo staat hij op het punt, om in de ontaarde socialiteit het gevoel voor 

gemeenschap te verliezen, terwijl hij in de illusie van volkomen overgave aan de gemeenschap 

leeft.”55 

 

Als ooggetuige van de Grote Oorlog en de daarmee samenhangende economische en territoriale 

rivaliteit kunnen we stellen dat dit niet louter een theoretische redenering was. Buber kaart een 

probleem aan dat historisch gegroeid is. Hij typeert de periode voor het schrijven van het boek56 (de 

eerste drie decennia van de 20ste eeuw) als het begin van de grootste crisis in de mensheid tot dan 

toe.57 We kunnen daarbij vaststellen dat deze crisis inderdaad het begin was van wat zich in WO II als 

nog grotere waanzin zou manifesteren. Het is een crisis van het samen-leven van de mensen en de 

volkeren. Het is een economische en sociale crisis, maar bovenal een crisis van de mens in de 

wereld.58  

 

Hier vertrekt Buber niet vanuit zijn relationele filosofie, maar voert hij een zoektocht naar de 

rechtvaardige samenleving. Daarbij volgt hij het pad van het utopisch socialisme dat begint Bij Claude 

Henri de Saint-Simon, Joseph Fourier en Robert Owen. Nadien kijkt hij naar verschillende invullingen 

van het anarchisme: Pierre-Joseph Proudhon, Peter Kropotkin en zijn vriend Gustav Landauer. Hij 

illustreert hun gedachtegoed door de verschillende historische pogingen om nieuwe 

samenlevingsvormen (‘communes’) op te richten, te belichten. Daarna klaart hij de relatie, zeg maar 

spanning, met Karl Marx op die, zoals hij in het eerste hoofdstuk van het boek aangeeft, er een 

dubbelzinnige houding op het utopistisch socialisme op na hield. Daar sluit een kritische bespreking 

van het Leninisme bij aan. Uiteindelijk staat hij ook stil bij de kibboets in Palestina en prijst ze als de 

meest succesvolle poging tot nog toe. We moeten hierbij de historische context nogmaals 
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benadrukken: we spreken hier over begin jaren ’30, nog enkele jaren voordat het latente extremisme 

zou verwerkelijken en uitvloeien in WO II. Maar ook nog voordat de kibboets in 1948 zouden opgaan 

in de officiële oprichting van de ‘centralistische’ staat Israel. Hij besluit met het hoofdstuk ‘In de 

crisis’ waarbij hij zijn eigen tijdsgeest probeert te problematiseren. Het boek werd voltooid in 1945. 

Later werd het nog aangevuld met de tekst ‘Tussen maatschappij en staat’ dat hij schreef naar 

aanleiding van het vijfentwintigjarig bestaan van de Hebreeuwse Universiteit te Jeruzalem (in 1950) 

en hij zelf een concretere uitwerking noemt van wat in het hoofdstuk ‘In de crisis’ wordt behandeld.  

 

In die laatste tekst bespreekt Buber kort, in een historisch kader, het verschil tussen het politieke en 

sociale principe. Buber illustreert hoe men in de Oudheid faalde om dit onderscheid te maken. Zo 

zien we dat ook bij Aristoteles het Zoon Politkon en Zoon Koinonikon door elkaar worden gebruikt.59 

Politicoloog Carl Devos stelt ook dat Aristoteles zijn ‘politieke dier’ een bredere betekenis krijgt dan 

het participeren aan het politieke, dat wil zeggen het bestuurlijke leven.60 Het gaat om de 

maatschappelijke mens die op zoek gaat naar het goede leven, iets dat in de Oudheid ondersteund 

werd door de ‘functionele’ slavernij. Het politieke en sociale leven zijn in elkaar verwikkeld, aldus 

Devos.  

Ook Plato, Cicero en de Stoa houden er andere concepties op na. We zien zo het stoïcijnse 

universalisme, volgens een christelijke hertaling, zich doorzetten in de middeleeuwen. Het eerste 

onderscheid tussen de twee principes zien we aan het begin van de Renaissance, maar kunnen we 

aldus Buber pas echt helder lezen in de werken van Saint-Simon en Hegel. Bij Saint-Simon gaat het 

om het politieke principe van ‘regering’ en het sociale principe van ‘beheer’. De maatschappelijke 

productie moet een administratief karakter krijgen, het moet beheerd worden door de bekwamen, 

terwijl de staat enkel de rol heeft om in bescherming en veiligheid te voorzien. Bij Hegel neemt de 

burgerlijke maatschappij daarentegen een plaats in tussen de familie en de staat. Dit is echter niet de 

civil society die we in een hedendaagse betekenis zouden kunnen omschrijven als het middenveld. 

Voor Hegel is het de plaats van strijdende individuen en klassen, waar men zelf optreedt als doel en 

de ander als middel, die hun onderlinge conflicten niet kunnen behe(e)r(s)en. Daar ligt de rol en het 

lof voor de absolute staat, aldus een Hobbesiaans klinkende Hegel. Hegels staat is echter 

ideaaltypisch en geen ‘kreupele staat’ die onder heel contextgerelateerde voorwaarden ontstaat en 

evolueert. Deze twee principes vinden we in verschillende vormen ook terug in het sociaal utopisme. 

 

Het onderscheid tussen het sociale en politieke principe mogen we niet zomaar gelijkstellen met het 

verschil tussen maatschappij en staat. “Men moet echter de maatschappijvormen enerzijds en de 
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staatsinstellingen anderzijds als de kristallisaties van die beide beginselen zien”61, zo verduidelijkt 

Buber. Dit verschil tussen maatschappij en staat werd ook al uitgediept door Ferdinand Tönnies in 

zijn Gemeinschaft und Gesellschaft. Tönnies duikt overigens vaak in Paden in Utopia op in de vorm 

van een citaat om de juiste duiding te geven. 

 

Voor Buber is de staat niet de kern van de samenleving: “Buber’s community rather was a community 

of choice around a common centre, the voluntary coming together of human beings in direct 

relationship.”62 De maatschappij, op haar beurt, bestaat voor Buber uit verschillende sociale 

eenheden. Ze wordt dus niet beperkt door een aggregatie van families.  “De  maatschappij is niet 

alleen de totaliteit en de omvatting daarvan, maar ook de substantie en essentie; zij zijn in haar, 

maar zij is ook in hen allen, en geen van hen kan zich wezenlijk aan haar onttrekken.”63 Dé 

samenleving kan echter enkel maar bestaan als we, in onze gedeelde crisis, van een naast-elkaar-

bestaan naar een met-elkaar-bestaan evolueren. Maar bij die interactie is er steeds kans op conflict 

en dat kan enkel het politieke principe, de staat, regelen. Zij kan dat doen door gebruik te maken van 

de overlevingsdrang van de maatschappij. De politiek moet echter streven naar vrede tussen en in de 

samenlevingen: “Maar het meest essentiële zal toch moeten zijn, dat het proces van de 

gemeenschapsvorming zich ook voortzet in de verhouding van de gemeenschappen tot elkaar. Alleen 

een gemeenschap van de gemeenschappen zal men ten volle zo kunnen noemen.”64 Voor Buber staat 

een gemeenschap, analoog naar zijn mensvisie, nooit los van de andere gemeenschap(pen). 

  

Historisch gezien drong het politieke in de maatschappij binnen wat “de structuur en het innerlijke 

leven ervan veranderde en de maatschappij zelf dus steeds verder politiseerde”65. Door het karakter 

en de werking van de wereldeconomie (als Hobbesiaanse strijd van allen tegen allen) ontstaat er 

zowel tussen de staten als tussen de maatschappelijke eenheden rivaliteit. Dit werkte het principe 

van de gecentraliseerde macht in de hand. Het is in deze historische evolutie dat het ‘menselijke’ 

leven met haar relaties verloren gaat. Het centralistische politieke principe maakt zo het 

gedecentraliseerde maatschappelijke aan zich ondergeschikt.66 

 

Een probleem is dat het politieke principe gekenmerkt wordt door onnodige machtcumulatie, ten 

nadele van het sociale principe, het maatschappelijke ontplooien. Buber spreekt hier ook van 
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maatschappelijke spontaneïteit.67 Dit is een cruciaal begrip voor het welzijn van het samenleven. 

Decentralisatie is hier ook een belangrijke mogelijkheidsvoorwaarde voor, zolang het echter 

toelaatbaar en wenselijk is. Immers, teveel decentralisatie is ook niet functioneel, zo beseft Buber. 

Hij anticipeert daarmee een bepaalde interpretatie van het subsidiariteitprincipe: hogere instanties 

(overheden) moeten niet bevoegd zijn voor iets wat lagere instanties voor kunnen instaan, iets wat 

cruciaal is in de idee van de Europese samenwerking (cf. Verdrag van Maastricht). Bij Buber ging het 

echter niet (alleen) om functionaliteit, maar om de macht, het maatschappelijke sturen, dicht bij de 

mensen te brengen. 

 

Er zijn dus twee belangrijke elementen in Bubers vertoog: enerzijds de decentralisatie-centralisatie 

problematiek en anderzijds, en fundamenteler: de spanning tussen het politieke en sociale principe 

waarbij dat het ‘regeren’ in de mate van het mogelijke ‘beheren’ moet worden. Ook dit laatste doet 

aan een hedendaagse term denken, namelijk het concept ‘governance’ (letterlijk: beheer) dat de 

laatste decennia in verschillende discours opduikt m.b.t. de ordening van de moderne maatschappij 

onder invloed van globalisering (global governance). Beheren betekent mijn inziens binnen Bubers 

vertoog de dingen regelen zonder een machtsuitoefening die de mensen in hun zaken (hun arbeid, 

hun handelen) verstrengelt. Het centrale en decentrale beheer moeten op elkaar worden afgestemd 

met oog voor menselijke welvaart en welzijn.  

 

De moderne staat wordt gekenmerkt door over-verzakelijking, door utiliteit. Buber drukt zich hier 

heel pessimistisch over uit: alleen het gezin rest zich nog als een garantie op echte samen-leving, 

maar ook dit zal verdwijnen als het niet meer nuttig zal blijken te zijn. Buber ziet enkel een uitweg op 

lokaal vlak: dat van de gemeenten. 

 

Het economisch denken van Buber klinkt in onze huidig complex economisch systeem wat archaïsch. 

Het toont overeenkomsten met een technocratische vertegenwoordiging, het idee dat we ook bij 

Saint-Simon al vonden en in een meer totalitaire vorm zelfs al bij de Wachters van Plato. Hij spreekt 

hier ook over cultureel en economisch beheer door de bekwamen, dat wil zeggen de experts uit de 

sector, en niet de stuurloosheid waar het kapitaal en scheve machtsverhoudingen naar toe leiden. 

 

Enkel de vrede kan de soevereiniteit van het politieke principe over het maatschappelijke leven 

ontnemen. Deze kan enkel bereikt worden door de ‘wil van de mensenvolkeren’ en niet door politiek 
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geknutsel. Het is dan ook essentieel dat de wereldhuishouding (het gemeenschappelijke economisch 

beheer)  onder socialistisch beheer komt te vallen.  

Een cruciale vraag met betrekking tot het beheren en besturen in een democratisch kader is de 

vertegenwoordiging: “Dit zal niet, zoals het huidige, bestaan uit schijn- vertegenwoordigers van een 

amorfe kiezersmassa, maar in uit de arbeid beproefde vertegenwoordigers van de 

bedrijfsgemeenschappen.”68. Immers, hoe verder de vertegenwoordiging komt te staan, hoe 

ontransparanter de samenleving wordt en hoe minder men van samen-leven kan spreken. Er is nood 

aan een goede balans tussen centralisme en decentralisme. Dit is een onaf idee, en de beheerders 

moeten ook vertegenwoordigers zijn van dit idee, en niet van een of ander principe. Steeds zal er 

dialoog nodig zijn om een ‘ogenbliksantwoord’ op de ‘ogenbliksvraag’ te kunnen geven.69 En zo 

komen we toch weer terug tot zijn dialoogfilosofie. 

 

In dit deel hebben we gezien hoe Buber het concept van de verzakelijking (Ik-Het relaties) 

thematiseert tot een maatschappijkritiek. In een later hoofdstuk koppel ik dit aan de 

vermaatschappelijking van de ontwikkelingssamenwerking en hoe dit kan leiden tot het terugvinden 

van de werkelijke gemeenschap.70 

 

 

2.5. Relationaliteit en communitarisme71 

 

Amitai Etzioni is een van de vaandeldragers van het communitarisme. Die stroming benadrukt in haar 

oorspronkelijk vorm de noden en verantwoordelijkheden van de sociale mens in de gemeenschap.  

Hij contrasteert zijn gedachtegoed, en het communitarisme in het algemeen, met dat van de liberale 

denkers. Toch presenteert hij een gematigd communitarisme of hoe hij het zelf noemt: een 

responsief of nieuw communitarisme. Hij meent immers dat we de mens als een vrij, autonoom en 

volwaardig individu kunnen beschouwen (cf. liberalen) en toch aandacht geven aan de gemeenschap 

en particuliere belangen en overtuigingen (cf. communitarisme). Uiteraard is die verhouding 

conditioneel: conflict kan zich steeds voordoen. Etzioni, zelf van Duits- Joodse afkomst, maar als 

filosoof vooral actief in de Verenigde Staten, meent sterke communitaristische elementen in Bubers 

werk te kunnen lezen. Hij onderzoekt hoe we Buber kunnen plaatsen op de lijn tussen individuele 

rechten en sociale verantwoordelijkheden. 
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Etzioni stelt dat Buber vier verschillende soorten van samenlevingsverbanden in zijn werken 

bespreekt, zij het niet steeds in dezelfde bewoordingen. Het betreft collectiviteiten, instrumentele 

groeperingen, valse gemeenschappen en authentieke gemeenschappen of ‘verbanden’ (bunds). 

Collectivisme laat volgens hem geen ruimte voor individualiteit. Buber verwoordt het kritisch: “If 

individualism only understands a part of man, collectivism only understand man as a part”72. Een 

moderne authentieke gemeenschap zal instrumentele groeperingen moeten voorzien (Ik-Het 

relaties) om de Ik-Jij relaties (‘bunds’) te kunnen vrijwaren. Op deze manier krijgen we een beter 

beeld van wat de gemeenschap voor Buber nu eigenlijk betekent: 

 

“Het gaat niet om de intimiteit (…) het gaat om openheid. Een echte gemeenschap behoeft niet 

uit mensen te bestaan, die voortdurend met elkaar omgaan; zij dient te bestaan uit mensen 

die, als kameraden, voor elkaar klaar en voor elkaar open staan.”73. 

 

De ‘bunds’  worden ook versterkt door een gedeelde religieuze beleving of een sfeer van revolutie. 

Immers, hoe menselijker het middelpunt, hoe werkelijker de gemeenschap.74 Mijn inziens speelt de 

ontwikkelingssamenwerking zich af in een gelijkaardige sfeer.75 

 

Laten we nog even terugkomen op het verschil tussen het liberalisme en het communitarisme. We 

kunnen deze contrasteren door te stellen dat bij het eerste het individu centraal staat en bij het 

laatste de concrete gemeenschap, in hun theorievorming rond mens en maatschappij. Zoals 

hierboven besproken staat bij Buber de relatie centraal. Dat is een tussenweg tussen het 

egoperspectief en het maatschappijperspectief.76 Het is niet vreemd dat Etzioni een gelijkenis ziet 

tussen relationaliteit en de gemeenschapswaarden. De communitaristen pleiten immers voor een 

sterke en respectvolle verbondenheid tussen de leden van de community. Het is dus ook niet dat ze 

voorbijgaan aan de individualiteit en relationaliteit van de mensen. 
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Etzioni zet zijn argument kracht bij door te verwijzen naar Kant omtrent diens notie van respect.  

 

“We might also note that while Kant’s respect for others is based on respect for autonomy, 

Buber’s notion is much more encompassing, involving the whole person as a member of one’s 

relationship and community.”77  

 

Hedendaagse liberale denkers menen dat de mens, autonoom, een conceptie van het goede kan 

maken en op basis daarvan sociale arrangementen kan aangaan. De kritiek uit communitaristische 

hoek daarop is dat ze de mens te los zien van hun omgeving of zelfs dat ze menen dat het goed is om 

zichzelf los te trekken van zijn/haar omgeving, terwijl deze culturele verrijking juist richting biedt voor 

hun denken en handelen. Cultuur (‘nurture’) is een mensstuwende a priori.78 

 

Maar er treedt een conceptueel probleem op voor Etzioni: Bubers dialoogfilosofie is bipolair. De 

directheid die hij omschrijft in de de Ik-Jij relatie lijkt zich in Bubers verwoordingen af te spelen 

tussen twee personen, daarom ook dat hij expliciet van exclusieve relaties spreekt. Zelfs in de 

kleinste gemeenschap, zoals het gezin, zijn er steeds meerdere relaties aanwezig en soms zijn deze 

zelfs heel actief binnen één tijdsmoment. Etzioni vraagt zich af hoe we de vele complexe menselijke 

relaties binnen de gemeenschap kunnen begrijpen. Hij leest geen bevredigend antwoord in Bubers 

werk om dit verder te kunnen conceptualiseren.  

Etzioni legt mijn inziens te veel de nadruk op de hechte aansluiting tussen het gemeenschapsdenken 

en de relationaliteit. Uiteraard kunnen we nadenken hoe de grondrelaties zich (kunnen) 

manifesteren binnen de gemeenschap. Maar toch lijkt het me ook belangrijk om de perspectieven 

van elkaar te onderscheiden en niet simpelweg Buber onder het communitarisme trachten te 

categoriseren. De perspectieven vinden juist aansluiting doordat ze een alternatief bieden voor het 

te enge denken vanuit het ego. De gemeenschap is wel een belangrijke factor voor de relationaliteit, 

maar de relationaliteit is er niet door beperkt. Het is hierin dat relationaliteit ook als een brug naar 

het kosmopolitisme kan worden gelezen. 

Hetzelfde geldt voor wanneer Etzioni het gevaar dat de ‘I’ zijn eigenheid in het ‘We’ zou kunnen 

verliezen, aankaart. Dit communitaristisch probleem treedt volgens Etzioni ook op in de (‘naïeve’) Ik-

Jij relatie. Mijn inziens moeten we dit  ‘probleem’ beantwoorden vanuit het egoperspectief. Het is de 

vraag naar wat de mens autonoom maakt, naar eigenheid, naar zelfbeschikking, naar positieve 

vrijheid (cf. Isaiah Berlin) et cetera. Mijn inziens kunnen we de diversiteit het best vrijwaren en de 
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perspectieven in relatie tot en aanvulling met elkaar gebruiken, in plaats van ze in één denkkader te 

willen gieten. 

 

Wat essentieel is aan het  relationeel perspectief is juist dat het als een verbinding kan optreden 

tussen mens en gemeenschap, waartussen men steeds moeilijke evenwichtsoefening moet maken. 

Het laat ons nadenken over de essentie van het (samen)leven, over de grondwaarden van ons 

bestaan. In een tijd waar het maatschappelijk denken overheerst wordt door eng economische 

perspectieven en individuele responsabilisering en - ontplooiing lijkt me dat geen overbodige luxe. 

 

De conclusie is dat het communitarisme (van Etzioni) en Bubers dialoogfilosofie zeker en vast 

aansluiting vinden. Beiden leveren kritiek op de onpersoonlijke gemeenschap waarbij de menselijke 

relationaliteit bedreigd wordt. Buber heeft dat in Paden in Utopia geformuleerd als een kritiek op 

een ondemocratische huishouding die niet meer dicht bij de mensen staat. Buber zoekt de ruimte op 

tussen het ‘Ik’ en het ‘Het’, en vindt het ‘Jij’. De gemeenschap kan voor Buber nooit een werkelijke Jij 

zijn, maar daarom we haar nog niet laten verder verzakelijken tot een loutere ‘Het’. Integendeel, de 

mens moet dicht bij zijn gemeenschap, dicht bij de ander kunnen staan. Daar wordt hij werkelijk 

mens. 

  

 

2.6. De menselijke relatie in de interculturele samenleving 

 

Als we denken over onze cultuur of onze gemeenschap, dan maken we een begrenzing en dat 

betekent dat er onvermijdelijk dingen, maar ook mensen, worden uitgesloten. Maar welke grenzen 

kunnen we legitiem opwerpen naar de ander? En wat met de ander in nood (de vluchteling, de 

asielzoeker)? Als ik een grens opwerp voor een Jij, wordt Jij noodgedwongen een Het. We kunnen de 

vraag onder meer als volgt formuleren: mogen we ‘onze’ (potentiële) Ik-Jij relaties, relaties die 

geconstitueerd en gegroeid zijn binnen een historisch en culturele context, maar ook een politiek- 

economische en juridische dimensie hebben, conserveren en beschermen van buitenaf? Mogen we 

van de ene een ‘Het’ maken om de andere ‘Jij’ niet in gevaar te brengen? Zijn we daar zelfs niet toe 

gedwongen?79 

 

Veel communitaristen pleiten voor het toekennen van rechten aan alle culturele groeperingen 

binnen de Westerse Staat, juist omdat een te neutrale staat zorgt voor een doorgedreven 
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individualisme en een minimaal groepsgevoel, wat samengaat met een conservatief monocultureel 

denken. Liberaal denker Brian Barry omschrijft deze theoretici in zijn boek Culture and Equality als 

‘multiculturalisten’. Hij meent dat we geen rechten kunnen toekennen aan groeperingen op basis van 

het argument dat ze ‘culturele waarde’ hebben – maar wel bijvoorbeeld als het om de groep 

‘andersvaliden’ gaat. Cultuur, hoe richtinggevend ook (en juist daarom), blijft aldus Barry een kwestie 

van vrije keuze. De staat moet er juist voor zorgen dat deze culturele groeperingen zich niet isoleren 

van de staat en haar wetten, opdat de basisrechten van de mensen die bijvoorbeeld opgroeien in 

zo’n culturele groep niet geschonden zullen worden. Het gevaar van culturele groepen is, dat 

wanneer ze niet de basiswetten van de staat onderschrijven, ze niet alleen in conflict kunnen komen 

staan met de staat, maar ook met andere culturele groepen waardoor er culturele (en geografische) 

segregatie kan ontstaan. 

 

 We moeten hier wel opletten: communitarisme en multiculturalisme zijn geen synoniemen. Denkers 

die met deze concepten worden geassocieerd nemen vaak een specifieke positie in over de waarde 

van de gemeenschap, historiciteit en het omgaan met ‘nieuwe’ of andere culturen. Zo stelt Barry zijn 

tegenstrevers op sommige vlakken mijn inziens te simpel voor en heeft hij te weinig aandacht voor 

het belang van menselijke verbondenheid, een thema dat zijn zogenaamde multiculturalistische 

tegenstrevers elk op hun eigen manier wel opwerpen. Barry heeft vooral oog voor het vermijden van 

culturele conflicten en de vrijheid en gelijkheid van en tussen elke burger te vrijwaren. Als liberaal 

pleit hij voor een minimale staat en laat hij in het midden vanwaar de eenheid moet komen (al 

bespreekt hij wel de rol en het belang van een eenheidstaal).  

Staten zijn mijn inziens echter geen evidente samenlevingsvormen. Ze worden in ons huidig spreken 

op zijn minst uitgedaagd door het multiculturalisme (als fenomeen), maar ook door het 

subsidiariteitprincipe; een principe dat mijn inziens voornamelijk wordt gevoed door economische 

belangen, zoals schaalvoordelen, vrij verkeer van goederen en diensten et cetera. Door sommige 

partijen wordt het multiculturalisme ervaren als een verrijking, door anderen dan weer als een 

regelrechte bedreiging. Ik deel Barry zijn analyse wel grotendeels en sympathiseer met zijn 

pragmatische argumenten over (cultureel) conflict, maar ik meen dit nog aangevuld moet worden 

met een visie over gemeenschap en cultuur (vb. het ‘gematigd’ communitarisme van Etzioni).  

 

Er is veel ruimte voor discussie omtrent de migratieproblematiek en breder over culturele en 

geografische grenzen. Zo kan men discussiëren over culturele conservatie (al dan niet met een 

racistische connotatie) of verrijking, economische capaciteit, ecologische draagkracht... Dat is in 

eerste instantie een kwestie en zorg voor theoretici, activisten en beleidsmakers. Voor de mensen, 

en dat zijn zowel de autochtonen als de inwijkelingen, gaat het over hoe om te gaan met de ander en 
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zijn of haar andersheid. Wanneer men (vanuit de overheid) enkel gaat nadenken over de 

opportuniteit in de economische tewerkstelling, dan adresseert men nog niet de vraag: hoe gaan wij 

mensen samenleven? De vraag die dus ook centraal staat in Bubers vertoog. 

 

De onderzoeksgroep TOR van de Vrije Universiteit Brussel, onder leiding van Mark Elchardus en Jessy 

Siongers, publiceerden in 2009 een boek dat verschillende onderzoeken naar verklaringen voor 

etnocentrisme in de Belgische samenleving samenbundelde tot een coherent geheel. Zo wordt er 

ondermeer nagegaan wat de rol is van het gezin, de school, een autoritaire of kwetsbare 

persoonlijkheid, generatie-effecten, tv-gebruik et cetera. Elchardus sluit dit werk af met enkele 

beschouwingen in het licht van de sociologische conclusies. Ik recapituleer kort zijn vertoog.80 

 

In de jaren ’80 van de vorige eeuw kwam het hoofdstuk vreemden op de maatschappelijke agenda 

en ontstond er een vorm van identiteit- en differentie- denken.81 Er kwam uit linkse intellectuele 

hoek kritiek  op een al dan niet vermeend eurocentrisme en er heerste veel interesse voor wat 

andere culturen, niet op zijn minst minderheidsgroepen of onderdrukten, hadden te vertellen. Dat 

ging samen met het geloof “(…) dat vanuit de meest marginale groepen, uit de meest ontregelde 

buurten en vanuit de armste landen, de wereldtransformerende revolutie zal opborrelen.”82. Het 

politiek conservatisme, als verdediger van de Westerse waarden (zowel de progressieve als de 

conservatieve), vormde een geslaagde tegenreactie. In België bijvoorbeeld probeerden de liberale 

partijen dit uit te dragen. De Westerse openheid en respect voor het individu leek volgens hun een 

gepaste basis om de nakende multiculturele samenleving in de juiste banen te leiden. 

Het multiculturalisme, hier begrepen als de opvatting dat alle culturen ruimte moeten krijgen om 

zichzelf te ontplooien, heeft heel wat van zijn pluimen verloren de laatste jaren, aldus Elchardus. Het 

politiek correcte denken moet baan maken voor het begrenzen van de diversiteit. In dit kader wordt 

ook het debat over het dragen van een hoofddoek in openbare ruimtes gevoerd. De negatieve 

keerzijde is dat ‘de vreemde’ essentialistisch wordt getransformeerd tot een islamiet, met wiens 

cultuur er geen compromis te sluiten valt.  

Elchardus concludeert dat de sociologische resultaten uit het boek beter aansluiten bij het 

differentiedenken dan het individualistische Verlichtingsdenken, terwijl het laatste betere ethische 

papieren heeft. Hij bedoelt daarmee dat mensen zich wel degelijk rond hun sociale positie gaan 

positioneren en dus ook personaliseren. Of om in het passieve vorm te zeggen: de specifieke sociale 

context is veel bepalend voor etnocentrisme en dat zorgt ervoor dat er duidelijke lijnen worden 
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 In hoofdstuk 4 zien we dat in de jaren ’80 er ook een (her)opleving was van het feminisme. 
82
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getrokken in de samenleving. Hij meent wel niet dat we moeten teruggrijpen naar een laissez faire 

multiculturalisme, maar we moeten ook niet verwachten dat een doorgedreven individualisme waar 

iedereen zijn vrijheden, rechten en plichten heeft, tot een werkelijke samenleving zal leiden. 

Elchardus ziet in  het verminderen van etnocentrisme een directe en essentiële stap naar het groeien 

van een maatschappelijk-culturele consensus en het vermijden van interculturele en dus ook 

intermenselijke conflicten. Hij duidt daarbij ook op de open opdracht naar onderzoek en 

theorievorming rond de visie van de vreemde naar de autochtoon (iets wat volgens hem door het 

politieke correcte academisch milieu bemoeilijkt wordt). Er is volgens Elchardus een belangrijke rol 

weggelegd voor de scholen, al blijken deze volgens onderzoek beter in kennis aanbieden dan in 

mensen overtuigen.83 Daarmee samenhangend zijn er twee belangrijke factoren inzake 

etnocentrisme: identiteitsvorming en zelfrespecterende interpretatie. 

Etnocentrisme is iets waar men zijn identiteit kan rond opbouwen. Wanneer men zich in een 

ondergeschikte situatie meent te bevinden, wil men zich afzetten van het establishment dat zich als 

verdraagzaam poneert. Volgens Elchardus moeten we ingaan op de echte redenen waarom mensen 

zich uitgesloten voelen en in vele gevallen ook worden. 

Een tweede factor noemt Elchardus: “de zelfrespecterende interpretatie van een situatie van ervaren 

kwetsbaarheid”84. Er onstaat een demonisering van de vreemde als een misdadiger die bovendien 

nog eens in de watten zou worden gelegd door de staat. Staten moeten volgens Elchardus naast de 

‘verzorging’ ook instaan voor symbolische politiek waarbij men het gevoel van kwetsbaarheid moet 

aanpakken, de perceptie op criminaliteit , het enge schema van schuldige – slachtoffer et cetera. 

 

In het licht van bovenstaande gegevens concludeer ik dat in het verleden inzake etnocentrisme te 

sterke standpunten werden ingenomen (cf. Barry versus de multiculturalisten), waardoor we 

vandaag eigenlijk in een interculturele samenleving leven in plaats van een multiculturele. Het 

politiek correcte denken heeft dit in de hand gewerkt. Het is eigenlijk een illustratie van de 

verzakelijkte maatschappelijke relaties. Uit beide ‘kampen’ wordt er een beeld opgehangen van de 

‘vreemde’ waardoor een open ontmoeting met die ‘vreemde’ bemoeilijkt wordt. Dit toont aan dat 

mens en maatschappij moeilijk kunnen omgaan met andersheid. Maar ook dat ze niet zelfzeker en 

tevreden zijn over hun eigen identiteit en maatschappelijke positie. 

Multiculturaliteit zou een opstap kunnen vormen naar goede interstatelijke verhoudingen en dus ook 

naar ontwikkelingssamenwerking.  Maar misschien moeten we de redenering omdraaien en kan de 
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ontwikkelingssamenwerking ervoor zorgen dat men zich binnen de gemeenschap kan openstellen 

voor andersheid en aldus ook eigenheid. In hoofdstuk 5 kom ik hier uitvoerig op terug.  
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2.7. Conclusie 

 

In dit hoofdstuk heb ik Bubers relationele filosofie besproken en uitgediept aan de hand van enkele 

thema’s die me relevant leken voor het onderwerp van deze thesis. 

 De relatie tussen de mensen wordt pas verwerkelijkt door het uitspreken van ‘Jij’, door het voeren 

van een concrete open dialoog met de ander. Buber benadrukt deze exclusieve ontmoetingen tussen 

mensen als een grondslag van het leven (van de mensen), maar ook van de filosofie. De verzakelijking 

van menselijke relaties is volgens Buber een groot gevaar in de moderne samenlevingen, dat heeft hij 

ook  verduidelijkt aan de hand van het politieke en sociale principe. Met zijn sociale utopische kritiek 

anticipeerde hij twee begrippen die de laatste decennia heel belangrijk zijn geworden in onze globale 

samenleving: (global) governance en subsidiariteit. Ik heb ook trachten aan te duiden dat we het 

relationele denken kunnen onderscheiden van een te eng denken, vertrekkende vanuit het Ego of de 

gemeenschap. We moeten het relationeel perspectief begrijpen als een aanvulling eerder dan een 

alternatief. Het laat ons nadenken over de essentie van de intermenselijke samenleving. In dat 

opzicht sluit het aan bij het gematigd communitarisme. Ten slotte heb ik ook de moeilijke 

interculturele relaties in de huidige Westerse samenleving besproken. Dit thema zal in hoofdstuk 5 

relevant blijken te zijn met betrekking tot de vermaatschappelijking van de 

ontwikkelingssamenwerking.  
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HOOFDSTUK 3 

Emmanuel Lévinas 

 

3.1. Inleiding 

 

In dit hoofdstuk diep ik het relationele perspectief verder uit aan de hand van het gedachtegoed van 

existentialist en fenomenoloog Emanuel Lévinas. Lévinas vindt aansluiting bij Buber doordat hij in zijn 

vertoog ook vertrekt vanuit de menselijke relatie, met het appel vanuit het gelaat en de daarmee 

gepaarde oneindige verantwoordelijkheid als centrale ideeën. Toch zijn er belangrijke verschillen op 

te merken. Zo wordt de wederkerigheid in Bubers relationele conceptie in vraag getrokken.  

Na een korte biografische schets bespreek ik het essay La Substitution (‘De plaatsvervanging’) van 

Lévinas, bij wijze van inleiding tot zijn denken. Daarna ga ik in op de verschillende tussen Buber en 

Lévinas. 

 

 

3.2. Beknopte biografie85 

 

Emmanuel  Lévinas werd geboren in 1906 in het stadje Kaunas te Litouwen dat toen nog bij het 

Russische rijk behoorde, een plaats waar hij met zijn Joodse familie werd ‘getolereerd’. Hij groeide op 

met de Hebreeuwse bijbel en de grote Russische werken (Poesjkin, Tolstoj, Dostojevski…). In de 

woelige revolutionaire tijden moest de familie in 1917 vluchten naar Oekranië, maar In 1920 konden 

ze zich opnieuw vestigen in het inmiddels onafhankelijk geworden Litouwen. Op 17-jarige leeftijd 

gaat Lévinas filosofie studeren in Straatsburg en in 1928-29 trekt hij naar Freiburg, waar hij in contact 

komt met Edmund Husserl en Martin Heidegger. Hij zou de werken van beide heren 

becommentariëren en zich er later stevig tegenover positioneren. Na zijn Duits avontuur zou hij 

terugkeren naar Frankrijk en enige tijd aan de Sorbonne doorbrengen. Op 30-jarige leeftijd wordt hij 

tot Fransman genaturaliseerd, iets wat een logisch gevolg is van zijn dan al lang meegedragen 

voorliefde voor het land. Bij het uitbreken van WO II wordt hij gemobiliseerd en niet veel later 

gevangen genomen en geplaatst in een kamp voor officieren, waar hij de hele oorlog zou uitzitten. 

Zijn Litouwse familie wordt uitgemoord, terwijl zijn vrouw en kind kunnen onderduiken in Orléans. 

Het mag in dit licht ook niet verwonderlijk zijn dat de vraag: “Waarom de Ander en niet ik?” zo 

centraal staat in Lévinas zijn werk. Tijdens zijn gevangenschap zou hij zijn eerste persoonlijke 

                                                           
85

 Voor deze gegevens baseer ik mij op http://plato.stanford.edu/entries/Lévinas/, De Boer (1977) en Commers 
(2009: p. 459-461).  

http://plato.stanford.edu/entries/levinas/


 

36 
 

wijsgerige inzichten kunnen neerpennen. Na de oorlog doceert hij aan de universiteiten van Poitiers 

Nanterre, en uiteindelijk ook aan de Sorbonne.  

Zijn twee grootste werken zijn zijn staatsdoctoraat Totalité et Infini: Essais sur l'Extériorité (1961) aan 

de Sorbonne en Autrement qu'être ou au-delà de l'essence (1974). In 1995 zou hij op 89-jarige leeftijd 

sterven. 

 

 

3.3. De Plaatsvervanging86 

 

We moeten Lévinas zijn ethiek onderscheiden van deontologie, utilitarisme of deugdenethiek, in die 

zin dat hij in zijn vertogen veel dieper graaft. Hij sprak zelf van een ‘eerste filosofie’ als een 

interpretatieve fenomenologische beschrijving van het herhaaldelijk verschijnen van de zintuiglijke 

ontmoeting. We worden ‘geroepen’ door de ander en moeten hem of haar van antwoord dienen. 

Lévinas heeft deze intersubjectiviteit, de voeling en de emotionele verwerking, geconceptualiseerd 

door de gangbare ontologische concepten te verheffen tot ethisch-metafysische grondslagen 

(overdeterminatie).  

 

La Subsitution verscheen voor het eerst in het tijdschrift Revue philosophique de Louvain in 1968.87 

Het is gebaseerd op een voordracht die hij een jaar eerder in Brussel heeft gegeven. Dit essay is later 

door hem verwerkt en opgenomen in zijn tweede hoofdwerk en vormt de kern van zijn vertoog. In 

deze tekst trekt Lévinas ten strijde tegen zowat alle grote filosofen van de Westerse traditie, al 

gebeurt dat niet steeds met naam en toenaam. Hij zet zich af van de fenomenologie voor zover die 

nog binnen de oude Westerse traditie van het Ik-centrisme bevindt, al verwerpt hij het 

fenomenologisch denken niet helemaal. Zoals vertaler en commentator Theo de Boer het uitdrukt: 

hij heeft de fenomenologie gebruikt om de fenomenologie te overwinnen.88 

 

Lévinas stelde dat Plato’s idee over het Goede ‘aan gene zijde van het zijn’ (au-delà de l’être) de 

leidraad vormde voor zijn denken en dat wordt ook in deze tekst uitgedragen.89 Dit platoons concept 

verwijst niet naar ‘het niets’ of het niet-zijnde, maar naar datgene wat anders dan zijn is (autrement 

qu’être). Het zijn(de) dat Lévinas hier appelleert is niet het onveranderlijke zijn (an sich), maar 

hetgeen wat in onze verschijningen (fenomenen) opduikt (cf. begrepen zoals bij Kant). Het 
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bewustzijn (of de existentie) neemt hier steeds een belangrijke rol in: het is de plaats waar de 

zingeving geschiedt.90 Waar de externe chaos, intern vorm krijgt. Het is deze traditionele kijk op de 

dingen die Lévinas in zijn vertoog uitdaagt. 

 

In Totalité et Infini al vermoedt Lévinas dat er meer te zeggen valt dan het ontologische zeggen, dan 

het neutrale zeggen en hij drukt dit uit als een omwenteling. Het Oneindige graveert een pad in het 

Zijn dat een ommekeer in de zijnsgeschiedenis aankondigt. In haar concrete vorm daagt ‘het 

menselijke gelaat’ onze cultuur, onze vertogen, onze tradities en onze zingevingsystemen uit. Eerder 

dan dat de ethiek een geconstitueerd product is van onze cultuur, is het een tegenwerking, biedt het 

tegenstand. We worden dus in de concrete realiteit beroerd door het menselijke gelaat, door de af te 

lezen verdrukking en onrecht. De ontologische categorieën  falen: “Deze merkwaardige 

werkelijkheid, deze intrige, zoals Lévinas het graag noemt, van de-één-voor-de-ander, kan in het 

categorieënapparaat van de ontologie niet uitgedrukt worden. Zij is ‘anders dan het zijn’.”91. Het 

Oneindige laat zich niet bekleden door onze logos, onze kerugma (verkondiging), we treffen enkel 

zijn spoor aan.92 “Het ‘aan gene zijde’ verliest zijn eigen wijze van betekenen, wordt immanent, zodra 

de logos het ten toon stelt, terwijl zijn verblijf in de nabijheid juist absolute exterioriteit is.”93 Is deze 

dimensie ‘aan gene zijde van het zijn’, die ons appelleert vanuit het gelaat, niet werkelijker dan de 

vanzelfsprekende realiteit van de koffiepauze en het tuinieren? Lévinas antwoordt hevig: het lijden 

van de ander werpt het bestaan terug op zichzelf.  Ons klassiek begrip van subjectiviteit gaat niet op 

in de relatie tot de zijnden (tot de ander).  

 

Lévinas voert hier de strijd aan tegen de rationalisatie; tegen het neerleggen van het werk en zich te 

beschikken in het lot van de verdrukking (van de Ander) en er vervolgens nog een goede verklaring 

voor weten te vinden. De apologie die de mens voor zijn eigen verhaal opwerpt, wordt door de 

Ander verstoord. “(…) Anarchie, die de logos waarin zich de apologie nestelt ontwricht en zo het 

instrument waarmee het bewustzijn telkens het bewind en het bevel over zichzelf herwint buiten 

werking stelt.”94  

 

Filosofie scheidt zich bij de Grieken van de retoriek, men tracht de waarheid te ontsluieren. Door dat 

onderscheid krijgt de filosofie ook haar betekenis. Maar deze queeste naar waarheid, naar 

antwoorden, raakt zelf verstrikt als we tegenover de Ander komen te staan. “Zo is de Ander op 
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dubbele wijze in het discours van de filosofie aanwezig: als de criticus, die het weefsel van woorden 

ontrafelt, maar ook als degene die een nieuw profetisch woord mogelijk maakt.”95 In dit spel van de 

ontologie is het bewustzijn als het identificeren, als het gelijk- maken aan zichzelf (cf. Commers, de 

Westerse identiteitsobsessie). Naast de intentionele relatie (cf. fenomenologie) is er echter ook de 

relatie met de Ander, de nabijheid (proximité). Deze nabijheid kunnen we niet herleiden tot het 

bewustzijn of gaan thematiseren.96 

 

De metafysica gaat bij Lévinas dus de ontologie vooraf, een metafysica die ethiek is. Op die manier 

draagt de zelfheid (het subjectum, de mogelijkheid tot plaatsvervanging) het bewustzijn  (subject).97 

De verantwoordelijkheid gaat zo ook de vrijheid vooraf.98 

  

Volgens De Boer verschuift de aandacht Lévinas van ‘aan gene zijde van het zijn’ (Totalité et Infini) in 

zijn latere werk (De Plaatsvervanging incluis) naar ‘aan deze zijde van het zijn’. 99 Het spoor graveert 

niet alleen het gelaat, maar laat zich ook voelen in de oneindige verantwoordelijkheid. De Ander 

spreekt onze verantwoordelijkheid aan. De centrale vraag is nu of dat de subjectiviteit plaats van het 

bewustzijn of existentie, ‘onderworpenheid’ wordt. Men spreekt nu, door de alteriteit, vanuit de 

vervolgde (de Ander) die de zoektocht inzet naar de betekenis van het zinloos lijden. Dit sluit aan bij 

de Joodse geschiedenis, die zich grotendeels kenmerkt door fysieke en mentale vervolging.  

 

Lévinas stelt dat men verantwoordelijk is voor-de-vrijheid, iets wat radicaal breekt met het 

autonome vrijheidsdenken (cf. het liberale ego-perspectief). Mijn Zijn wordt een Zijn voor de Ander.  

In die betekenis kunnen we ook Dostojevski’s “Ieder van ons is schuldig tegenover alle anderen”100 

lezen. Deze schuld is iets wat persoonlijk gedragen wordt en wat uit de blik van een buitenstaander 

absurd kan lijken. Het is geen persoonlijke schuld, verwijzend naar iets wat Ik gedaan heb. Het is dan 

ook geen christelijke conceptie van boetedoening. De plaatsvervanging is geen plicht, ook niet iets 

dat gepredikt wordt. Niettemin dringt ze zich aan mij op. Ik wordt gegijzeld door de ander. 

 

Commers beklemtoont de merkwaardige verbondenheid van Liefde en Lijden in het werk van 

Lévinas. De geliefden zijn geen verlossers of bevrijders of redders, maar gijzelaars van elkaar. De 

liefde, de eros, verlaat de intentionele sfeer, ze streelt de ander en raakt niet aan diens absolute 
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andersheid. Men gaat de afstand gaan intensiveren in plaats van te overbruggen.101 Lévinas meent 

niet dat de liefde wil gelijkmaken en zich in de identiteitsobsessie storten. Eros en de nabijheid vallen 

echter niet samen, wel vallen ze beiden buiten de intentionele zingeving.102 De liefde wordt 

ontvangen, net zoals de mens het leven ontvangt (passiviteit). Zo brengt Lévinas positieve en 

negatieve verwoordingen steeds bij elkaar tot ze een andere betekenis krijgen. 

 

Zelfbewustzijn verklaart voor Lévinas de menselijke subjectiviteit niet volledig omdat het voor hem er 

niet de oorsprong van is.103 Deze twee concepten worden in de Westerse traditie van de 

wijsbegeerte steeds verenigd. Wat aan het zelfbewustzijn voorafgaat hoeft geen oorsprong te zijn, 

maar kan ook anarchie zijn. Dit betekent niet chaos, maar hetgeen wat onmogelijk tijdruimtelijk te 

bepalen is. Het Zelf is gecreëerd (‘krijgt zijn betekenis’) voordat het bewustzijn ‘krijgt’. Wanneer het 

Zelf nu in aanvaring komt met de Anders rekeningsschap wordt het een kwetsbare Zelf. Het Zelf ligt 

buiten de Tijd en het Zijn, buiten de invloed van zelfkennis. Op die manier kan hij niks kwijt over zijn 

oorsprong. Het Goede maakt iets soortgelijks mee, het komt ‘voor de Tijd’ en is daarom onvindbaar. 

“The subject does not choose to be good. He has been chosen to assume the role of hostage, long 

before the concept of freedom could have appeared in his consciousness.“104 Het Goede kiest de 

mens, voordat de mens met zijn vrijheid het Goede kon kiezen. Transcendentie is een steeds 

terugkomend thema in het essay. De mens is aangeklaagd door het Goede en dit kan ook zo ervaren 

worden. De oneindige obsessie voor het Goede wordt zo een onderdeel van onze subjectiviteit. 

Alleen de Ander kan ons in de obsessie om het externe tot totaliteit te verheffen, neutraliseren. 

 

 

3.4. Buber en Lévinas 

 

Buber en Lévinas breken beiden op hun eigen manier met de Westerse traditie die vanuit het ego 

vertrekt om tot kennistheoretische, ontologische of ethische conclusies te komen. Voor beiden staat 

de menselijke relatie centraal in het vertoog, een relatie die metafysisch en bovenal ethisch is. 

Men zou kunnen zeggen dat dit niet nieuw is. De fenomenologie bijvoorbeeld is al een relationele 

stap vooruit in vergelijking met de transcendentale filosofie van Kant (eerder dan ze er mee breekt). 

Maar dan is er nog de vraag: welke fenomenologie? Bedoelen we daarmee het onnagevolgde project 

dat Husserl opwierp in zijn Krisis of de hertaalde interpretaties van Heidegger of Merleau-Ponty? Al 

deze filosofieën hebben mijn inziens iets gelijkaardig, namelijk dat men de onoverbrugbaarheid 
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tussen Ik en Jij (Het) gaat thematiseren, in plaats van afstand te nemen om te kunnen objectiveren, 

categoriseren et cetera. Wat bij Buber en Lévinas centraal staat is het ethische karakter van de 

relatie (van tussen de mensen). Ze wordt verheven tot de grondslag van alle filosofie en leven. Op 

deze manier zetten ze zich radicaal af van het geponeerde neutrale vertoog. 

Beiden benadrukken daarbij de  andersheid, en dus ook de eigenheid, van de Ander. Die andersheid 

treedt op als een stopbord tegen onze rationalisering (onttovering) van het leven. Net als Buber was 

Lévinas niet op zoek naar normatieve ethische principes, maar “to locate the origin of being in its 

own transcendence through responsibility to the other”105. Leven is leven naar de ander toe. Voor 

beide filosofen wordt zo het Zelf maar geconstitueerd door de relatie met de Ander: voor Lévinas kan 

het Ik maar tot stand komen door de obsessie naar de Ander toe, voor Buber komt het Ik pas tot 

verwerkelijking door het uitspreken van het grondwoord Jij. 

 

Bij Lévinas is het Gelaat andersheid waarmee we geen compromis kunnen afsluiten. Deze 

onvatbaarheid is ook voor Buber een thema in de Ik-Jij relatie, al heeft Lévinas dit niet zo 

geïnterpreteerd (zie infra). 

Lumsden beargumenteert dat de gelaat-tot-gelaat filosofie zich niet van de traditionele problemen 

van de sociale ontologie ontdoet. Wat me hier interesseert zijn de twee kritieken van Lévinas op 

Buber die hij aanhaalt. Ten eerste legt Buber zoveel nadruk op de (wederkerige) relatie dat hij niet 

genoeg ruimte laat voor gescheidenheid en andersheid, aldus Lévinas.106 Een tweede kritiek  is dat de 

constitutie van de relatie vertrekt vanuit het ‘Ik’, die het ‘Jij’ uitspreekt. Op die manier determineert 

men de Ander en is er het gevaar dat het Ik-Het karakter zich ook in de Ik-Jij relaties ontplooit. Buber 

zit nog vast in het klassieke intentionaliteit-denken en hierdoor wordt de onmiddellijkheid tussen de 

mensen juist bemoeilijkt. Deze kritiek van Lévinas lijkt me ongegrond. De wederkerigheid impliceert 

mijn inziens juist dat Ik pas, spontaan en direct, ‘Jij’ kan zeggen, als Jij als een Jij voor mij staat. Het 

gebruik van het concept ‘Ik’ wijst op het personalistische karakter van de relatie, niet op een 

machtsuitoefening van het ego. 

 

Naast de gelijkaardige elementen in hun filosofieën wordt in de literatuur dus ook vaak naar de 

verschilpunten verwezen.107 Lipari spreekt in dat opzicht over het postmoderne antihumanisme van 

Lévinas en het moderne humanisme van Buber, om aan te duiden dat beide auteurs ondanks hun 

gelijkenissen een heel andere denkrichting verkondigen.108 
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Een algemeen verschilpunt is hun vertrekpunt of ontologische opzet.  Lévinas ontrafelt doorheen zijn 

boeken een complexe metafysica die in relatie staat tot het werk van Husserl en Heidegger en bij 

uitbreiding de hele wijsgerige traditie. Wezenlijk is dat Lévinas expliciet spreekt van ethiek als ‘eerste 

filosofie’ in plaats van de (kennis)macht grijpen over het zijnde en aldus de Ander.109 Buber geeft dan 

ook wel een heel specifieke invulling aan concepten als de de Tijd, het Zijn(de) (Wessen), het Lot, God 

et cetera, deze vormen niet de basis van zijn relationele opzet zoals dat bij Lévinas tot een complex 

ethisch-metafysisch geheel wordt uitgewerkt. De tweeledige invulling van de relationaliteit straalt 

doorheen Bubers mystieke uitwijdingen een zachtmoedige eenvoud uit. 

 

Het meest genoteerde verschil is dat bij Buber de wederkerigheid eigen is aan de (Ik-Jij) relatie, 

terwijl Lévinas juist de onevenwichtigheid van de menselijke relatie onderstreept. Dit is ook zijn 

vermeende grote kritiek op Buber. Lévinas benadrukt het onconditionele offer naar de ander toe.110 

Daarbij blijft er een kloof tussen Ik en Ander, zonder dat men zich van zijn of haar 

verantwoordelijkheid (naar de ander toe) kan ontdoen. Voor Lévinas is het subject een op afstand 

bevindende ‘Vous’ (u) eerder dan een ‘Tu’ (jij).111 

 

Laten we dit eens verder uitdiepen aan de hand van wat Jacques Derrida, leerling van Lévinas, 

begreep als de drie grote kritiekpunten van zijn leraar op Bubers dialoogfilosofie:112 

1) Het concept van de wederkerigheid in Bubers werk, ondermijnt de kloof, maar vooral de 

gescheidenheid  en het heimelijke die een dergelijke ervaring karakteriseert. 

2) Doordat de relatie een structuur is, kan het de mens zowel met andere mensen, als met 

dingen verenigen. 

3) Doordat het intieme koppel op zichzelf plooit en zo het universum ‘vergeet’, kan dit leiden 

tot een te verachten spiritualisme.   

 

Hierbij wordt dus vooral de Ik-Jij relatie geviseerd. De wederkerigheid houdt mijn inziens voor Buber 

nauw verband met menselijke gelijkwaardigheid. Daarbij kunnen we nooit de Ander adresseren 

zonder ons ‘Zelf’ in onze woorden mee te geven aan de Ander. In ons spreken komen wij mensen 

steeds samen, pas als we geen oog hebben voor de concrete Ander en hem adresseren als een 

voorwerp ontstaat er gescheidenheid (de verzakelijking). 
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Het tweede punt heb ik in het vorig hoofdstuk al geadresseerd. Buber sluit een speciale relatie met 

objecten niet uit, maar benadrukt wel het unieke van een menselijke relatie. Dat moeten we mijn 

inziens niet lezen als een pleidooi voor materialisme, maar wel als respect voor andere levensvormen 

en een behoud voor een te enge antropocentrische relationaliteit. 

Ten slotte was Buber als socioloog niet blind voor sociale problemen, alsook het grote sociale 

vraagstuk, namelijk dat van het samenleven. Daarbij benadrukt hij ook dat Ik-Het relaties 

noodzakelijk zijn voor het organiseren van de samenleving. Het intieme koppel vormt zo geen ego 

dat tegenover andere ego’s komt te staan. We zouden dit wel kunnen plaatsen binnen de discussie 

van particulariteit en onpartijdigheid, wat ik ook al in het vorige hoofdstuk heb aangehaald.113 

 

Lipari schrijft een interessant artikel met dubbele bodem over het dispuut Lévinas-Buber. Haar 

stelling is dat het element van luisteren teveel ontbreekt in de filosofieën van Buber en Lévinas. Ze 

meent daarbij dat het dialogische project gefaald heeft, omdat er te veel foute interpretaties worden 

gemaakt: 

 

“Perhaps more than anything, this failed dialogic engagement suggests that the relation of 

alterity to responsibility may be enacted primarily through the process of listening— through 

the gifts of reception, attention, and presence to the other and through the concomitant 

renunciation of attempts to “control and master” the other.”114 

 

Voor beiden wordt de dialoog gekenmerkt door een openheid naar de ander toe, voor Buber is dit 

‘presentie’ en voor Lévinas het ‘zeggen’ (Dire), eerder dan het gezegde. Lipari benadrukt daarentegen 

juist het belang van het ontvangende element. Wat de dialoog bemoeilijkt is juist het probleem om 

goed te luisteren. Ironisch genoeg neemt dit zelfs plaats tussen de twee dialoogfilosofen, door de 

‘foutieve’ interpretatie die Lévinas van Bubers filosofie maakt, aldus Lipari. 

 

“The connection I am reaching for here is between listening and responsibility and can be 

illustrated by way of the etymology of the words obedience and obey. The Latin root of obey is 

oboedire – combined from the intensifier ob, which also means towards or over against (which, 

interestingly enough, is a recurrent phrase of Buber’s), and the verb audire, which means to 

hear. Obedience is thus a form of listening—a listening toward the other.”115  
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De luisteraar moet dicht staan, maar toch een afstand bewaren. Zijn preconcepties mag de 

andersheid van de ander niet schenden. Lipari maakt daarbij een verschil tussen luisteren en horen. 

Volgens haar is het ook geen toeval dat Lévinas horen gebruikt in plaats van luisteren. Bij horen 

proberen we de klanken en woorden te vormen, we proberen ze te kneden. Bij het luisteren, luister 

ik niet enkel naar de andersheid, maar maak ik er ook ruimte voor. Ik luister ook naar wat moeilijk te 

horen is, wat moeilijk te aanvaarden is. Ik luister voor de Ander.116 Haar ‘kritiek’ sluit eigenlijk aan bij 

de kritiek die Lévinas op Buber geeft, namelijk dat de relatie te sterk vanuit het ‘Ik’ vertrekt. Het is 

immers ‘Ik’ die ‘Jij’ uitspreekt, die ‘Jij’ vorm geeft. Bij Lévinas is het ‘het gelaat van de Ander’ waaruit 

de concrete relatie wordt geconstitueerd. 

 

Laten we ten slotte het volgende hoofdstuk anticiperen met een casus in de zorgpraktijk. Dennis 

Greenwood is een manager in een zorgcentrum en maakt een vergelijking tussen Buber en Lévinas 

aan de hand van een ontmoeting met een patiënt. Op die manier kon hij zijn eigen ‘gevoel’ plaats 

geven, maar krijgen we ook verheldering in ‘het dispuut’ tussen Buber en Lévinas.117 

 

Greenwood vertelt het verhaal over Rodney, een dementeerde patiënt die stond aangeschreven als 

‘agressief’. Tot grote verbazing kwam hij heel rustig binnen in het rusthuis waar Greenwood werkte. 

Rodney wou wandelingen maken, maar door zijn cognitieve beperking werd de afspraak gemaakt dat 

hij steeds dezelfde vaste route zou volgen. Rodney’s toestand verslechterde, al wou hij nog steeds z’n 

wandelingen maken, ook al kon hij niet meer zelfstandig te voet. Greenwood moest als manager van 

het rusthuis beslissen of Rodney verplaatst diende te worden naar een ander meer beveiligd 

rusthuis. Hij kwam na zijn vakantie, waarin hij zich bezon over dit voorval, Rodney tegen in het 

rusthuis en deze sprak volgende woorden: “Hello, old boy! Had a good holiday?”. Het feit dat Rodney 

z’n geheugen kon ordenen en zo coherent kon spreken had een grote impact op Greenwood. Hij  

worstelde tussen deze concrete ervaring en het reflectieve proces waarbij hij aan het afwegen was 

wat het beste voor Rodney en voor de andere patiënten zou zijn. Op die manier kwam hij ook uit bij 

Buber en Lévinas. 

  

Lévinas biedt veel aandacht aan ‘de tussenruimte’ in Bubers werk, aldus Greenwood. Het ‘Ik’ kan 

naar de ander toegaan tot dat ze intiem tegenover elkaar komen te staan. Maar het Ik kan evengoed 

afstand nemen, waarbij het Ik een oordeel maakt over het Jij en Jij een Het wordt. Greenwood meent 

dat de ontmoeting tussen hem en Rodney afstandelijk zou zijn geweest, moest hij Rodney preventief 
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hebben gelabeld als ‘dementerend’. Ook merkte hij op dat door alle recapitulaties en reflecties, hij 

steeds meer afstand nam van deze concrete ontmoeting.  

 

Lévinas beargumenteert echter dat Bubers werk draaide om de autonomie van het ‘Ik’, doordat het 

‘Ik’ bewust reflecteert. Hij  geloofde dat het rekenen op de bewuste reflectie van het Ik de toegang 

tot de rauwheid van het menselijke contact belemmerde en de conceptie van de andersheid 

beïnvloedt. Lévinas plaatst Buber dus in de traditie van de heerschappij van het bewustzijn.  Lévinas 

wil dit juist radicaal omdraaien. Aan de andere kant verwijt hij ook Bubers conceptie van 

wederkerigheid, omdat Lévinas juist de onevenwichtigheid tussen Ik en Jij wil beklemtonen. Lévinas 

stelt dat het Ik in de wereld van mijn eigen representatie zit bevat, een inzicht dat hij ontleent aan 

Merleau-Ponty die sprak van een ‘bewustzijn van bewustzijn’: het erkennen van de heerschappij van 

het bewustzijn door het bestaan ervan in de wereld te erkennen. Het initiële erkennen of de 

verschijning wordt onderbracht door een proces van interne reflectie en overdonderd door 

intentioneel bewustzijn. Deze initiële erkenning is ‘niet- intentioneel’, een passiviteit, iets dat blijft 

doorzinderen en dus niet verdwijnt, maar overheerst wordt door de intentionaliteit zodat men er 

geen toegang meer tot heeft. “The non-intentional represents the potential, according to Lévinas, for 

real and spontaneous contact with another person that is lost with the onset of intentional 

thought.”118 We zijn volgens Lévinas allen subject van het voorbestaan van het niet-intentionele, de 

potentie om een spontaan antwoord aan het gelaat van de ander te geven. Lévinas stelt in vraag of 

een persoon het recht heeft om ‘Jij’ te zeggen. 

 

“The ‘summons to responsibility’ is an individual demand made by the other who is opposite at 

that moment. It is not something that ‘I’ give to the other by my perception of them; it is 

something that was ‘there’ that I recognized as Rodney, something more than a person with 

dementia.”119 

 

Deze niet-intentionaliteit is ook heel belangrijk in de zorgwereld om de schijnbare natuurlijke 

tendens van een persoon om een echt contact met de ander te ontwijken, te kunnen erkennen en 

begrijpen. 

 

Rodney bleef uiteindelijk in het tehuis. Die beslissing maakte Greenwood naar eigen zeggen op basis 

van die ene ontmoeting. 
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Door de bespreking van Greenwoods interpretatie kunnen we meer  begrip opbrengen voor Lévinas 

zijn kritiek op Buber. Hun gebruikte concepten zijn moeilijk binnen één denksysteem te verzoenen. 

Echter, met de niet-intentionaliteit drukt Lévinas mijn inziens iets gelijkaardigs uit als Buber met het 

tussenmenselijke. Het gaat voor beiden om de concrete realiteit tussen Ik en Jij en hoe Ik beroerd en 

aangesproken wordt. 
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3.5. Conclusie 

 

Bubers ‘Ik’ die het grondwoord ‘Jij’ uitspreekt en de daarmee samenhangende wederkerigheid is 

voor Lévinas niet te vatten binnen zijn denksysteem en botst met zijn concepten van niet-

intentionaliteit en passiviteit. Ondanks het begrip dat ik kan opbrengen voor dit dispuut blijft de 

gemeende kritiek van Lévinas op Buber toch enigszins wrang, omdat mijn inziens beide filosofen bij 

elkaar aansluiten in hun relationele opzet. 

Voor beiden is een relationele visie van tussen de mensen het uitgangspunt en wordt dit verbonden 

met een bepaalde invulling van het concept transcendentie en religiositeit (het eeuwige Jij, het 

Oneindige). Bij Buber staat de wederkerigheid centraal wat verband houdt met een sociaal- utopisch 

geloof in gelijkheidwaardigheid van de mensen. Lévinas buigt de gangbare ontologische concepten 

om tot ethische, en komt tot een copernicaanse revolutie van het ego naar de ander (alteriteit, 

plaatsvervanging). De verantwoordelijkheid van het ego naar (het gelaat van) de Ander toe komt 

centraal te staan in zijn vertoog.  Waar Buber de klemtoon legt op gelijkwaardigheid, spoort Lévinas 

aan tot plichtsbesef en verantwoordelijkheid. Bij beide filosofen komt de Ander met zijn andersheid 

voor mij te staan en word Ik aangesproken om te handelen. Het is eigen aan onze relationele Zelf om 

dit te beantwoorden. 
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HOOFDSTUK 4 

Care ethics 

 

4.1. Inleiding 

 

In dit hoofdstuk ga ik op zoek naar de raakpunten tussen het feminisme en de twee besproken 

Joodse existentialisten. Het uitgangspunt is dat het thema relationaliteit vaak terugkomt in 

feministische en/of vrouwelijke denken.  

Eerst probeer ik de inhoud van de hedendaagse feministische ethics te verduidelijken. Daarna kijk ik 

hoe het feminisme zich verhoudt tegenover het judaïsme, hier begrepen als een filosofische 

denkstroming. Ik bespreek vervolgens de raakpunten en twistpunten tussen het feministische 

gedachtegoed van Buber en Lévinas in het bijzonder, meer bepaald aan de hand van de care ethics 

van Nel Noddings.  

Voor een groot deel van dit hoofdstuk baseer ik mij op een verzameling essays die voornamelijk 

geschreven zijn door Joodse vrouwen.120 Deze bundel teksten bevat zoveel verschillende visies en 

invalshoeken waardoor het een onmogelijke opdracht is om deze te gaan synthetiseren tot een 

aantal grondslagen van de Joodse feministische filosofie. Zo zijn er enkele feministen die zich 

prominent filosofe noemen en de feministische kritiek op het rationaliteitconcept aanklagen. 

Sommigen menen dan weer dat Joodse filosofie de kern van de zaak moet blijven, ook al kan ze 

verrijkt worden met feministische inzichten. Maar ook dat het feminisme kan heel wat Joodse 

elementen overnemen. Dan zijn er nog diegenen die  vrouwelijke concepten bij de Joodse wijsgeren 

zoals zorg en moederschap aanduiden en prijzen of verwerpen. De diversiteit in het feministische 

denken, die ook in het Joodse heerst, kunnen we volgens Tirosh-Samuelson, die de redactie voorziet, 

enkel maar aanmoedigen. Het toont aan dat vrouwen vrij zijn om in discussie te treden, dogma’s 

kunnen ontmantelen enzovoort, iets wat vele eeuwen voor (joodse) vrouwen ondenkbaar was. 

In het volgende hoofdstuk formuleer ik, na enkele zaken uit het domein van de 

ontwikkelingssamenwerking te thematiseren, een relationeel perspectief en pas dit toe op de Noord- 

Zuid problematiek. Daar vindt dus de echte synthese van de theorievorming plaats.  
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4.2. De hedendaagse feministische ethics 

 

Het hedendaagse feminisme is tot stand gekomen na een bewogen geschiedenis en heeft zich in 

verschillende historische golven (‘revoluties’) gemanifesteerd. Men kan een onderscheid maken 

tussen het feminisme als een algemene (filosofische) denkstroming en het feminisme dat een actieve 

(politieke) beweging was en is. Dit onderscheid is belangrijk om de totale pluraliteit van feministische 

ideeën niet te reduceren tot het streven naar (politieke) gelijkberechtiging van mannen en vrouwen.   

Alison Jagger merkt op dat er in de geschiedenis van de filosofie (mannelijke) wijsgeren te vinden zijn 

zoals Plato, Marx en Mill die elk op hun manier hebben gepleit hebben voor een vorm van 

(gender)gelijkheid. Ze hebben het echter nagelaten ‘het statuut van het vrouwelijke’ te aanvaarden 

en lieten dus ook geen ruimte voor iets als care ethics om zich te ontwikkelen.121 Het politieke 

feminisme was in dit opzicht noodzakelijk om tot filosofische feministische denkstromingen te 

kunnen komen. Er valt veel meer over het historische proces van het feminisme te zeggen, evenzeer 

als over het statuut en conceptueel gebruik van het vrouwelijke in de wijsgerige traditie(s). In dit 

hoofdstuk beperk ik me verder voornamelijk tot het feminisme van na de jaren ’60. 

 

In de jaren ’60 en ’70 stond het vrouwelijke lichaam voor de feministen zowel politiek als filosofisch 

centraal.122 Het ging in eerste instantie om het materiële lichaam waarbij kwesties zoals abortus en 

anticonceptie hoog op de agenda kwamen te staan. In de jaren ’80 en ’90 volgde een shift naar de 

representatie van het (vrouwelijke) lichaam in de Westerse cultuur. Er kwam daarbij aandacht om 

het lichaam niet als natuurlijke identiteit te zien, maar als een sociale constructie, die volgens 

sommigen vooral door de dominantie van de man geconstitueerd werd (gender -denken). De invloed 

van postmodernen zoals J. Derrida en M. Foucault zijn hier niet vreemd. Er kwamen ook enkele 

radicale ideeën over de menselijke ‘verlichamelijking’. Een voorbeeld is in de plaats van binair 

denken (man-vrouw, maar ook goed-kwaad) alles in termen van meervoudigheid en pluraliteit te 

proberen begrijpen. Deze lichamelijke benadering van ethische problemen leidde tot de 

studievorming rond Care ethics, nog steeds een van de belangrijkste feministisch geïnspireerde 

denkstromingen (zie infra). 

 

Walters situeert de oorsprong van hedendaagse feministische (care) ethics in de jaren ‘70. Deze 

feministen verwerpen over het algemeen de universalistische/impersonalistische traditie.123 Hij 

maakt ook impliciet een associatie tussen mannelijke denken en rationalisme in de traditie van 
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Immanuel Kant. Uit feministische hoek noemt men dit wel eens de ‘malestream’ in de wijsgerig-

ethische geschiedenis. Tirosh-Samuelson sluit zich hier bij aan. Zij stelt dat feministische reflecties 

over het menselijke zelf ontstaan zijn als kritiek op de Kantiaanse, en breder Westerse, traditie die 

moraliteit koppelt aan de autonomie van de rede en het ideaal van impartiële normativiteit. Kant 

heeft volgens haar uit zijn denkperspectief geen aandacht voor zorg en menselijke vriendschap, het 

belang van emoties enzovoort. Voor Tirosh-Samuelson is er daarentegen juist een belangrijke rol 

weggelegd voor diegenen (de moeders, zusters, dochters…) die zorg bedelen en kunnen we uit deze 

praktijken wijsgerig-ethische informatie halen. In diezelfde lijn zetten Care ethics zich ook van de 

politieke filosofie van John Rawls af.124 

Het feministische project typeert Walters daarom ook als ‘anti-foundational’. Daarmee wordt 

bedoeld dat men niet gelooft dat er een absolute basis is of dat er een aftelbaar aantal principes aan 

de basis liggen voor een onderzoek naar kennis. Hegel wordt wel eens de eerste anti-foundationalist 

genoemd, omdat hij de historiciteit in de constitutie van de rationaliteit beklemtoonde. 

 

Volgens sommige feministen is er het gevaar dat wanneer men vrijheid en autonomie voor de vrouw 

eist men in de ‘mannelijke’ verlichtingswaarden valt – iets wat men juist aanklaagt of op zijn minst 

wil aanvullen met vrouwelijke waarden. Rudavsky daarentegen verwerpt de radicale feministische 

kritiek die de mannelijke rationaliteit aanklaagt, juist omdat volgens haar rationaliteit een 

kernconcept is binnen de filosofie. Ook in de Joodse filosofie zien we volgens haar ambivalentie met 

betrekking tot het primeren van rationaliteit, het ondersteunen van objectiviteit en het postuleren 

van metafysische essentialisme. Het is in elk geval voor haar duidelijk dat het feminisme (meer) 

aansluiting moet zoeken bij de filosofie in plaats van een eigen ‘onfilosofische’ koers te gaan varen 

(zie infra). 

 

Batznitzky stelt dan weer uit een (filosofisch) vrouwelijk perspectief het mannelijk project van de zelf- 

constitutie in vraag. Het gezamenlijke vertrekpunt van de feministen en de Joodse existentialisten is 

volgens haar is de weerlegging van een zeker type van existentialistische subjectiviteit. Beide 

denkstromingen delen wel een andere kant belichting van het existentialisme, namelijk de 

fundamentele receptieve aard van de mens. Zo zien we de joodse existentialisten Buber en Lévinas 

ook beter aansluiten bij de women-centered ideeën, dan bij Sartre’s of de Beauvoirs existentialistisch 

individualisme.125 
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Zoals inmiddels al duidelijk kan zijn, onderstrepen veel feministische auteurs het belang van de 

vrouwelijke ervaring die, door haar essentiële andersheid, een verrijking is van de (mannelijke) 

filosofie en nieuwe denkperspectieven aanreikt. Bij politieke feministen vindt dit weerklank in de 

idee dat men niet moet streven naar gelijkheid tussen mannen en vrouwen, maar de rechten moet 

toekennen volgens hun andersheid. Het erkennen van het statuut van de vrouw, van een vrouwelijk 

denken, biedt een kritiek aan voor de universalistische vertogen die zich beperken tot het vertrekken 

van uit de mannelijke rationaliteit. 

 

Walters stelt dat alle hedendaagse feministische ethici eenzelfde basis hebben: de concrete 

relationele ervaring. Daarbij zijn er wel verschillende uitwerkingen en discussies. Een van de 

voornaamste discussiepunten is volgens hem de relatie tussen rechtvaardigheid en zorg. Zorg is een 

concept dat de personalistische dimensie van de ethiek onderstreept. Rechtvaardigheid en Zorg zijn 

voor sommigen (cf. Sara Ruddick, Carol Gilligan)126 twee verschillende uitgangspunten die 

onverzoenbaar zijn. Beide concepten geven een andere betekenis aan identiteit, rationaliteit, 

relationaliteit enzovoort. Er zijn echter ook nog een talrijk aantal denkers die deze denkpistes als 

complementair zien (cf. Virginia Held, Margaret Walker, Walters). Zo kan men rechtvaardigheid 

volgens Held zien als de basis voor een waardige samenleving en de zorgethiek als de piste voor een 

goede samenleving. Walker begrijpt rechtvaardigheid als een concept dat we gebruiken voor 

personen die zich op een afstand van elkaar bevinden. Zorgethiek verwijst naar persoonlijke relaties, 

gaat op voor zijn/haar verwanten.127  

 

Ook volgens Gilligan zijn voor vrouwen de waarden van relatie en toewijding hoog aangeschreven. 

Vrouwen analyseren ethische dilemma’s in de zin van conflicterende verantwoordelijkheden. Liefde 

en medeleven spelen een belangrijke rol in het oplossen van het conflict. Mannen zijn daarentegen 

meer individualistisch gericht en nemen de meer ‘impersonalistische’ gedachtegang van rechten, 

rechtvaardigheidsregels, gelijkheid en rechtvaardigheid.128 

 

Volgens Carole Pateman, Marilyn Friedman en Loraine Code is er een tendens in de moderne morele 

en politieke filosofie, die historisch gegroeid is van Hobbes tot Rawls, om ‘de vrouwelijke ervaring’ te 

privatiseren.129 Dit is een gevolg van een algemene tendens van het privatiseren, en op een bepaalde 

manier ook individualiseren, van de religie en het goede. Op deze manier behoudt men de ruimte 
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voor private en particuliere waardeoordelen, en komt rechtvaardigheid op de publieke agenda. De 

publieke ruimte is daarbij in eerste instantie een mannelijke ruimte.  

 

Ik gaf hier een korte typering van de diversiteit in feministische ethics en besprak enkele 

discussiepunten. Ik raakte hier ook al enkele gelijkenissen met het Joodse denken aan. In de 

volgende delen ga ik hier dieper op in. 

 

 

4.3. Feminisme en het Joodse denken 

 

In de jaren ’70 ontstond er een stijging van aandacht voor de Joodse studies in dezelfde lijn als er 

meer informatie kwam uit de domeinen van Vrouwenstudies, Black studies et cetera. Het feminisme 

heeft geen makkelijke ingang gevonden in de Joodse filosofie. Er zijn wel vooraanstaande Joodse 

vrouwelijke denkers op de voorgrond getreden, maar hun werk bevat nauwelijks feministische 

elementen.130 

Heidi Ravven publiceerde in 1986 het essay Creating a Jewish Feminist Philosophy131 waarin ze een 

oproep deed aan Joodse filosofen om vrouwelijke elementen in hun filosofieën te verwerken. Dit was 

ondermeer bedoeld om de ‘male-bias’ te neutraliseren. De jaren erna is er, buiten enkele stemmen 

die hun sympathie uitdrukten, weinig weerklank gevonden voor dit vrouwelijk project. In 1994 heeft 

Tirosh-Samuelson deze stand van zaken samengevat in het essay Dare to Know: Feminism and the 

Discipline of Jewish Philosophy132 Het falen van het project wordt toegeschreven aan het debat rond 

de betekenis van filosofie. Noch de Feministische filosofie, noch het Joods feminisme wordt serieus 

genomen binnen de Joodse filosofie; feminisme werd immers al te simpel bestempeld als politieke 

ideologie of sociale theorie. De Joodse filosofen aanvaardden volgens Tirosh-Samuelson ook niet dat 

het ‘modernistische Verlichtingsproject’ werd aangevallen. Maar ook omgekeerd had het feminisme 

weinig oog voor de marginale positie die de Joodse filosofie innam. Ondanks het weinige wederzijdse 

begrip zijn er nochtans heel wat raakpunten: beide stromingen geloven dat in de filosofie de 

identiteit van de ‘kenner’ in rekeningsschap moet worden gebracht (1). Beiden filosoferen over de 

basis van concrete, aan tijd en ruimte gebonden ervaringen (2), en beiden bekritiseren de 

totaliserende, universalistische claims van Westerse filosofie (3).133 
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Tot vandaag blijft het Joods feminisme volgens Tirosh-Samuelson theologisch en hermeneutisch, 

eerder dan filosofisch. Sommigen van deze denkers duiden bijvoorbeeld  wel de gender-bias aan, 

maar koppelen dit dan direct aan spirituele vertogen. Weinigen brengen volgens haar echter 

bijdrages aan de filosofische discours. 

 

Zoals al gezegd beargumenteren sommige feministen dat Westerse mannelijke filosofen zich 

beperken tot de mannelijke ervaring (bias). Hetzelfde geldt voor sommige Joodse feministische 

auteurs, die de malestream in het Joodse denken aanklagen. Hieronder bespreek ik drie essays die de 

pluraliteit in de toenadering van het feminisme met het Joodse denken moeten illustreren.134 

 

Rudavsky typeert het traditionele feminisme als volgt:  

 

“(…) a rejection -of the model of objectivity as a desideratum; the primacy of emotions to the 

search for truth; the downplaying of logic as an important methodological tool, a concern with 

practical and political matters, leading to activism; and the validation of biases grounded in 

feminist values.”135 

 

In dit opzicht sluit het deels aan bij het Joodse gedachtegoed. In de praktijk is er echter een kloof 

tussen Joodse en feministische ethics en hebben ze nagenoeg (nog) geen toenadering tot elkaar 

gezocht. De Joodse religie kan volgens haar beschouwd worden als een uitsluitende mannenzaak. 

Feminisme wordt vanuit Joodse hoek bekeken als een politieke zaak die in een academisch discours 

geen plaats heeft. Maar deze spanning is er niet alleen met het Joodse denken, maar met heel de 

seculiere filosofie in het algemeen. Het politieke element lijkt (voor een buitenstaander) te sterk 

verweven te zijn met het academische. 

 

Volgens sommige feministen, Rudavsky inclusief, is in de ultieme vijand van de feministische ethics 

de analytische filosofie, en meer bepaald de epistemologie van het begin van vorige, eeuw die 

daarmee samenhing. Mannen hebben hun claim gelegd op de rationaliteit en zelfs de 

woordbetekenissen. Rudavsky merkt echter op dat de feministische kritiek op rationaliteit eigenlijk 

aansluit bij een kritiek die zich binnen de filosofie zelf heeft ontplooid: zo wou Kant de limieten van 
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onze rationaliteit aantonen, Hegel het belang van historiciteit, Nietzsche en Freud ondermeer het 

lichamelijke element et cetera. 

Rudvasky stelt ook dat veel feministen zich afzetten van het postmodernisme omdat ze de 

vrouwelijke epistemologie niet als iets heel context genbonden (een taalspel) zien, maar juist als een 

heel betekenisvol geheel dat in contrast staat met de mannelijke epistemologie. Moeten we die 

epistemologie echter zo streng afbakenen? Als we objectiviteit met mannelijk denken associëren, 

moeten we die dan verwerpen? Ondanks de afwijzing van het postmodernisme creëren de 

feministen op deze manier ruimte (gevaar) voor relativisme. 

 

Er zijn drie domeinen waar feministen argumenteren dat analytische filosofie vrouwelijke ervaring 

heeft gemarginaliseerd. De eerste is het primeren van rede/rationaliteit dat werd voorgesteld als 

vooral een mannelijke eigenschap, ten nadele van emoties en het lichaam. Het tweede is het 

vooropstellen van objectiviteit dat het gezichtspunt van de ‘kenner’ negeert. Het derde is een vorm 

van metafysisch essentialisme dat gestoeld is op een realistische wereldvisie. Volgens Rudvasky 

kunnen we in de geschiedenis van de Joodse filosofie voorbeelden vinden die bij deze punten 

aansluiten (cf. Maimonides). 

 

In de jaren ’80 en ’90 heeft de Joodse filosofie de ‘Linguistic Turn’ ondergaan en zich sterk gaan 

richten op de klassieke joodse teksten. Men is echter te weinig kritisch voor de gemeende tekst- 

autoriteit zodat men, volgens Randi Rashkover, niet van een filosofische analyse kan spreken. Het is 

net daarom dat weinig Joodse feministen zich bij deze exegetische beweging aansluiting vinden. Deze 

Joodse feministische denkers leggen de nadruk op menselijk intersubjectief engagement.  

Volgens Rashkover kunnen we deze Joodse Linguistic Turn in drie punten samenvatten.136 Een, de 

joodse teksten zijn heilig, juist omdat ze zoveel mogelijkheden laten voor interpretatie. Twee, deze 

bronnen presenteren een metafysische oriëntatie die uniek is, en dus grondig verschilt van de 

Klassieke Griekse en Modern Europese modellen.137 De rol die de wereld inneemt staat daarbij 

centraal. Ten derde: exegetische activiteit is de filosofische methode bij uitstek. Er is volgens haar 

weinig oog voor wat ze ‘extra tekstuele dynamieken’ noemt. 

Ze bekijkt de hermeneutische methode van ‘exegetisch denker’ Emmanuel Lévinas. Lévinas wou de 

brug maken tussen het Joods gedachtegoed en de exegese. We kunnen de ontmoeting met de Ander 

niet zien als het Zelf die de wereld ontmoet door middel van haar representaties. Het gelaat van de 

Ander kunnen we zien, door deze representaties heen, en daardoor word ik gedwongen zijn 

‘uitwendigheid’ te erkennen. Het zelf ligt in Het Verlangen, dat door de Ander wordt gegenereerd. 
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Het is geen egoïstisch verlangen, maar juist (een verlangen naar) rechtvaardigheid. Voor Lévinas 

leven we naar de Ander toe. Joden zijn in Lévinas z’n interpretatie geboden om het woord van God te 

horen en te interpreteren. Het is belangrijk dat deze interpretaties in dialoog treden met de traditie 

van commentaren en rabbijnse discussies.  

 

“The individual’s obedience to the text and to the Word of God is the individual’s obedience to 

the Word as spoken and interpreted through the other person and consequently, the obedience 

to this neighbor. On account of tits plurivocity, Torah stages an opportunity for ethics and for 

peace.”138 

 

 Lévinas opent dan wel een deur naar maatschappijkritiek, hij sluit ze wel als het op de autoriteit van 

de Torah aankomt. De feministische kritiek op de autoriteit van de teksten gaat samen met het feit 

dat in deze teksten de vrouwen weinig rechten en verantwoordelijkheden toegediend krijgen. 

Daarbij worden vrouwen vaak heel negatief omschreven. Deze feministische kritiek moet men 

onderscheiden van deze die bezig zijn met de theologie. Hier gaat het hem om hoe we kennis kunnen  

opbouwen, naast de religieuze ervaringen. 

Rashkover bespreekt daarvoor Miriam Peskowitz’s Spanning Fantasies: Rabbis, Gender and History139 

die de Rabbijnse teksten in een historisch discours bespreekt, maar impliciet een zoektocht inhoudt 

naar menselijke kennis. Ze beargumenteert dat Rabijnse kennis over gender tot stand kwam na een 

‘onderhandeling’ tussen Rabijnen met vrouwen, wat uiteindelijk leidde tot een patriarchaal 

gedachtegoed. Dat is voor haar het bewijs dat het niet zelf- evident is dat vrouwen geen rechten 

toebedeeld krijgen, maar het resultaat van een (fout gelopen) discussie. We zouden nu de teksten 

kunnen lezen en aandacht bieden aan de protagonisten die het opnemen voor vrouwen omdat dit 

beter past in de moderne samenleving. Al waarschuwt ze dat een pro-feministische lezing dezelfde 

fout maakt om de autoriteit van de tekst te aanvaarden. Het is voor haar belangrijk dat we alle 

figuren in de teksten in beschouwing nemen om zo tot een conclusie te komen. 

Rachel Adlers Engendering judaism140 benadrukt ook dat een ideologische lezing de complexiteit van 

de teksten ondermijnt. Individuën zijn voor haar gevangen tussen de conflicterende verlangens naar 

macht en erkenning. Men gaat opzoek naar veiligheid en doet aan zelf expressie. Dit is een balans die 

vaak uit evenwicht is wanneer mensen domineren en zich laten domineren. Dat de feministen deze 

inhoud van de teksten contesteren is nog geen argument om een geprivilegieerde kijk te krijgen.  
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Volgens Leora Batznitzky gebruiken Martin Buber, Franz Rosenzweig en Emmanuel Lévinas allemaal 

‘gendered terms’ om hun concepties van afhankelijkheid en kwetsbaarheid te beargumenteren. 

Een centraal twistpunt binnen de feministische cirkels  zijn de ‘women-centered’ argumenten. Een 

voorbeeld daarvan is het maken van de associatie tussen vrouw of vrouwelijkheid en ‘(be)moederen’ 

(cf. Ethics of Care). Ze menen dat deze concepties “critical if not transformative value not only for 

feminist thought but also for moral and political theory at large”141 hebben.  

Hoewel bovengenoemde filosofen dit niet als ‘vrouwelijk’ benadrukt hebben, verbinden ze hun notie 

van ‘het Zelf’ wel aan de relatie met de ander en verantwoordelijkheid met kwetsbaarheid van de 

ander. Batnitzky beargumenteert het volgende in haar essay: hedendaagse feministische filosofie kan 

ons inzicht brengen waarom deze termen ook in hedendaagse moderne Joodse filosofie worden 

gebruikt. Daarbij is de conceptie van de mens als afhankelijk en kwetsbaar, weldegelijk filosofisch en 

politiek waardevol, maar het is volgens haar niet wenselijk om dit een vrouwelijk (feminiene) 

karakter toe te schrijven. 

 

“The broad, shared claim of these two sets of thinkers is that something characterized by “the 

feminine” represents an ethic of caring in which responsibility is excessive, not contractual, and, 

at least as its most basic level, profoundly non-cognitive in nature.”142 

 

Op die manier begrijpt ze ook dat Lévinas bezig is met een pre-cognitieve notie van ‘ethiek’ uit te 

werken die niet onderdanig aan het bewustzijn kan gemaakt worden. 

Noties van ‘het vrouwelijke’ kan men niet zomaar gelijkstellen aan het Joodse denken, maar ook niet 

aan de vrouwen. Volgens deze stromingen moeten we juist het particuliere serieus nemen en alles 

goed in haar context plaatsen. Zo is volgens Batnitzky het doel van de Joodse existentialistische 

filosofie het benadrukken dat de praxis belangrijk is voor de vitaliteit van de Joodse traditie. 

 

Dit sluit aan bij de deugdenethiek van de conservatieve Amerikaanse neo-aristoteliaan Alasdair 

MacIntyre. Die stelt ook dat de cultivering van de deugd noodzakelijk is om te zorgen dat de mens 

van de samenleving gaan geven om de zwakkeren. Een deugdzame gemeenschap moet daarbij 

zorgen dat de mens zorgen dat ze onafhankelijk zijn, in hun rede. Een deugdeninterpretatie van 

moederschap behoedt het van essentialisme. 

 

Men zou zich kunnen afvragen of die Joodse denkers in hun vrouwelijk taalgebruik niet juist de 

traditionele rol van de vrouw benadrukken. Voor Batnitzky is het echter duidelijk dat ze vertrekken 
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vanuit een post- liberaal uitgangspunt, waarbij mensen a priori vrij en gelijk zijn (terwijl we dit bij 

Lévinas mijn inziens wel goed moeten kaderen binnen zijn concepten).143 Ze benadrukt dat Bubers 

conceptie van wederkerigheid en bewustzijn essentiële kenmerken van de relatie zijn en bovendien 

een degelijke antidote bieden tegen Lévinas (en Rosenzweigs) Heideggeriaans primeren van niet-

cognitieve praxis. 

 

 

4.4. Martin Buber en de feministische ethics 

 

De ontvangende capaciteit van de relatie is ook iets wat het Jodendom, in haar humanistische 

opdracht, typeert. Buber gebruikt daarbij  de metafoor van de moeder. In Batnitzky’s interpretatie 

duidt Buber hier een immature relatie aan. Als hij het over een mature, voldragen relatie heeft, die 

enkel kan gevormd worden na het stand komen van Ik-Het relaties, spreekt hij in mannelijke termen. 

In een voetnoot merkt ze wel op dat in de originele Duitse uitgave er wel een neutraler taalgebruik 

opduikt in vergelijking met de Engelse vertaling. Dit lijkt me niet echt een sterk argument om het idee 

te ondersteunen er een vorm van seksisme in Bubers invulling van relationaliteit te vinden is. 

 

In Ich Und Du duiken er inderdaad wel vaak ‘vrouwelijke’ termen en metaforen op. Meer nog, het 

concrete vrouwelijke speelt een significante rol in zijn exploratie van de menselijke relationaliteit. Zo 

wordt ondermeer de relatie van het kind met de moeder in diepte besproken. De oorspronkelijke 

verhouding van het kind tot de moeder kenmerkt zich als een natuurlijke verbondenheid. Wanneer 

de moederschoot verlaten wordt, verandert deze echter in een geestelijke verbondenheid, zijnde 

relatie.144 

   

Volgens Walters komen Buber en de feministische ethici op drie punten overeen: een gedeelde 

postmoderne oriëntatie, hun oppositie tegen rationalistische (verschilt van rationele) ethische regels 

en het prominent centraal stellen van de relatie. 

 Met postmodernisme wordt hier bedoeld: de gelegde nadruk op het belang van historiciteit. We zijn 

pas op het nu-moment gekomen door een heel specifieke samenkomst van historische processen. 

Dit gaat ook samen met een argwaan voor ‘systeembouwers’ en een bijzondere aandacht voor de 

specificiteit in de wereld. Buber wou zich, in navolging van Nietzsche en Kierkegaard, niet binnen één 

denksysteem plaatsen. Hij noemde zichzelf filosoof, noch theoloog. Buber en de feministische ethici 

zijn volgens Walters ‘positieve Postmodernisten’, om in het de termen van Commers (2009) uit te 
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drukken. Ze bieden namelijk de concrete menselijke ervaring en intersubjectiviteit in de plaats van 

het achtergelaten ‘systeem’. 

 

Een tweede punt is het ‘post- principalisme’, de shift van regels naar ‘natuurlijk sentiment’, zoals de 

zorg. Walters geeft het voorbeeld van Nel Noddings in haar bespreking van abortus.145 In plaats van 

de vraag te stellen wanneer het leven begint, kan men ook de vraag opwerpen wanneer de relatie 

begint. Regels kunnen nooit de concrete zorgdaad vervangen, zo zijn er ook geen regels op te maken 

over de intermenselijke relationaliteit. Voor Buber gaat het hem ook niet in eerste instantie om het 

navolgen van bepaalde regels. Zo betekent verantwoordelijkheid voor hem het oprecht 

(be)antwoorden van de openheid van de ander. Zowel de feministen als Buber aanvaarden wel de 

beperktheid van de relatie en erkennen de nood aan normering, aldus Walters.146 

Walters besluit ook zijn boek met het benadrukken van de open taak die er is, om rechtvaardigheid 

(principes) te verbinden met relationaliteit. 

 

 Een derde overeenkomstig punt is de ‘deugd van de relatie’, zoals Walters het noemt. Volgens hem 

sluiten Buber en Noddings dichter aan bij de deugdenethiek dan bij regelethiek. De nadruk ligt 

daarbij immers om de persoon die we diep vanbinnen echt zijn. Deugdzaamheid is een proces, een 

kunde, een gerichtheid (naar de ander). 

 

Laten we eens dieper ingaan op de care ethics met het grondwerk van Nel Noddings, Caring.147 Dit 

boek is fundamenteel Buberiaans. Ze gebruikt zijn concepten en citeert hem ook vaak. Dat feministe 

Noddings inspiratie vindt bij Buber is niet zo verbazingwekkend. Buber heeft immers tezamen met 

zijn partner Paula Winkler meermaals geschreven over de emancipatie van de vrouw. Walters duidt 

de rol aan van het contrast tussen zijn moeder die zoals al vermeld hem op jonge leeftijd ‘achterliet’ 

en zijn getalenteerde grootmoeder die het huishouden leidde en ook voor hem zorgde.148 Hij meent 

dat deze complexe gezinssituatie Buber actief heeft doen nadenken over de rol van de vrouw. 

 

Ethiek begint voor Noddings bij de moeder- kind relatie. De twee polen zijn de zorgster en de 

gezorgde, maar de basis is de relationaliteit, hun verbintenis. Ze gebruikt de term ‘motivational 

displacement’ voor wanneer de oprechte zorg naar de ander toe verandert in het louter zoeken naar 

persoonlijke baat. Het moederlijke instinct kenmerkt zich in contrast daarmee door haar natuurlijke 
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spontaniteit. De basis van de relatie is voor Noddings niet beredeneerd, terwijl haar inhoud dat in 

vele gevallen wel is. Rede en logica leiden echter naar abstractie en dit vernietigt de uniciteit van de 

zorgrelatie. Het ideale Zelf is een Zelf die zorgt en waar voor gezorgd wordt. De moeder- kind relatie 

is wezenlijk en betekenisvol, maar ook metaforisch en zeker niet de enig mogelijke oprechte relatie. 

Er is veel kritiek op haar werk gekomen doorheen de jaren. Zo staan twee ongelijke relaties in haar 

vertoog centraal: die tussen moeder en kind en leraar en leerling. Moeten we hieruit besluiten dat 

ongelijkheid goed is? Haar ethiek beperkt zich vaak ook tot het vrouwelijke. Jagger benadrukte al dat 

dit vrouwelijke niet het enige punt is binnen het feministische programma.149 We moeten daarbij 

kritisch afvragen of bepaalde aspecten van het vrouwelijke niet gegroeid zijn vanuit een mannelijk, 

patriarchaal, denkkader. De hoofdkritiek is dus dat er meer is dan ‘het persoonlijke’ waar Noddings 

zich hier op focust. Hierbij aansluitend wordt de vraag opgeworpen of men ook geen concept van 

rechtvaardigheid moet implementeren. Noddings erkent deze kritiek en meent dat reductionisme 

nooit goed is.  

 

Noddings maakt een onderscheid tussen natural ethics en care ethics. Een moeder heeft een 

natuurlijke respons naar haar eigen kind toe. Maar wanneer een ander kind in nood is, kan ze daar 

ook om geven. Dat is dan een voorbeeld van zorgethiek. De zorgethiek staat niet boven de 

natuurlijke ethiek, maar ligt wel in haar verlengde.  

Walters benadrukt de overeenkomst tussen Buber en Noddings, Leora Batznitzky ziet dit 

fundamenteel werk van de Care ethics (ook) aansluiten bij Lévinas. 

 

 

4.5. Lévinas en feministische ethics  

 

Batznitzky noemt Lévinas zijn filosofie niet-cognitief en niet wederkerig. Hij vindt hierbij aansluiting 

bij Noddings die stelt dat het eisen van verantwoordelijkheid van de ander inconsistent is met de 

zorg. Hoewel het woord in het artikel van Batnitzky niet vernoemd wordt, lijkt me dat 

‘onbaatzuchtigheid’ hier het centrale  concept is. Ook bij Buber heeft wederkerigheid in mijn 

interpretatie niets te maken met kosten en baten. Het zet zich juist af tegenover de 

kwantificeerbaarheid in menselijke relaties.  
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Moederschap is voor Lévinas het bewijs dat ethiek een oneindige taak is. Hij gebruikt moederschap 

om de relatie tussen het zelf en de ander te bepalen. Met moederschap toont hij ook het belang van 

praxis over theorie binnen de filosofie aan. 

Noddings en Lévinas zijn beiden niet tegen ethische principes. Echter, de ethiek moet de basis zijn 

van de principes, deze laatste mogen niet de ethics leiden, anders wordt de ethiek ‘vernietigd’. Dit 

staat haaks op bvb. een utilitaristisch denken, waarbij men heel bewust een ethisch regelsysteem 

gaat construeren.    

Lévinas thematiseert ‘moederschap’ als de een die voor-de-ander is, van vlees en bloed. Sommige 

feministen, zoals Sara Ruddick150 zien deze moederschap naast iets vragend/bevelend, waar men 

over kan reflecteren. Voor Lévinas is dit juist niet-reflectief, net als bij Noddings.151 

 

Katz presenteert Lévinas als iemand die bewust is van de sekseverschillen.152 Door mijn 

verantwoordelijk naar de ander toe, kunnen we echter niet spreken van gelijkheid tussen ons 

mensen. Het is juist door deze ongelijkheid dat ‘moederschap’ een belangrijk concept wordt in het 

werk van Lévinas.  

Ze typeert de relatie tussen ethics en ontologie in Lévinas als tussen vrouwelijk en mannelijk, tussen 

passiviteit en viriliteit. Te vaak wordt in Lévinas zijn werk de conceptie van het vrouwelijke echter als 

seksistisch ervaren of gewoonweg over het hoofd gezien. Een belangrijk vraag is om te bepalen wie 

‘de Ander’ juist is voor Lévinas. Houdt dit basisontologisch concept wel genoeg rekening met gender 

als een primaire bepaling van andersheid? Katz gaat dieper in op Lévinas zijn Bijbelbesprekingen. Het 

meest problematische (‘seksistische’) is dat van dat de vrouw (Eva) wordt geschapen uit de rib van de 

man (Adam). Lévinas bevestigt dit en justificeert het zelfs. 

 

Hij hield echter wel rekening met het vrouwelijke: in Tijd en de Ander is het vrouwelijke ‘Eros’, in 

Totaliteit en Oneindigheid ‘onderkomen’ en in Anders dan Zijn als ‘moederschap’. Katz meent dat we 

deze concepten als positief kunnen zien en juist een afzetting tegen de glorificatie van het 

‘mannelijke’ denken.  

 

Seksueel verschil zorgt voor de conditie zodat de totaliteit zich kan opsplitsen.153 De scheiding in 

twee ‘totaliteiten’, in tegenstelling tot in twee delen, betekent meer dan de oorspronkelijke eenheid. 

De gescheidenheid is ook de voorwaarde om in relatie te kunnen treden met de absolute andersheid.  
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Twee centrale punten dus in het vertoog van Katz: 

1) Gescheidenheid en individualiteit zijn geen ‘straffen’, maar juist de voorwaarde om een 

relatie te hebben met de ander. 

2) Het vrouwelijke is de eerste ervaring van andersheid en wat ook de voorwaarde vormt om 

andersheid te ervaren. 

 

Katz leest in het Lévinas dus het belang de gescheidenheid en uniciteit van vrouwelijkheid en 

mannelijkheid.  
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4.6. Conclusie 

 

In dit onderdeel wou ik het relationeel perspectief uitdiepen aan de hand van feministische 

theorievorming. Er zijn verschillende kruispunten tussen de pluralistische feministische ethics en het 

judaïsme die we kunnen aanduiden.  

Ten eerste is het feminisme een stroming die de Westerse traditie op een kritische wijze benadert. 

Daarbij richt ze zich haar pijlen niet enkel op het verlichtingsdenken of de analytische filosofie, maar 

ook de meer religieuze denkstromingen zoals het judaïsme en de Joodse verlichting. Deze zijn voor 

de feministen grotendeels een mannenzaak (geweest), waarbij men te weinig rekening houdt met 

het belang van vrouwelijke ervaring, cognitie enzovoort. Feminisme wordt daarbij miskend als zijnde 

louter een politieke stroming. Ondanks deze moeilijke relatie tussen het feminisme en het judaïsme 

wordt er in feministische kringen aansluiting gevonden bij Buber en Lévinas. 

Sommige feministen benadrukken bijvoorbeeld de rol die deze concepten innemen in de Joodse 

filosofieën, niet in het minst bij Buber, Lévinas (en Rosenzweig). Er wordt daarbij ook een brug gelegd 

tussen deze denkers en Care ethics. Vooral dit laatste is een belangrijke uitdieping gebleken voor ons 

relationeel perspectief. Zo hebben we gezien dat er linken kunnen worden gelegd tussen de Care 

ethics van Nel Noddings zowel met Buber als met Lévinas. 

 

Ik wil nog enkele kritische opmerkingen maken. De rationaliteit die hier wordt aangeklaagd moeten 

we naar mijn interpretatie begrijpen als een positivistische rationaliteit die de wereld dreigt te 

objectiveren waarbij men het oog voor haar kern en rijkheid mist. Ik ben er wel niet van overtuigd 

dat men dit zomaar aan de kapstok van het concept mannelijkheid kan hangen. Rationaliteit kan ook 

anders, positiever en breder worden ingevuld. Het in rekeningschap brengen van emoties is een 

voorbeeld van een belangrijke uitdieping van het rationaliteitbegrip die we deels kunnen toekennen 

aan het belang van de vrouwelijke ervaring en de rol van de vrouw in de menselijke relatie. 

   

Een algemene conclusie is wel dat er te veel diversiteit is tussen de feministische of feministisch-

geïnspireerde denkers die zich richten naar de Joodse denktradities om van een eenduidige stroming 

te spreken. Wel kunnen we zeggen dat bepaalde feministische theorievormingen zoals de care ethics 

aantonen dat Buber en Lévinas niet geïsoleerd staan binnen de wijsgerige traditie en tezamen met 

andere denkers en denkstromingen een tegenstand bieden tegen het traditionele (mannelijke) 

denken vanuit het ego en een enge invulling van menselijke relaties.  

In het volgende hoofdstuk maken we de echte synthese om tot een relationeel perspectief te komen. 
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HOOFDSTUK 5 

Een relationeel perspectief op ontwikkelingssamenwerking 

 

 

5.1. Inleiding 

 

In dit hoofdstuk wil ik een relationeel perspectief op de ontwikkelingssamenwerking uitwerken. In 

functie daarvan probeer ik de ontwikkelingssamenwerking anno 2010 te typeren. Eerst schets ik kort 

de historisch context. Deze opdracht is al meermaals gebeurd en veel uitgebreider en genuanceerder 

dan hier; toch lijkt deze bescheiden schets me noodzakelijk om de lezer te laten kennismaken met 

het onderzoeksdomein. Daaruit tracht ik een evaluatie van het ontwikkelingsbeleid van de laatste 

decennia op te maken. Ik focus me hierbij aansluitend op een recent geconceptualiseerde ‘tendens’ 

in de literatuur omtrent de Belgisch- Vlaamse ontwikkelingssamenwerking, namelijk de 

vermaatschappelijking van de ontwikkelingssamenwerking: de opkomst van een 4de pijler. Tenslotte 

kom ik  tot een belangrijk kruispunt in deze thesis: een bespreking van de 

ontwikkelingssamenwerking aan de hand van een relationeel perspectief. 

 

 

5.2. Historische context en evaluatie 

 

We beschouwen het ontwikkelingsverhaal hier in de periode post WO II.154 Het ontwikkelingsdenken 

onderging heel wat omwentelingen op enkele decennia tijd. Theorieën en strategieën losten elkaar 

echter niet zozeer af, maar bleven naast elkaar bestaan, met de nodige interactie en kruisbestuiving 

van ideeën tot gevolg.155  Anne Walraet ziet bijvoorbeeld twee controverses die historisch gegroeid 

zijn en zich tot op vandaag blijven doorzetten in de vakliteratuur. De eerste is of we de oorzaak van 

de onderontwikkeling moeten terugvinden in nationale of internationale factoren. De nationale 

verklaring sluit aan bij het moderniseringsparadigma dat zich in de ‘optimistische’ jaren ’50 van de 

vorige eeuw sterk manifesteerde. Dat paradigma houdt in dat de ontwikkelingslanden 

binnenskamers moeten moderniseren (industrialiseren, liberaliseren) om tot een grotere welvaart te 

komen. De onderontwikkeling wordt vaak verklaard door gemeende onkunde van de lokale cultuur 
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 Uiteraard kan men in een breder onderzoek verdere historische wortels vinden in de koloniseringgolven, de 
missioneringopdrachten, de oprichting en groei van humanitaire initiatieven zoals het Rode Kruis en Oxfam 
enzovoort. Al deze genoemden blijven zich overigens doorzetten in de huidige ontwikkelingssamenwerking. 
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 Deze en volgende alinea putten informatie uit Walraet (2009A) en worden daarbij verder uitgediept met 
onder andere informatie uit Develtere (2009). 
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en bestuurders (cf. white men’s burden). De internationale verklaring houdt dan weer verband met 

het dependencia- denken.156 Dat wil zeggen dat de economische onderontwikkeling van de 

ontwikkelingslanden samenhangt met de (stijgende) welvaart van de rijke Westerse landen. Dit sluit 

op zijn beurt aan bij neomarxistische theorieën over uitbuiting. Een vernieuwend alternatief is om de 

wereldproblematiek in termen van global governance  te gaan analyseren. Dit gaat enigszins voorbij 

aan de nationale – internationale tegenstelling, maar stelt dat alle actoren (overheden, het 

middenveld, bedrijven…) een bepaalde rol hebben te spelen (met bijhorende rechten en plichten) en 

dat er processen van dialoog en overleg mogelijk moeten zijn om dit in goede banen te leiden. Dit 

wordt vaak begrepen in een kader van globalisering. We zien dit concept dan ook aan het einde van 

de jaren ’90 opkomen, wanneer de globalisering door toenemende technologische ontwikkelingen 

(op vlak van communicatie, informatie, transport…) zichtbaarder en tastbaarder wordt.157  

Een tweede controverse (dat vooral sterk besproken wordt in Zuid-Afrika) is of we in onze 

ontwikkelingstrategieën de klemtoon moeten leggen op groei of op herverdeling. De vraag rest 

welke van deze twee de motor is van economische ontwikkeling? Ook deze tegenstelling blijft voor 

discussie zorgen. De vraag hierbij is wat groei en ontwikkeling juist betekent, kan betekenen of 

misschien zelfs moet betekenen. Men maakt bijvoorbeeld het onderscheid tussen economic- en 

human development. Deze laatste term kwam sterk opzetten in de jaren ’90 in het programma van 

de ontwikkelingssamenwerking van de Verenigde Naties (UNDP). Menselijke ontwikkeling kan zo 

bijvoorbeeld worden begrepen conform de capabilities approach van Nobelprijswinnaar Amartya 

Sen. Zijn theorie stelt dat we in onze ontwikkelingsstrategie ons moeten richten op het voorzien van 

mensen met welbepaalde realistische en bruikbare vrijheden opdat ze hun eigen behoeften, doelen 

en dergelijke kunnen nastreven. Vrijheid moet dus bruikbaar en aldus reëel zijn. We kunnen de 

opkomst van het human development- denken mijn inziens begrijpen als een reactie op het 

neoliberale ontwikkelingsbeleid, dat zijn hoogdagen beleefde in de jaren ’80 en zich nog liet voelen in 

de jaren ‘90. Die visie leidde duidelijk niet tot de verwachte en gewenste gevolgen, zo mag blijken uit 

de cijfergegevens van de UNDP.158 In de jaren ’90 ontstond er eigenlijk een algemene donormoeheid 

vanuit de publieke opinie.159 Develtere merkt op dat in deze discussie het concept ‘duurzame 

ontwikkeling’ verschillende invullingen krijgt.160 Economische groei, hoewel permanent onder vuur, is 

volgens hem wel ingebed in de meeste ontwikkelingsstrategieën. Dat geldt eigenlijk niet alleen voor 

de ontwikkelingssamenwerking, maar voor het gehele hedendaagse kapitalistisch economisch 

denken. 
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 De drie bekendste zijn ongetwijfeld Johan Galtung, Immanuel Wallerstein en Robert Frank. 
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 http://www.unescap.org/pdd/prs/ProjectActivities/Ongoing/gg/governance.asp 
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 We zien eigenlijk vooral een daling van de ODA en een toenemening van privé-initiatieven.  
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In deze twee controversen zien we dat de theoria van het ontwikkelingsdenken – dat zijn niet enkel 

de theorieën en strategieën, maar ook de concepten, de vertogen et cetera. – in een duidelijke 

relatie met de praktijk staan. Asunción St. Clair, een van de voornaamste denkers in het domein van 

de development ethics, stelt het scherp wanneer ze naar de neoliberale ontwikkelingsstrategieën 

verwijst: 

 

“The death, destruction, poverty and inequalities caused by a combination of faith in a 

particular version of economic science, systems of moral legitimization and justification, and a 

complete lack of moral awareness for the suffering and destitution of human beings, led to 

policies that were ‘the exact moral equivalents of a bomb dropped from 10,000 feet’.”161  

 

Die ‘specifieke versie van de economie’ kunnen we rijmen met wat Ronald Commers als de ‘beperkte 

economie’ -opvatting omschreef.162 Dat is een economie (huishouding, ordening) die enkel rekening 

houdt met groei, winst, BBP, concurrentie et cetera. Dat staat tegenover een veralgemeende 

economie, waarbij men inzichten haalt uit de biologie, de psychologie, de sociale wetenschappen, en 

men deze gaat begrijpen als de huishouding van de maatschappij, gekoppeld aan zinverlenende 

arbeid, fysisch en psychisch welzijn, ecologische capaciteit en dergelijke meer. We zouden het 

kunnen invullen als een economie die human development centraal stelt. Er zijn echter meerdere 

manieren om economic- en human development tegenover elkaar te plaatsen.163 De enge 

economieopvatting is ook kenmerkend voor het moderniseringsparadigma. 

St. Clair meent dat de Washington Consensus nog steeds een monopolie neemt op het 

ontwikkelingsdenken. Met deze term wordt in een algemene betekenis verwezen naar het liberale 

karakter van het ontwikkelingsbeleid dat wordt gedomineerd door de financiële instellingen (het 

IMF, de WTO en de Wereldbank als grote pijlers) die hun hoofdzetel in Washington hebben. Het 

ontstaan van deze instellingen net na WO II (het Bretton Woods systeem) zou tot in de jaren ’70 met 

de oliecrisis(sen) blijven bestaan. Het einde van het Bretton Woods systeem betekent niet het einde 

van de rol van de instellingen, maar wel het loslaten van de dollar als goudstandaard, wat ondermeer 

een gevolg was van de problemen in de Vietnamoorlog. Dat leidde tot minder grip van de overheden 

en meer macht voor private banken, alsook een sterkere concurrentie tussen die banken. Een 

belangrijk gevolg was ook dat de financiële systemen van de ontwikkelingslanden in een hechtere 

relatie tot de Westerse banken werden geplaatst.  
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Laten we hier even dieper ingaan op de relatie tussen bedrijven en ontwikkelingssamenwerking.164 In 

definitie is bij bedrijven de mogelijke ontwikkelingsdoelstelling onderhevig aan de winstdoelstelling. 

In sommige gevallen zijn ze zelfs incompatibel; dat is tenminste de redenering vanuit de Noord-Zuid 

gemeenschap. Halverwege de jaren ’90 kwam men tot de vaststelling dat de middelen van veel 

(Westerse) bedrijven die actief zijn in het Zuiden bedoeld waren voor eigen korte termijn gerichte 

winstbelangen, in plaats van de behoeften van de lokale bevolking. Dat resulteerde in afbraak van 

steun aan de Noord-Zuid beweging vanuit de publieke opinie, maar ook op een toename van toezicht 

van ngo’s op de bedrijfspraktijken. Op die manier is het idee van corporate social responsibility 

(maatschappelijk verantwoord ondernemen) ontstaan, waarbij bedrijven zich gaan profileren als 

bewust van maatschappelijke ongelijkheden. Dit gaat uiteraard voor een groot deel samen met 

image building.  Een ander intiatief is het Global Compact-programma dat onder voormalig VN- 

secretaris generaal Koffi Annan werd geïntroduceerd. Het programma bestaat uit tien principes die 

betrekking hebben tot mensenrechten, arbeidsvoorwaarden, milieu et cetera. Bedrijven worden 

aangespoord om deze te implementeren, wat op termijn moet leiden tot duurzame ontwikkeling. 

Het is eveneens een platform voor bedrijven, verschillende takken uit de VN, vakbonden en ngo’s om 

te praten rond deze thema’s. 

 

Wat ik hier nog wil opmerken is dat het moeilijk is om ontwikkelingssamenwerking te gaan isoleren 

van de economische ontwikkelingen, van de bedrijfsactiviteiten. Ontwikkelingssamenwerking is 

echter iets dat vaak in de marge van het economische systeem wordt geplaatst. Daarom ook dat men 

soms de kritische opmerking hoort dat ontwikkelingssamenwerking niet meer is dan ‘een doekje 

tegen het bloeden’ en juist het onrechtvaardige economische systeem helpt in stand te houden. Het 

is in dit opzicht dat ik het positief acht dat ontwikkelingssamenwerking zijn weg vindt in nieuwe 

gelederen van de maatschappij, en dus ook de economische wereld (zie infra).165 

  

Volgens Walraet krijgt de ontwikkelingssamenwerking na 60 jaar een negatief rapport.166 Armoede is 

zowel tussen als binnen de landen van de wereld toegenomen. De rijken worden rijker, de armen 

armer. Daarbij neemt het belang van MNO’s en financiële transfers via banken toe in vergelijking met 

officiële ontwikkelingshulp (ODA). Als we daarbij de statistieken van het OECD nagegaan, kunnen we 

zeggen dat de ODA wel is toegenomen in absolute cijfers, maar als we het in relatie brengen met de 

globale toename van het BNI zijn we in verhouding minder aan ontwikkelingssamenwerking gaan 
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doen.167  Ook typerend is de 0,7% norm, die in de meeste landen niet gehaald wordt. Deze norm is in 

de jaren ’60 ontstaan naar aanleiding van een schatting van de Commission on International 

Development hoeveel (financiële) middelen er zouden nodig zijn om ontwikkelingslanden te kunnen 

‘lanceren’. Dit is door de jaren heen als principedoel blijven bestaan, maar werd door haar facultatief 

karakter in de meeste landen geen serieuze navolging gegeven. In 2007 lag het gemiddelde van de 

DAC -landen op slechts 0,45%.168 Binnen de Europese Unie hebben enkele landen, waaronder België, 

unilateraal afgesproken om tegen 2015 deze doelstelling te halen. 

 

Develtere stelt echter dat er wel een evolutie waar te nemen is inzake sociale ontwikkeling, 

tenminste op een aantal punten.169 Er zijn bijvoorbeeld enkele belangrijke medische doorbraken 

geweest waardoor men bepaalden ziekten grotendeels kon uitroeien (vb. pokken, polio) of de 

consequenties toch drastisch verminderen (vb. overlijden ten gevolge van diaree bij kinderen). De 

ondervoedinggraad daalde met 30% , de scholingsgraad steeg dan weer met 75%. Algemeen bekeken 

blijft er wel serieuze armoede heersen, al kan men evengoed spreken van een globale vooruitgang. 

Een belangrijke opmerking is dat veel van de ‘globale vooruitgang’, geboekt is in China. Men kan 

daarbij aansluitend vaststellen dat in Afrika nog steeds 50% van de bevolking onder de armoedegrens 

leeft in vergelijking tot 25 jaar geleden. Door de bevolkingstoename is er echter een verdubbeling 

van de armen vast te stellen.170 Hulp wordt ook niet steeds aan de minst bedeelden (cf. MOL) 

verleend. Het hangt bovendien nog steeds samen met politieke (ex- kolonies, veiligheidsagenda) en 

economische motieven . 

 

Een vraag die dan ook vaak in de ontwikkelingsdiscours opduikt is of hulp wel helpt. De 

afhankelijkheidsschool pleit bijvoorbeeld voor de afschaffing van de ODA, die ze als een vorm van 

neokolonialisme beschouwen, om tot een tot een Nieuwe Economische Orde te kunnen komen (dit 

laatste idee is al grotendeels verlaten). Sommige liberale scholen en denkers menen dat de ODA de 

corrupte bureaucratieën in het Zuiden in het zadel houdt en de heilzame werking van de vrije markt 

in de weg straat. Trade, not aid luidt voor beiden de boodschap.  
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 Waar er weinig mogelijkheden zijn tot economische ontplooiing en arbeidskansen, werkt de 
bevolkingstoename armoede in de hand. In mijn reis naar Malawi interviewde ik ook de directeur van Kasupe 
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Er zijn heel wat bedenkingen te maken omtrent hoe ontwikkelingssamenwerking georganiseerd 

wordt. De globalisering zoals we die vandaag beleven, kenmerkt zich door processen van 

federalisering en regionalisering.171 Zo heeft elk politiek departement of niveau in België wel een of 

ander samenwerkingsverband met het Zuiden. Ook op het niveau van de Europese Unie en de 

Verenigde Naties zien we om de haverklap nieuwe instellingen opduiken.172 Oorspronkelijk werden 

enkel de UNDP, Unicef en de Wereldbank als ontwikkelingsspecialisten gezien. Anno 2009 zijn er al 

47 VN- agentschappen, fondsen en commissies, 97 gespecialiseerde multilaterale instellingen en 

programma’s, 12 regionale ontwikkelingsbanken en fondsen, 2 IMF- trusts, 5- Wereldbank 

instellingen, 4 ontwikkelingsinstituten van de Europese Commissie et cetera.173 In elk geval bestaat er 

vandaag het besef dat er eenheid en richting moet komen in het uitgedijde Noord-Zuid apparaat. Dat 

zien we bijvoorbeeld vertaald in de Millenniumdoelstellingen, de Verklaring van Parijs en het Deliver 

as One programma.  

 

Het ontwikkelingsverhaal is naar mijn persoonlijke evaluatie een historisch proces dat nog niet zo’n 

lange periode bestrijkt en voor een groot deel bestond en bestaat uit trial and error.174 De motieven 

die de ontwikkelingsstrategieën voeden waren en zijn daarbij niet steeds even zuiver. Develtere 

spreekt dan ook, wanneer het over de efficiëntie van de ontwikkelingssamenwerking gaat, van een 

“ongeleid projectiel dat continu van richting verandert”175. De politieke en economische turbulenties 

hebben een eenduidige visie en aanpak op het armoedevraagstuk ook bemoeilijkt. Vandaag (anno 

2010) zien we hetzelfde wanneer de grote financiële crisis, die begon in 2007, zich duidelijk laat 

voelen in de reële economie. Daarbij krijgen niet enkel bedrijven (lees: medewerkers) het moeilijk, 

maar staan ook de overheden onder druk van de gehavende speculatieve financiële markten voor 

zware besparingsopdrachten.  De liberale PVV uit Nederland bijvoorbeeld schrijft naar aanleiding van 

de verkiezingen in 2010 in haar partijprogramma dat ze de uitgave van ontwikkelingssamenwerking 

wil halveren. Ontwikkelingssamenwerking blijft vanuit een bepaald bestuurlijk perspectief iets 

facultatief. We kunnen haar echter niet losdenken van de globale economische en politieke 

ontwikkelingen, aangezien ze meer haar weg vindt binnen verschillende maatschappelijke terreinen. 
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5.3. De vermaatschappelijking van de ontwikkelingssamenwerking 

 

In 2005 sprak Patrick Develtere voor het eerst van een 4de pijler in de (Belgisch- Vlaamse) 

ontwikkelingssamenwerking.176 Met die term probeerde hij zicht te krijgen op een nieuwe groep 

actoren die betrokken zijn in de ontwikkelingssamenwerking, maar niet onder de 3 klassieke pijlers 

vallen. Een overzicht: 

 

 1ste pijler: de bilaterale of directe samenwerking. Betreft de samenwerking tussen overheden 

van Noord en Zuid. België werkt bijvoorbeeld via het DGOS177 en de BTC178 samen met de 

Democratische Republiek Congo. Vlaanderen heeft het DIV179 en het VAIS180 die onder 

andere samenwerken met de overheid in Malawi. In het algemeen focussen die laatste zich 

eigenlijk op heel Sub Sahara Afrika. De bilaterale samenwerking voorziet vooral in 

(voordelige) leningen, technische ondersteuning en materiële hulpverlening.181 Deze vorm 

van ontwikkelingssamenwerking zorgt voor de meeste financiële middelen van alle hulp.182  

 

 2de pijler: intergouvermentele organisaties en -instellingen. Voorbeelden zijn de Wereldbank, 

het UNDP en de EU. Nadruk ligt hier op het macro-economische en sociale beleid van de 

ontwikkelingslanden.183 De overheden sluizen ongeveer 1/3 van de financiële middelen 

bestemd voor ontwikkelingssamenwerking, naar de multilaterale organisaties.184 

 

 3de pijler: de indirecte, private of civilaterale ontwikkelingshulp. Centrale actoren zijn de 

ngo’s de hun middelen uit subsidies, maar ook uit donaties, giften, liefdadigheid en dergelijke 

halen. Zij behandelen vooral thema’s die dicht bij de mensen staan, zoals opbouw van 

basisinfrastructuur, educatie en gezondheidszorg. Vaak houden ze er bepaalde humanitair- 

ideologische motieven op na. Er zijn zo’n 115 erkende organisaties in België. 

 

 De 4de pijler wordt exclusief gedefinieerd, namelijk als al datgene (met betrekking tot 

ontwikkelingssamenwerking) dat niet in bovenstaande pijlers kan worden gevat. Zo behoren 

missionarissen, bedrijven, vakbonden, migrantenorganisaties, boerenorganisaties, sociale 
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bewegingen, scholen, ziekenhuizen, stichtingen, sportclubs en vriendengroepen die aan 

ontwikkelingssamenwerking doen tot deze pijler. Het verschil met de derde pijler is dat deze 

laatste organisaties erkend worden door de overheid als ze tot een bepaalde koepel horen, 

bijvoorbeeld 11.11.11 of CNCD in Vlaanderen. In meeste gevallen is 

ontwikkelingssamenwerking niet hun hoofdopdracht of doelstelling, maar een 

bijkomstigheid. In sommige gevallen wilt men de kennis en ervaring uit hun professie delen 

met mensen uit het Zuiden (vb. architecten zonder grenzen).   

De 4de pijler is niet steeds goed waarneembaar of te onderscheiden van de andere pijlers. 

Toch moet men de impact van deze sluimerende ontwikkelingssamenwerking niet 

onderschatten. Het HIVA stelt dat het financiële aandeel van de 4de pijler in België ongeveer 

even groot kan geraamd worden als dat van de 3de pijler.185 Drie kwart van de 4de pijlers zou 

samenwerken met de andere pijlers. Opmerkelijk is dat Develtere ook spreekt van 

despecialisatie, al wordt dit nergens echt duidelijk toegelicht.186 

Ook in andere landen kunnen we een dergelijke tendens opmerken. In Nederland spreekt 

men van Particuliere Initiatieven187, in het VK over small NGO’s188 en  in Frankrijk  heeft men 

‘initiatives de coopération’189 of ‘coopération décentralisée’190. In Mexico, maar ook in 

Frankrijk, zien we dan weer een toenemende registratie van migrantenorganisaties.191 

Het VAIS heeft in 2008 een online steunpunt voor deze 4de pijler opgericht.192 Ze geeft aan 

het HIVA de taak om de evolutie van deze pijler op te volgen en in kaart te brengen.  
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Figuur 1193 : de 4 pijlers van de ontwikkelingssamenwerking 
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Verklaring 

 

Wat is nu de verklaring van de opkomst van de 4de pijler? Develtere spreekt in eerste instantie over 

de vermaatschappelijking van de ontwikkelingssamenwerking. 

 

“De opkomst van nieuwe spelers is deels verbonden met of een resultaat van de ruimere 

maatschappelijke evolutie van globalisering en het toenemende contact met andere culturen 

en landen. Nieuwe communicatietechnologieën, zoals het internet, en toenemende mobiliteit 

vergemakkelijkt voor individuen de toegang tot de rest van de wereld.”194 

 

De andere pijlers zijn, in contrast daarmee, ontstaan in het historisch kader van de 

onafhankelijkheidsgolven en de stabilisering van internationale betrekkingen na WO II.   

 

Een andere bedenkbare reden is dat de jarenlange sensibilisatieacties van de ngo’s hun effect niet 

hebben gemist en mensen hebben aangespoord om het heft in eigen handen te nemen, als 

particulier of in hun school, hun vakbond, hun bedrijf… De klassieke pijlers gaven daarbij ook niet 

steeds de ruimte om actief te participeren in hun projecten, buiten geld geven of leden te gaan 

ronselen op straat. Een actievere inzet kan meer belonend zijn dan het afstaan van geld of materiële 

middelen (vb. kleren). Men kan immers op een betere manier ‘hun’ project opvolgen, evolutie zien, 

inspraak brengen… Algemeen kan men zeggen dat de 4de pijler is ontstaan omdat de klassieke pijlers 

enigszins faalden. Niet alleen in het opzicht dat ze geen (zichtbare) resultaten boekten, maar ook 

omdat er nog onaangeboorde markten waren.  

 

De 4de pijler is gedeeltelijk ook geëvolueerd uit reeds bestaande ontwikkelingsvormen. Een goed 

voorbeeld zijn de missioneringopdrachten, die zich ook na de onafhankelijkheidsgolven bleven en 

nog steeds blijven doorzetten. Deze bestaan niet enkel uit het verkondigen van het goede geloof, 

maar ook uit andere projecten zoals de bouw van scholen et cetera. Els Yperman, stafmedewerkster 

van het VAIS, haalt in het interview aan dat je een onderscheid moet maken tussen iets dat altijd wel 

al bestaan heeft (de 4de pijler, vroeger dus onder andere de missioneringopdrachten) en iets wat 

door toenemende studie, wat een recente tendens is, benoemd wordt.195 Eigenlijk heeft de 

(academische) studievorming van Patrick Develtere en het HIVA geleidt tot het mee vorm geven van 

de 4de pijler beweging. De nauwe samenwerking tussen de academische wereld en het 

overheidsbeleid is eigenlijk een schoolvoorbeeld van een praxis. 
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Er is niet alleen een vermaatschappelijking van de ontwikkelingssamenwerking, maar ook een 

professionalisering ervan. Dit kadert binnen een bredere tendens van professionalisering in 

allerhande maatschappelijke gelederen. We zien dit bijvoorbeeld ook in sommige sporttakken (de 

wielersport geldt misschien als voorbeeld bij uitstek). 

Daar zijn twee grote factoren voor te vinden: enerzijds stuwen de economische verwachtingen onder 

impuls van winstmotieven en concurrentievoordelen de professionalisering. Professionaliteit is 

immers economisch voordelig. Een tweede belangrijke factor zijn de technologische innovaties in de 

informatie- en communicatiesector, waardoor informatie op verschillende manieren sneller 

verspreidt geraakt en kan uitbreiden. Op die manier zijn er ook meer mogelijkheden tot studie en 

onderzoek. 4de pijlers kunnen mijn inziens op die manier ook makkelijker, vergeleken met enkele 

jaren terug, op een professionele en zinvolle manier aan ontwikkelingssamenwerking doen.196 

 

 

Een goede tendens? 

 

De opkomst van de 4de pijler betekent dat er meer markten worden aangeboord en er dus een groter 

draagvlak voor de ontwikkelingssamenwerking ontstaat. Dat houdt ook in dat er meer samenwerking 

is tussen de derde pijler en de bedrijfswereld en andere sectoren.197 Het idee van ‘eerlijke handel’ 

vertaalt zich in contracten met scholen en overheden (cf. Fair Trade gemeente) en wordt meer en 

meer geïmplementeerd in de supermarkten, in de bedrijfscontexten. Een soortgelijke tendens zien 

we overigens ook met de bioproducten en biowinkels. Met het idee van microfinanciering en ethisch 

bankieren wordt op zijn beurt een brug geslagen tussen de 3de pijler en de financiële sector. 

 

De Bruyn meent dat de 4de pijlers een mogelijke meerwaarde kunnen bieden om de volgende 

redenen:198 

 

 Het verbreedt het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking. 

 Het boort een ‘nieuw publiek’ in Vlaanderen aan. 

 Het doet een ander licht schijnen op bepaalde sectoren of maatschappelijke groepen (cf. 

migranten, anders- validen). 
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 Ze ontwikkelen in enkele gevallen innovatieve of alternatieve methoden om mensen te 

mobiliseren voor fondsenwerving en vrijwilligerswerk, of inzake sensibilisatie of ontwikkeling 

en uitvoer van projecten in het Zuiden. 

 Ze introduceren nieuwe werkvormen en allianties tussen Noord en Zuid. 

 Ze zorgen voor een directe stroom van geld naar het Zuiden (geen administratief apparaat). 

 

Men kan daarbij wel enkele kritische opmerkingen maken. Kan deze 4de pijler een structurele impact 

hebben? Versplintert ze niet het ontwikkelingsproject doordat deze onprofessionele pijler de 

schaarse middelen inpalmt? Bestaat niet het gevaar dat ze zonder een goede informering dezelfde 

fouten kan maken als die de klassieke pijlers in het verleden al maakten? Begrijpen de 4de pijler 

organisaties wel de verantwoordelijkheid van een engagement? 

 

Develtere ziet zo  ook een verschil tussen bijvoorbeeld de verklaring van Parijs, als een consensus van 

de klassieke ontwikkelingsgemeenschap over de principes van “nationaal eigenaarschap, werken in 

lijn met nationale prioriteiten en procedures, harmonisatie en coördinatie van de ontwikkelingshulp, 

resultaatsgericht werken en – ten slotte – wederzijdse verantwoording”199, en de 4de 

pijlerbeweging.200  

 

“De nieuwe spelers vertrekken daarentegen van een “antropo-logica”, waarin het vertrouwen 

in de kwaliteiten van mensen met specifieke talenten een centrale plaats inneemt, alsook de 

persoonlijke interactie met de partners uit het Zuiden. In de praktijk concentreert het werk zich 

dan ook op concrete – vaak korte termijn – projecten, waarin men het eigen talent optimaal 

kan aanwenden. Het initiatiefrecht en het controlerecht wordt gedeeld. Beide partijen spelen 

op voet van gelijkheid. Uit de samenwerking en uitwisseling dient niet enkel de gemeenschap of 

de instelling in het Zuiden voordeel te halen, maar ook de actor in het Noorden als het kan. 

Men zoekt zelfs expliciet een “win-win” op. De donor is dus terug als belanghebbende.“201 

 

Develtere stelt dat de klassieke ontwikkelingssamenwerking wars is van winstmotieven.202 De 

uitkomst van de samenwerking moet volledig besteed worden aan het arme Zuiden. In de 4de pijler 

gaat men meer uit van een return of investment denken. Dat moet niet specifiek worden ‘uitbetaald’, 

maar kan terugvloeien in de vorm van een leef-, werk- of reiservaring die zinverlenend is. 
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Hij spreekt dan ook over ‘levensverbeteraars’ in plaats van ‘wereldverbeteraars’, in die zin dat men 

zich met een tunnelperspectief gaat toeleggen op het verbeteren van concrete levens van personen, 

in plaats van oog te hebben voor een betere wereld (het globale project).  . 

Ontwikkelingssamenwerking is immers geen evidente zaak, anders zouden vele problemen van 

armoede en gebrek aan basiscapaciteit al zijn opgelost, aldus Develtere.203  

 

De opkomst van een 4de pijler wordt dus, mits enkele kritische kanttekeningen, beschouwd als een 

positieve tendens, maar ze vraagt wel voor de nodige organisatie en opvolging. In België gebeurt dit, 

ondanks de complexe politieke situatie, vrij goed. Dit wordt in het volgende hoofdstuk verder 

geïllustreerd.  

 

 

5.4. Een relationeel perspectief op de ontwikkelingssamenwerking 

 

In dit onderdeel wil ik vanuit een relationeel perspectief de Noord- Zuid problematiek en de 

vermaatschappelijking van de ontwikkelingssamenwerking belichten. Ik spreek hier over een 

perspectief omdat ik dit begrijp als een manier om (een onderdeel van) de wereld te benaderen. 

Relationaliteit kan zo een denk-, een kijk- en een leefwijze zijn. Ik recapituleer enkele dingen uit de 

vorige hoofdstukken en breng ze met elkaar in verband. 

 

Wat centraal staat in de beschouwde theorievorming204 is de menselijke verbondenheid. Bij Buber 

werd deze tweeledig uitgedrukt: als de Ik-Jij relatie en de Ik-Het relatie. Deze woordkeuze duidt op 

het personalistische karakter van deze betrokkenheid. De natuurlijke (ethisch- metafysische) 

verbondenheid manifesteert zich in het leven door deze relaties.  

Bij Lévinas kenmerkt deze verbondenheid zich als gescheidenheid, nabijheid, andersheid, alteriteit. 

De relatie is niet symmetrisch of wederkerig zoals bij Buber. Onze verantwoordelijkheid wordt 

aangesproken door een confrontatie met het gelaat van de Ander. Deze is niet-intentioneel, ze ligt 

aan de basis van ons zijn en handelen. Ondanks het abstracte vertoog dat Lévinas voert tegen een 

bepaalde wijsgerige traditie – hij doet dat nog bewuster en theoretischer dan Buber – beoogt hij met 

zijn vis-à-vis filosofie de concrete beleving tussen mensen. Het is het concrete lijden van de Ander dat 

ik in zijn aangezicht kan waarnemen, dat niet op een oprechte manier te rationaliseren valt en ik van 

antwoord moet dienen. In mijn interpretatie lijkt Lévinas te willen duiden dat we ons handelen nooit 
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mogen laten verstrikt geraken in ons denken en onze vertogen. We mogen onze rationaliteit niet 

slaafs maken aan ons ego.  

 

Voor zowel Lévinas als voor Buber neemt de intermenselijke relationaliteit een essentiële plaats in de 

filosofie en in het leven. Het zijn dus levensfilosofieën, waarbij men op zoek gaat naar de essentie, 

naar de zin van het menselijke leven. De zin wordt gevonden in het intermenselijke. 

 

Het feminisme en het judaïsme vinden moeilijk aansluiting bij elkaar door er zoveel (mogelijke) 

positioneringen zijn. Toch komen er in feministisch geïnspireerde care ethics gelijkaardige thema’s 

aan bod zoals de natuurlijke (moeder-kind) relatie gekoppeld aan andere menselijke zorgrelaties. 

Mensen worden niet begrepen als autonome individuen die met hun vrijheid tegenover elkaar staan, 

maar wel in hun kwetsbaarheid en verantwoordelijkheid. Relationaliteit wordt zo ook gekoppeld aan 

vrouwelijkheid en de vrouwelijke ervaring (moederschap). 

 

In de volgende punten tracht ik weer te geven met welke elementen het relationeel perspectief 

beladen is: 

 

 De menselijke verbondenheid staat centraal in het leven. Het ‘Zijn’ wordt begrepen als een 

relationele existentiële beleving. Het gaat dus om het concrete leven met haar concrete 

ontmoetingen . De specifieke historisch gegroeide, sociaal-culturele context is in dat opzicht 

heel relevant. 

 Deze relationaliteit kan op verschillende manieren gethematiseerd worden: als openheid en 

wederkerigheid; als alteriteit, andersheid en nabijheid; als in termen van zorg, 

vrouwelijkheid, kwetsbaarheid en verantwoordelijkheid. Cruciaal is de concrete gerichtheid 

en positionering van mensen tegenover elkaar. Deze is nooit neutraal. 

 Er wordt gereageerd tegen het positivisme, tegen de doorgedreven objectivering, tegen de 

identiteitsobsessie van het ego, tegen de beklemmende begrenzingen, tegen een enge 

invulling van het rationaliteit- en mensbegrip, tegen de ongeremde verzakelijking. 

 

De menselijke relatie ontstaat uit een natuurlijke verbondenheid die geactualiseerd wordt in 

concrete intermenselijke ontmoetingen. Het is belangrijk dat er maatschappelijke ruimte is om die 

relaties te beleven, dat we als mensen open tegenover elkaar kunnen komen te staan opdat het 

appel van de ander zichtbaar en hoorbaar zou zijn. Onze maatschappelijke organisatie, eigenlijk de 

organisatie van mensen, bemoeilijkt dit.  Echter, de ene maatschappelijke ordening is de ander niet. 

In Paden in Utopia formuleerde Buber een kritiek op de maatschappelijke huishouding die afstand 
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neemt van de mensen. Hij klaagt de centralisatie, kapitalisatie en machtscumulatie aan. Het zijn deze 

dingen die de verzakelijking  op de spits drijven, waardoor de Ik-Jij relaties, ‘de bunds’, verstrikt 

geraken tot het leven naast elkaar. In dat geval leidt het politieke principe, het streven naar macht, 

het sociale. 

 

Onze huidige maatschappij kenmerkt zich in grote mate door professionalisering. Zoals gezien 

manifesteert zich dat ook binnen de ontwikkelingssamenwerking. Zo verschuift de aandacht naar 

efficiëntie, naar resultaatgericht werken, naar een striktere invulling van verantwoordelijkheid en 

dergelijke meer. Uit een utilitaristische of algemeen pragmatische denkwijze kunnen we dat voor de 

ontwikkelingssamenwerking enkel maar toejuichen. In de vakliteratuur zien we dit heel goed 

geformuleerd in het werk van Peter Singer, die heel helder en pragmatisch zijn boodschap naar het 

publiek uitdraagt. Hij hamert er op dat onze vrijgevigheid beperkter is dan we onszelf voorhouden en 

dat het ons slechts een kleine moeite kost om meer solidair te zijn met de armen van deze wereld. 

Zijn vertoog staat volledig in teken van zijn doel: de levenssituatie van zoveel miljoen mensen te 

verbeteren. Met zo’n doelgerichte houding moeten we mijn inziens oppassen: wij mensen leven niet 

in het doel, maar op de weg. We mogen de betekenis van de ontwikkelingssamenwerking niet gaan 

reduceren tot het uitdrijven van wat in vele gevallen schrijnende armoede is. In een dergelijk 

professioneel doelgericht perspectief sluipt immers het gevaar dat de menselijke relaties nog verder 

gaan verzakelijken. 

  

Maar is het niet juist wenselijk dat relaties binnen werkdomeinen worden gereguleerd en er zo 

gelijkheid en onpartijdigheid heers? Is het niet goed dat er duidelijke regels worden geformuleerd die 

de menselijke waardigheid vrijwaren (cf. mensenrechten)? Ja, maar niet zo dat we als mensen 

begrensd worden van elkaar en terugvallen in de sfeer van onze beknotte vrijheid. Dat houdt ook 

verband met de discussies rond partijdigheid en onpartijdigheid; universalisme en particularisme; 

communitarisme en kosmopolitisme; multiculturalisme en liberalisme. Discussies die nooit beslecht 

worden, maar waar twee kernen van waarheid elkaar in evenwicht trachten te houden. 

 

Een heel belangrijke impuls die ons huidig samenleven typeert, zijn de technologische 

omwentelingen in de communicatie- en informatiesector. Deze hebben de laatste decennia onze 

intermenselijke betrokkenheid grondig hertekend. Kennis kan zich heel snel verspreiden en 

ontwikkelen. We worden bijgevolg overspoeld met zintuiglijke prikkels. Deze prikkels komen er 

meestal via een indirecte directheid, langs allerhande visuele en auditieve media. Ze dwingen ons tot 

positionering die zich kan transformeren tot oppervlakkigheid, tot afstomping. Maar evenzeer wordt 

het moeilijker om onze menselijke rationaliteit te ontkennen en er een enge of naïeve visie op het 
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leven na te houden. Het is evenwel wel niet eenvoudig om het relevante van het irrelevante te 

scheiden, om te kunnen duiden: dit is belangrijk, dit is het leven, dit maakt mij gelukkig. Dat wordt 

ook niet geholpen door de enorme marketingstrijd tussen verschillende bedrijven, die op allerhande 

manieren onze aandacht naar hun producten willen toetrekken. Onze zintuigen zijn dus deels 

onderhevig aan een strijd voor economisch succes. Het concrete gelaat van de Ander wordt 

vermomd. 

 

We worden dus meer dan ooit gedwongen om te begrenzen waardoor het ook ontzettend moeilijk 

wordt om als persoon overzicht te bewaren. Zo is het haast onmogelijk om uitspraken te doen over 

de globale evolutie van de ontwikkelingssamenwerking, ook al omdat men dit via zoveel 

verschillende perspectieven kan gaan belichten. Dit impliceert dat we als kennismensen enorm zijn 

aangewezen op samenwerking. Het betekent dus ook dat er een enorme druk op de mensen komt 

om deze informatie op een rationele manier te kunnen verwerken. Om deze informatieboom als 

maatschappij te kunnen organiseren, moeten we dus wel professionaliseren. Dat heeft Buber reeds 

Ich und Du aangehaald. Hij spreekt zo over de accumulatie van kennis over de generaties heen en de 

daarmee gepaarde specialisatie.205 

 

De bovenstaande typering van de huidige maatschappij en de waar te nemen tendensen toont de 

teneur van het individualisme aan. Door deze doorgedreven individualisatie, die verweven zit in onze 

economie en het gros van onze denktradities, nemen wij mensen afstand van elkaar. We worden 

constant gedwongen ‘dingen’ te verwerken, dingen uit te sluiten. Daardoor wordt het verlangen naar 

de totaliteit enkel maar groter.   

 

Ook de toename van andersheid in onze straat (de vreemde, de hoofddoekdrager) lokt een sterke 

positionering uit. Elchardus heeft beargumenteerd dat het niet de andersheid an sich is die tot zo’n 

vijandige gevoelens leidt, maar wel de eigen kwetsbare sociale positie. De ontevredenheid in de 

eigenheid wordt dus gekoppeld aan de receptiviteit van de andersheid. De maatschappelijke 

uitkomst is dat de moeilijke integratie van de vreemde leidt tot een interculturele samenleving. Een 

evolutie is dat ‘de vreemde’ getransformeerd wordt tot zo’n ‘Het’ dat hij/zij haast geen ‘Jij’ meer kan 

worden.206 De  elitaire cultuur van de politieke correctheid heeft het waar te nemen etnocentrisme 

enkel maar versterkt. 

 

                                                           
205
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We kunnen een verschil in perceptie noteren naar de vreemde, de arme, de verstotene  in ‘onze’ 

gemeenschap enerzijds en de vreemde in nood die zich aan de andere kant van de wereld bevindt 

anderzijds.  

De arme, de vreemde, de verstotene dringt binnen in ‘mijn’ gemeenschap. Zijn andersheid verstoort 

mijn zekerheid. Ik moet mijn identiteit aanpassen, mijn idee van ‘mijn’ gemeenschap. Het is deze 

confrontatie die grotendeels vermeden wordt, die men tracht te vermijden. Het gevoel van 

aangeslagenheid door het zien van de bedelaar in de straat wordt gemaskeerd. Hij/zij verdwijnt in 

het straattoneel. Onze beroering gaat deels op in al die andere zintuiglijke prikkels, onze reflectie 

verdwijnt in al die andere reflecties. De bedelaar wordt gerationaliseerd of gedemoniseerd. Mijn 

verontwaardiging doet ‘mijn’ gemeenschap, ‘mijn’ identiteit niet wankelen. 

  

Bij de ontwikkelingssamenwerking ga ‘Ik’ naar de Ander toe en wordt Ik verwelkomend in zijn 

gemeenschap.207 Ze biedt een context aan die deels los staat van het overige leven, van het 

verzakelijkte leven. We kunnen in dat opzicht spreken van een exclusieve sector.208 

 

Het Zuiden kenmerkt zich in vele gevallen door eenvoud, door sterke familie- en dorprelaties. Ook 

Buber verwijst in ich und Du naar deze samenlevingsvormen en drukt zijn sympathie uit.209 De 

andersheid van het terrein, van de cultuur, van welvaart en welzijn, van de mensen in het Zuiden 

zorgt ervoor dat er een duidelijke gescheidenheid waarneembaar is tussen Ik (de blanke) en Jij (de 

Zuiderling, de behoeftige). Gegeven deze kloof zoeken beiden in deze gedeelde atmosfeer 

toenadering tot elkaar. Het is deze gescheidenheid die ons naar elkaar toe laat komen. De arme 

vraagt om hulp en de Westerling heeft een stap van toenadering gezet; hij heeft Jij gezegd, hij heeft 

de kwetsbaarheid van de Ander erkend en is zich bewust geworden van zijn verantwoordelijkheid. De 

afstand wordt niet opgeheven, ze wordt wel geïntensiveerd.  

 

De context waarbinnen ontwikkelingssamenwerking zich afspeelt zorgt ervoor dat we de Ander in 

openheid kunnen ontmoeten, dat we openstaan voor zijn/haar bede. 

 

Een belangrijke vraag is hoe de eerste stap naar het engagement wordt gezet. Ik denk dat we daar 

heel wat redenen kunnen bedenken die deze stap stuwen; we zouden een studie kunnen maken van 

de nurture en nature factoren. De opvoeding speelt onwaarschijnlijk een belangrijke rol. Het moment 

en de mogelijkheid moeten zich in de eerste plaats aandienen. Sommigen zijn zich bewust van de 
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verzakelijking waarin zij zich bevinden, zijn bewust van de wereldproblematiek en gaan op zoek naar 

een ervaring waarin ze kunnen worden opgeheven van hun plichtsgevoel.210 We deze stap mijn 

inziens omschrijven naar betekenisvolle toevalligheid. Aan de grondslag ervan liggen geen rationele 

bespielingen. De grondslag is de menselijke relatie die nooit verdwijnt, maar ten hoogste vermomd 

wordt door de structuren van de maatschappij.  

 

De globalisering zorgt ervoor dat we makkelijker in contact komen met de ander in het Zuiden. We 

worden meer en meer geïnformeerd en daarbij zijn er ook meer transportmogelijkheden. Er is een 

vermaatschappelijking van de ontwikkelingssamenwerking, een opkomst van een 4de pijler. Deze 

dient zich aan om zich te engageren, om tot een directe betrokkenheid te komen en een antwoord te 

geven op mensonwaardige armoede. 

 

De vraag is in welke mate ook de ontwikkelingssamenwerking niet gebukt zal gaan onder de 

verzakelijking, ondermeer door de professionalisering. Uiteraard is er wereldarmoede, die altijd een 

blaam is voor de menselijke waardigheid en waar we op een zo efficiënt en spoedig mogelijk manier 

moeten op reageren. Waarbij we onze technologie, onze wetenschap, onze structuur moeten voor 

inzetten. Maar deze mag de diepere vraag niet verdoezelen: hoe gaan wij mensen (samen)leven?  

 

Ontwikkelingssamenwerking biedt ook een spiegel voor onze eigen maatschappij, voor ons eigen 

leven. Dit is hoe we volgens mij Bubers wederkerigheid moeten begrijpen: alles wat we doen staat in 

relatie tot de ander, maar wordt evenzeer naar onszelf teruggekoppeld. We kunnen nooit gaan 

schuilen achter onze vrijheid, want ook de vrijheid staat in haar fundamenten tot de Ander. We zijn 

pas vrij als we de Ander in openheid kunnen ontmoeten, wanneer we onszelf niet moeten 

begrenzen. Lévinas zou dit nog radicaler doortrekken en spreken van een vrijheid-voor-de-ander. 

 

De vraag is in welke mate ontwikkelingssamenwerking een terugkoppeling kan betekenen voor het 

eigen samenleven. In welke mate kan een personalistische ontwikkelingssamenwerking fungeren als 

een opstap naar het terugvinden van de betekenis van de samenleving. Dat is een thema dat ik in de 

volgende twee hoofdstukken wil onderzoeken. 
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 Elchardus stelde dat dit fenomeen uit de jaren ’80 stamde, met de opkomst van het differentiedenken – wat 
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5.5. Conclusie 

 

Ik heb dit hoofdstuk ingeleid met een korte historische typering en evaluatie van de 

ontwikkelingssamenwerking. Daarna ben ik ingegaan op een recent waargenomen tendens: de 

vermaatschappelijking van de ontwikkelingssamenwerking. Tenslotte heb ik vanuit de wijsgerige 

theorievorming rond het concept relationaliteit de ontwikkelingssamenwerking belicht. Daarin heb ik 

verschillende dingen geopperd die ik in hoofdstuk 7 in mijn praktijkonderzoek wil bevestigen en/of 

illustreren. De hoofdstelling is dat de ontwikkelingssamenwerking een uitzonderlijke context biedt 

voor open menselijke ontmoetingen, waar de bede van de Ander kan beantwoord worden. Dit staat 

in contrast met de positionering van de vreemde en de arme binnen de eigen gemeenschap. 

Ik besloot met de vraag of de ontwikkelingssamenwerking een opstap kan betekenen naar het 

terugvinden van de werkelijke betekenis van het samen-leven. In de volgende twee hoofdstukken 

probeer ik deze positief te beantwoorden. 
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HOOFDSTUK 6 

Intercommunale ontwikkelingssamenwerking 

 

 

6.1. Inleiding 

 

In het vorig hoofdstuk besprak ik een relationele visie op ontwikkelingssamenwerking. In dit 

hoofdstuk ga ik dieper in op een praktijk die samenhangt met de vermaatschappelijking van de 

ontwikkelingssamenwerking, namelijk de stedenbandwerking. Ik bespreek de theorievorming rond 

de stedenbanden en hoe ze binnen het Federaal en Vlaams beleid kaderen. Mijn informatie uit 

relevante literatuur wordt aangevuld door interviews met twee personen die nauw betrokken zijn bij 

de coördinatie van de stedenbanden. Ilse Renard is een stafmedewerker bij het VVSG211, Els Yperman 

staat in voor de coördinatie vanuit het VAIS212. Men kan dit hoofdstuk lezen als een omkadering van 

het volgende hoofdstuk, waar ik de stedenbandwerking van Mol uitdiep.  

 

 

6.2. Stedenbanden: definitie en oorsprong 

 

Veel steden en gemeenten in België zijn verbonden met steden en gemeenten in het buitenland. Zo 

is de verbroedering tussen de Oost-Vlaamse gemeente Denderleeuw en het Roemeense dorp Rupea 

een voorbeeld van een ‘stedenband’ tussen West- en Oost Europa. Bij een dergelijke verbroedering 

ligt de klemtoon op kennismaking van cultuur, gebruiken en traditie door bijvoorbeeld uitwisselingen 

tussen leerlingen van scholen. Dergelijke jumelages passen binnen het kader van Europese 

eenmaking en zijn dan ook vaak ontstaan (vlak) na WO II. Een tweede vorm van stedenbanden 

betreft verbroedering met steden uit voornamelijk Azië, Zuid-Amerika en Afrika. Bij een dergelijke 

band ligt de klemtoon op gedecentraliseerde ontwikkelingssamenwerking. Dit kadert binnen de 

macroprocessen van de ontwikkelingssamenwerking die worden gedirigeerd door de VN, de 

Wereldbank, de Europese Commissie enzovoort.213 Deze laatste spelers voorzien de hardware, terwijl 

de steden in een unieke positie staan om de software te voorzien. Dat wil zeggen dat ze “duidelijke 

regels en procedures, transparantie, aansprakelijkheid, integriteit en methodes van beheer”214 

kunnen aanreiken. Samenwerking op vlak van lokaal beheer staat dus centraal in deze vorm van 
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214

 Ibid (: p. 8) 



 

82 
 

ontwikkelingssamenwerking. De stedenbanden kan men dus begrijpen als een uitdieping van de 

klassieke eerste pijler. Het is een belangrijk onderdeel van de vermaatschappelijking van de 

ontwikkelingssamenwerking. Ilse Renard verwoordt het als volgt: 

 

“In de jaren ‘60, ‘70 waren er al een aantal stedenbanden als een soort solidariteitsbanden, 

bijvoorbeeld tussen Mol en Nicaragua, deze steunden de Sandinisten. Die zijn vanuit die 

solidariteitsacties gegroeid naar een meer structurele samenwerking. Maar als we het globaal 

bekijken, over Europa heen, zijn er in tal van landen dergelijke samenwerkingsbanden 

ontstaan. Op een bepaald moment is er zo bij heel wat wereldinstellingen, zoals de Europese 

commissie, the World Alliance of Citizins Against Poverty, UNDP, het inzicht gekomen dat lokale 

besturen wel een rol te spelen hebben op vlak van ontwikkelingssamenwerking. Men zag op 

een bepaald moment wel in dat de nationale regeringen zich altijd richtten op de nationale 

regeringen van hun partnerlanden, of dat ngo’s zich ook altijd richtten op die nationale 

regeringen of op basisorganisaties zoals vrouwenbewegingen of boerenorganisaties, die op het 

terrein actief waren. Men kwam tot de vaststelling dat er een vacuüm was tussen dat nationale 

niveau en die basisorganisaties, en dat het belangrijk zou kunnen zijn dat het lokale bestuur 

zicht zou krijgen op wat er op haar terrein allemaal aanwezig was aan internationale 

hulporganisaties of ngo’s of andere, om die chaos van projecten wat in handen te houden en te 

structuren. Zo is het idee naar voren geschoven uit die grote organisaties om ook lokale 

besturen te gaan erkennen als partners.” 

 

In deze thesis gaat de interesse uit naar de stedenbanden die aan ontwikkelingssamenwerking doen. 

In onderstaande tabel wordt er een overzicht gegeven van Vlaamse gemeentes die anno 2010 een 

stedenband hebben.  
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Tabel 1215 : overzicht Vlaamse stedenbanden 
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 Deze tabel vindt men terug op de website van het VVSG, meer bepaald op 
http://www.vvsg.be/Internationaal/Noord-Zuid/Stedenbanden/Pages/Overzicht.aspx. Laatst geraadpleegd op 
19/06/2010. 
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Om het concept ‘stedenband’ verder te definiëren kijken we eerst naar hoe deze ontstaan zijn. 

 

Enkele Belgische gemeenten doen al jaren actief aan ontwikkelingssamenwerking met een 

partnerdorp of -stad uit een bepaalde regio. Een goed voorbeeld daarvan is Mol, dat in 2010 zijn 

25jarig bestaan van de stedenband met het Ecuadoriaanse Santo Tomás viert. Mol is in dat opzicht 

een pionier, maar we vinden ook andere voorbeelden van steden die uit een 4de pijler zijn gegroeid. 

Meestal betreft het vrijwilligers die bepaalde contacten in het Zuiden hebben en een samenwerking 

binnen hun gemeente trachten uit te werken. Dergelijke solidariteitsbanden groeiden in sommige 

gevallen uit tot meer structurele ontwikkelingssamenwerking. Dit werd gedragen door 

vrijwilligers(comités), al dan niet in samenwerking met het gemeentebestuur. Stedenbanden 

ontstonden dus vanuit persoonlijke menselijke contacten en worden vaak ook door deze gedragen. 

 

Sinds het begin van het nieuwe millennium kwam er schot in de zaak om deze stedenbanden ook in 

België (macro)politiek te gaan omkaderen en ondersteunen. In sommige landen deed men dit al 

langer (vb. Nederland), maar toch is België hier één van de pioniers in. Men kwam tot het inzicht dat 

gemeenten belangrijke actoren zijn in het ontwikkelingssamenwerkingproces, naast de klassieke 

vormen van bilaterale samenwerking op niveau van de centrale overheden en het middenveld. We 

kunnen deze politieke tegemoetkoming  in een historisch kader plaatsen. In de jaren ’90 kon men in 

vele Zuiderse landen een tendens van decentralisatie waarnemen. Dit is een duidelijk gevolg van het 

einde van de Koude Oorlog en de daarmee samengaande democratiseringsprocessen. Over het 

algemeen kan men weldegelijk spreken van een reële machtstransfer naar de lokale besturen, al kan 

men over elk land of regio wel een specifiek verhaal opmaken. We zien ook dat concepten als ‘local 

government’, ‘direct democracy’ en dergelijke meer hun intrede vinden in de publicaties van het 

UNDP en andere vakliteratuur. Ook in het Cotonou–akkoord van 2000 tussen de EU en de ACP wordt 

het belang van lokale besturen in de ontwikkelingssamenwerking aangehaald.216  

 

 

6.3. De actoren in de stedenband 

 

We bekijken hier welke (politieke) actoren een belangrijke rol spelen in een (Vlaamse) stedenband. 

Dit doe ik om een indruk te geven van hoe zo’n stedenband wordt omkaderd.  
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Vlaamse gemeenschap 

 

In 2000 kreeg toenmalig Vlaams minister Bert Anciaux de opdracht om tot een beleid op vlak van 

ontwikkelingssamenwerking uit te tekenen. Ten gevolge van de 4de staatshervorming in 1993 (de 

Sint-Michiels akkoorden) kregen de gewesten immers de ruimte om een eigen internationaal beleid 

te voeren. Dit leidde in de twee helft van de jaren ‘90 vooral tot versplintering in het Vlaamse beleid 

als het ging over internationale betrekkingen.217 

In de beleidsnota van Anciaux kunnen we, zoals het HIVA ook stelt, lezen dat de Vlaamse regering 

haar eigen accenten wilt leggen in het Noord- Zuid beleid. 218 Ze wil met andere woorden innovatief 

zijn, ondermeer omdat ze van een tabula rasa kan starten en geen historische kwalen met haar 

meedraagt. Er wordt ook niet ontoevallig aandacht gegeven aan de uitdieping van de gemeentelijke 

ontwikkelingssamenwerking. Immers, in de aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen van 2000 

werden er door verschillende ngo’s en de toenmalige Vereniging van Belgische Steden en 

Gemeenten een politieke oproep gedaan waarbij ze het belang van een gemeentelijk 

ontwikkelingsbeleid onderstreepten. In de beleidsbrief van Anciaux (2000 – 2001) ontstaat zo het 

idee van een convenantbeleid. Dit kwam er na een uitgebreid overleg tussen de Vlaamse Overheid, 

de VVSG en de gemeenten die toen al vriendschapsbanden hadden afgesloten.  

De VVSG kreeg hierin een speciale rol als coördinator van deze samenwerkingsverbanden. Zo is het 

de bedoeling om de reeds bestaande stedenbanden beter te gaan omkaderen, maar ook om 

‘onervaren’ steden en gemeenten aan te moedigen om een stedenband aan te gaan.  

Na een testperiode van drie jaar met een 30 tal gemeenten werd het decreet betreffende 

convenants gemeentelijke ontwikkelingsamenwerking goedgekeurd door de Vlaamse regering 

Somers I.219 Onder Leterme I werd datzelfde jaar nog het uitvoeringsbesluit goedgekeurd.  In 2006 

wordt in het kader van Beter Bestuurlijk Beleid het VAIS opgericht. Het gaat eigenlijk om een 

hervorming van de oude structuren, waardoor men een duidelijker Vlaams ontwikkelingsbeleid kan 

voeren. Vanaf 2007 zou er dan een kaderdecreet komen waardoor men met een volwaardig 

convenantprogramma van start zou kunnen gaan. Concreet betekent dit dat er vanaf 2008 elk jaar de 

mogelijkheid bestaat om vanuit de Vlaamse Overheid een samenwerkingsverband (convenant) met 

looptijd van 3 jaar met een of meerdere gemeente(s) af te sluiten. Daarbij bestaat er de mogelijkheid 

om deze convenant na afloop te verlengen. Er wordt een budget van 2.000.000 euro per jaar 

beschikbaar gesteld om dit gemeentelijk project financieel te ondersteunen. Tot zover loopt er een 
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convenantperiode 2008-2010 (17 gemeenten) en 2009-2011 (18 gemeenten). Voor de periode 2010 

– 2012 zouden er maar 6 stedenbanden goedgekeurd worden. 

In het Vlaamse gemeentelijke programma staan drie pijlers centraal: sensibilisatie, 

capaciteitsopbouw (een volwaardig Noord- Zuid beleid) en daar op stoelend, de uitbouw van een 

stedenband.  Het initiatief komt uit van de Vlaamse Agentschap Internationale Samenwerking (VAIS) 

“die aan de VVSG een verantwoordelijkheid inzake vorming, ondersteuning van de gemeenten en 

netwerking heeft toegekend”220. Zoals we later zullen zien is de rolverdeling tussen het VAIS en de 

VVSG niet steeds duidelijk. Een directe samenwerking (de derde pijler dus) met een partner uit het 

Zuiden is echter voor het convenant niet verplicht. Men kan zich als Vlaamse gemeente dus ook 

volledig toeleggen op de Noordwerking. In het verleden werd dit niet steeds duidelijk 

gecommuniceerd naar de gemeentes toe. In elk geval zien we dat de meeste steden uit het 

convenantenbeleid wel een Zuidwerking hebben (zie tabel, supra). 

 

 

Federale overheid 

 

Waar het Vlaamse gemeentelijke programma een totaalprogramma is, wordt op het federale niveau 

enkel de directe samenwerking tussen gemeenten ondersteund. Dit betekent “uitwisseling en 

vorming van het gemeentelijk personeel en andere stakeholders van het beleid in de 

partnergemeente”221. De kernwoorden zijn dienstverlening, participatie en duurzame economische 

ontwikkeling. In de praktijk ligt de klemtoon van dit beleid volledig op de Zuid- werking.  

De DGOS werkt samen met de Vlaamse, Waalse en Brusselse lokale besturen. Het jaarlijkse 

totaalbudget bedraagt ongeveer 2.000.000.222   

Op federaal niveau probeert men een ‘bescheiden antwoord’ te geven op het armoedevraagstuk 

m.b.t. gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking. Daarbij is er een goede afstemming tussen Brussel 

en Wallonië; de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking vaart op zijn beurt een meer onafhankelijke 

koers. 

Momenteel loopt er een meerjarenprogramma met 9 Vlaamse gemeenten van 2008/2009 tot 2012, 

waarbij er de mogelijkheid is voor 9 nieuwe gemeenten om zich in te schrijven. Ook hier zorgt het 

VVSG, in het geval van de Vlaamse steden, voor de opvolging. 
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Europese Unie 

 

Ook Europa stelt geld en middelen beschikbaar. Zo is er het budget voor externe betrekkingen in de 

Gemeenschapsbegroting en het Europese Ontwikkelingsfonds. Daarnaast bestaan er nog heel wat 

andere fondsen.223 De communicatie tussen de gemeenten en de Europese instellingen verloopt 

echter niet steeds optimaal. Er werpt zich immers een bureaucratische buffer op. Het is in dergelijke 

zaken dat de VVSG een belangrijke rol kan spelen.  

 

 

Verenigde Naties 

 

Stedenbanden passen binnen de achtste millenniumdoelstelling: “het ontwikkelen van een mondiaal 

partnerschap voor ontwikkeling”224. De Verenigde Naties hebben een programma dat gericht is op de 

problematiek van (groot)steden in het Zuiden aan te pakken. Het UN- habitat programma wil zorgen 

voor gezonde steden (zowel sociaal als gericht op milieu) en een menswaardig onderdak voor haar 

bewoners, wat in praktijk onder andere een strijd tegen sloppenwijken betekent (cf. MDG, goal 7, 

target 4)225. Watervoorziening, afvalbeheer, educatie en gezondheidszorg zijn daarbij de grote 

thema’s. Er is niet enkel oog voor de grootstedenproblematiek, maar ook voor de zogenaamde 

secondary towns, de middelgrote steden die vaak over het hoofd worden gezien in economische 

ontwikkeling. Het Localizing Agenda 21226 programma bijvoorbeeld probeert deze steden te helpen 

inzake Environmental Planning and Management (EPM). Met dit programma tracht men ondermeer 

netwerken te creëren tussen steden met gelijkaardige problemen. Hier sluit ook het City-to-City 

cooperation programma bij aan. De bedoeling is om steden uit Noord en Zuid te verbinden door een 

gemeenschappelijk Localizing Agenda 21 project. We zien dan ook dat in de stedenbanden thema’s 

als milieu, afvalverwerking en ruimtelijke ordening vaak terugkomen.  

De UCLG (United Cities and Local Governments) is een andere belangrijke internationale speler en 

pleit voor de rol van het lokale niveau in de global governance (cf. decentraliseringsprocessen). Ze 

heeft daarbij speciaal oog op het versterken van democratische besluitvorming.  
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VVSG 

 

Zoals al vermeld heeft de VVSG een speciale rol om de Vlaamse stedenbanden te coördineren.  

Op de website vinden we volgende algemene omschrijving van de VVSG: 

 

“De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw is de ledenorganisatie van alle Vlaamse 

gemeenten (308), alle OCMW’s (308), bijna alle politiezones (107), afvalintercommunales - 

Interafval (26),  intercommunales voor streekontwikkeling (11) en andere intercommunale 

verbanden (22).  

Zij zet zich in voor zowel de politieke mandatarissen als de medewerkers van het bestuur. Als 

representatieve gesprekspartner komt zij op voor de belangen van de lokale besturen ten 

aanzien van andere overheden en derden.” 227  

 

Ze is op die manier het “steunpunt en belangenbehartiger van de lokale besturen”228.  

Als we haar in een eng-politiek machtsperspectief zouden omschrijven, kunnen we zeggen dat ze 

probeert om meer macht (bevoegdheden en de nodige financiële middelen) over te hevelen naar het 

lokale niveau. Zelf stelt ze dat in ze in haar opdracht 4 visiepunten in rekeningschap brengt:229 

 

 Het subsidiariteitsbeginsel: het vergroten van de lokale beleidsruimte. 

 Het versterken van de lokale democratie. 

 Het verhogen van de kwaliteit van de lokale beleidsvoering. 

 Het streven naar duurzame ontwikkeling op het lokale en mondiale niveau. 

 

Met betrekking tot het Noord- Zuid beleid kan men 4 taken van het VVSG opsommen:230 

 

Informatie en communicatie: o.m. informatiesessies bij geïnteresseerde en convenantgemeenten, 

eerstelijnhulpfunctie, ontwikkeling en aanvulling Noord-Zuidhandboek voor lokale besturen, 

communicatie via VVSG-kanalen (bv. tweewekelijks magazine Lokaal), website; 

Advisering en ondersteuning: trajectbegeleiding (incl. minstens één jaarlijks bezoek aan de 

gemeente; individuele adviesverlening per telefoon en mail; adviesverlening over ontwerp 

strategisch en operationele plannen; begeleiding missies in het Zuiden; 
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Netwerking en overleg: netwerkmomenten tussen gemeenten onderling,  gemeenten en Ngo’s, 

internationale zusterverenigingen. Overleg met het VAIS en Ministerie voor 

Ontwikkelingssamenwerking; 

Vorming: lessen en bijeenkomsten over algemene en specifieke thema’s. 

 

Het VVSG zetelt ook in internationale raden, ondermeer het CCRE (Council of European Muncipalities 

and Regions) en het  UCLG (United Cities and Local Governments). Het is via deze internationale 

netwerking dat er input is van theoretische modellen en visie, aldus Ilse Renard. 

 

 

6.4. De werking van een stedenband 

 

Artikel 3 in het Vlaamse decreet231 stelt de volgende doelstellingen: 

 

a. De gemeente aanmoedigen een volwaardige speler in ontwikkelingssamenwerking te 

worden 

b. Een brede sensibilisatie inzake ontwikkelingssamenwerking binnen de gemeente te 

bewerkstelligen 

c. Een goed bestuur inzake gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking na te streven binnen 

de gemeente door capaciteitsopbouw inzake bestuurlijk management en het conceptueel 

uitbouwen van een lokaal beleid ontwikkelingssamenwerking 

d. (Voor gemeenten die dit willen) het ondersteunen van de directe samenwerking van 

gemeente tot gemeente in een Noord-Zuidcontext met het oog op 

bestuurskrachtversterking, verbetering van de openbare dienstverlening en versterking van 

de lokale democratie 

 

Capaciteitsopbouw kunnen we begrijpen als 

 

“Het proces waarbij individuen, groepen, organisaties, instellingen en de maatschappij in zijn 

geheel (wettelijk, politiek, economisch en administratief kader) beter in staat zijn om hun 

ontwikkelingsnoden in een bredere context te plaatsen en hiermee om te gaan op een 

duurzame wijze. 
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Dit omvat de versterking van de kennis en vaardigheden van individuen en van groepen en van 

de bestuurlijke, organisatorische, administratieve vermogens van organisaties en 

instellingen.”232  

 

Voordat men een stedenband wil aangaan moeten beide partners zich dus voorbereiden en zorgen 

dat ze genoeg draagkracht hebben opdat er een positieve uitkomst kan zijn. Zo wordt er aan de 

gemeenten gevraagd om een visie en beleidsnota uit te werken. Er moet ook een inventaris worden 

opgemaakt van de eigen middelen en nagegaan welk draagvlak er is of kan worden gecreëerd. Zo 

hebben de meeste Vlaamse gemeenten een adviesraad voor ontwikkelingssamenwerking (GROS). 

Een belangrijke rol is weggelegd voor de Noord-Zuid ambtenaar. Deze heeft een uitvoerende, een 

dienstverlenende, een beleidsondersteunende en een coördinerende taak. Hij is daarbij ook de 

verbindingspersoon tussen gemeentebestuur en bevolking, de ngo’s, de GROS et cetera. in sommige 

gevallen is dit geen fulltime job. Zo voorziet het decreet dat kleinere gemeenten (minder dan 10000 

inwoners) een ambtenaar moeten hebben die maar 25% tewerkgesteld moet zijn inzake Noord-Zuid 

aangelegenheden binnen de gemeente. Daarnaast is er ook nood aan een schepen die bevoegd is 

voor het ontwikkelingsbeleid. Deze ambt kan enkel gedragen worden door liefst één, en maximum 

twee personen. 

Als het gaat over de legitimiteit van het ontwikkelingsproject  worden er twee vragen 

opgeworpen:233  

- “Welke maatschappelijke waarden zijn we aan het creëren?” 

- “Welke maatschappelijke kosten veroorzaken we (financieel, materieel, personeel)?” 

Het VVSG probeert ook de steden aan te moedigen om maatschappelijk verantwoord te investeren. 

(MVI) en ethisch te beleggen. 

 

In het Vlaamse beleid wordt er veel belang gehecht aan de Noordwerking. Deze kan op verschillende 

manier uitgevoerd worden. Het VVSG brengt het volgende model naar voren bestaande uit vier 

kernwoorden:234  

 

1. Sensibilisatie 

Is het stimuleren van contacten en ontmoeting. Aanbrengen van informatie en van 

leerervaringen die mensen confronteren met het leven in het Zuiden (ontmoeting, 

getuigenis). Naast informatieverlening is deze gericht op het raken van mensen. 
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2. Bewustmaking 

Werkt dieper in op de sensibilisatie. Is gericht op het bijbrengen van inzicht en stimuleren 

van reflectie en abstractie. Men wil mensen motiveren en mobiliseren tot het opnemen van 

een engagement.  

 

3. Waarborging 

Is de verankering, het borgen of behouden van kennis, vaardigheden, attitudes en waarden. 

 

4. Activering  

Betekent ‘de handen uit de mouwen steken’. Door een directe activiteit betrokken geraken 

in de ontwikkelingssamenwerking. 

 

Dit model wordt verder uitgediept, waarbij men ook gaat kijken met welke activiteit men het best 

van start kan gaan (hangt af van doelstelling, doelpubliek et cetera.).  

Op het einde van de convenant maakt VAIS in samenwerking met de betrokken gemeente een 

evaluatierapport op. In de praktijk verloopt dit echter niet steeds goed (zie infra).  

 

 

6.5. De zin van intercommunale samenwerking 

 

Aanvankelijk waren sommige partijen (vb. ngo’s, beleidsmakers) niet echt gewonnen voor het idee 

dat men (de federale en Vlaamse overheid) gemeentelijke ontwikkelingsbeleid ging ondersteunen. 

De vraag rees of de gemeenten wel geplaatst waren om aan ontwikkelingssamenwerking te doen, of 

zij er wel de nodige competenties voor hadden (cf. 4de pijler debat, zie vorig hoofdstuk). De ngo-

wereld erkende wel dat de gemeente een belangrijke speler was inzake educatie en sensibilisatie, 

maar met betrekking tot het uitbouwen van een Zuid- werking was men sceptischer. Men vreesde 

ook dat er op deze manier minder geld (subsidies) beschikbaar zouden worden gesteld voor de ngo’s. 

Ook werd de vraag geopperd of dit wel een van de (de reeds vele) kerntaken van de gemeente zou 

moeten uitmaken en of dat er hier wel een draagvlak voor te vinden is.235 Een studie uit 2000 stelde 

dat er, ondanks de grote verschillen tussen de verscheidene gemeenten, weldegelijk een draagvlak te 

                                                           
235

 Debruyn (2008: p. 5-6). 



 

92 
 

vinden is.236 Daarbij is het ontwikkelingsbeleid facultatief en is een gemeente niet verplicht om een 

stedenband aan te gaan. 

 

Er is ook de discussie of dat de convenant een instrument is om aan ontwikkelingssamenwerking te 

doen of eerder een vorm van aanmoediging moet zijn. Men vraagt zich zo ook af of de stedenband 

stand kan houden bij het wegvallen van de subsidies. Dit is een vraag die de praktijk zal moeten 

uitwijzen. 

 

In 2008 maakte het HIVA in opdracht en medewerking van het VAIS een evaluatie van de werking van 

de convenanten op en gaf enkele aanbevelingen tot aanpassing van het Vlaamse Decreet voor. Ik 

recapituleer en bespreek hier enkele punten. 

  

 Het decreet is op sommige punten vrij vaag, in zake capaciteitsopbouw, sensibilisatie, 

doelgroep, bestuursversterking worden verschillende invullingen gegeven. Het is volgens het 

HIVA voor de gemeenten niet steeds duidelijk wat er hier mee bedoeld wordt. Over het 

algemeen lijken de doelstellingen wel realistisch en worden deze gedeeltelijk ook behaald. 

Dit probleem werd in 2009 grotendeels beantwoord door het uitbrengen van het Noord- 

Zuid Handboek. 

 Geografisch zijn de stedenbanden vrij goed verspreidt over heel Vlaanderen, zie ook de 

Noord Zuid kaart.237 

 Kleinere gemeenten (onder de 10000, maar ook onder 18000) zijn meestal niet bereid de 

hoge administratieve en financiële (cf. personeel) kosten te dragen.  

Het HIVA stelt voor de intergemeentelijke samenwerking te bevorderen om zo kleinere 

gemeenten beter te ondersteunen, dit kan wel extra administratieve lasten met zich 

meebrengen. 

 Meeste kandidaten komen uit de testperiode, deze hebben ook een voorsprong waardoor de 

andere gemeenten de concurrentie niet durven aan te gaan. Het budget van de Vlaamse 

regering biedt immers slechts de mogelijkheid om een beperkt aantal convenants per jaar af 

te sluiten. 

 in de praktijk wordt er weinig rekening gehouden met het voorkeursgebied van het Vlaams 

beleid, eerder zal men rekening houden met het Federaal beleid, omdat de subsidies voor de 

Zuidwerking daar veel hoger zijn en de administratieve last minder. Daarnaast zijn de meeste 

stedenbanden gebaseerd op vriendschapsbanden die al enkele jaren meegaan. Er wordt ook 
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weinig rekening gehouden met de Vlaamse prioriteiten inzake thema: gezondheidszorg en 

strijd tegen HIV/aids;  water en sanitatie; landbouw en voedselnijverheid en onderwijs. 

“De meeste mandatarissen, GROS-voorzitters en ambtenaren blijken overigens weinig tot 

niets te weten over het Vlaams ontwikkelingsbeleid. De inhoud en focus van het 

ontwikkelingsbeleid vertrekt in de meeste gemeenten bijgevolg vanuit de lokale 

gemeentelijke interesses (t.t.z. van civiele maatschappij, ambtenarenapparaat, of/en 

college), met sturing van de VVSG. Het Vlaamse ontwikkelingsbeleid is bijna geheel 

afwezig.”238  

 Er is (was) een kloof tussen het VAIS en de gemeenten. Het lijkt alsof het VAIS zich niet laat 

inspireren door de gemeentelijke inzichten. Er is ook weinig opvolging van de dossiers. Zo 

ontbreekt een uitgebouwde feedback vanuit het VAIS op de verschillende dossiers die de 

gemeenten moeten indienen. Een verklaring kan volgens het HIVA zijn dat het verschil tussen 

de instanties van het VVSG en het VAIS niet echt duidelijk zijn. Er valt mijn inziens ook op te 

merken dat bij het VAIS maar één persoon instaat voor de coördinatie (vanaf 2009 is dat Els 

Yperman), terwijl het Team Internationaal bij VVSG uit 5 medewerkers bestaat (twee die de 

de stedenbanden voltijds begeleiden). Algemeen is men vanuit de gemeenten positief over 

de werking van het VVSG. Els Yperman benadrukt dat het VAIS een jong agentschap is en een 

goede afstemming tussen de verschillende spelers (VVSG, VAIS, de gemeenten) tijd vereist.  

 De financiering werkt met een enveloppe systeem: eentje voor sensibilisatie, eentje voor 

capaciteitsopbouw enz. Gemeenten willen soms sterker inzetten op sensibilisatie. Daarbij is 

er een probleem met de overdracht van jaarlijkse budgetten, wat contradictorisch is met een 

lange termijn werking 

 Het HIVA stelt dat het nog steeds onduidelijk is hoe groot het draagvlak is voor gemeentelijke 

ontwikkelingssamenwerking, ze hebben immers ook geen onderzoek gevoerd naar de 

gemeentes die geen convenant hebben.  

 

Deze evaluatie dateert uit 2008. Mijn inziens is er wel gehoor gegeven naar deze kritiekpunten en is 

men zowel vanuit het VAIS als het VVSG stappen aan het zetten om tot een betere samenwerking te 

komen. Het is wachten of de beleidsmakers op (korte) termijn wijzigingen aan het decreet gaan 

aanbrengen. Decreten worden in de praktijk echter niet snel gewijzigd, zo merkt ook Els Yperman op.  

 

De steden en gemeenten worden gestimuleerd om een nieuwe belangrijke speler in de Belgisch- 

Vlaamse ontwikkelingssamenwerking te worden. We kunnen evenwel een kritische vraag stellen 
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inzake het optimaal aantal politieke actoren dat betrokken is bij de ontwikkelingssamenwerking 

binnen België, in casus bij de stedenbanden. 

Waarom moet er naast een Federaal programma ook een Vlaams programma bestaan? Men zou de 

vraag uit een gelijkaardige logica ook omgekeerd kunnen stellen. Dit kadert uiteraard binnen de 

communautaire discussie die zich tussen de twee geografische taal- en cultuurgemeenschappen 

binnen België afspeelt. We zagen al dat er wel verschillen tussen het Federale en Vlaamse 

programma zijn. “Het federale en het Vlaamse programma verschillen niet enkel in looptijd, maar ook 

in focus (enkel Zuidwerking in het federaal programma), budget, rapporteringvereisten, prioritaire 

gebieden, en planningsmethodologie. Bovendien is er weinig tot geen afstemming op beleidsniveau 

tussen de Vlaamse en federale overheid.”239 Het meest in het oog springende is dat Vlaanderen ook 

belang hecht aan de Noord- werking. Dat wil zeggen capaciteitsopbouw en sensibiliseren, waarbij er 

voornamelijk wordt ingezet op educatieve vorming. Ilse Renard van het VVSG getuigt dat deze 

werking met deze twee niveaus niet steeds eenvoudig verloopt.  

 

Voor de lokale besturen betekent dit ook vaak dubbel administratief werk, bevestigt Louis Geysmans, 

Noord Zuid amtenaar van Mol. Hij maakt ook een vergelijking op tussen het Federale en het Vlaamse 

beleid.  

 

“Alles moet meetbaar zijn. Ik kan dat wel verstaan, ze zien ook wat naar wat er in het verleden 

misgelopen is. Dus wat is uw bereik, wat is het effect ervan, hoe efficiënt is dit of dat. Het is ook 

heel moeilijk voor de mensen in het Zuiden om er mee te werken. Zij krijgen een aantal zaken 

opgedrongen door ons. Zij moeten dit doen, dat doen, ze moeten baseline studies opstellen, 

SWOT analyses maken. Terwijl het Vlaamse, is soepeler. Ze besteden daarbij ook heel veel 

aandacht aan de Noordwerking. Het Vlaams is soms te soepel vind ik. Maar ik vind dat ze daar 

veel structureler te werk gaan, het is gewoon veel vlotter” 

 

Rit Kerstens, schepen van Mol die onder meer bevoegd is voor ontwikkelingssamenwerking merkt 

dan weer weinig problemen op. In haar professie is ze het gewoon om met meerdere beleidsniveaus 

en partners te werken. Ze begrijpt het eerder als aanvullend:  

 

“(…) eigenlijk vind ik dat er een win-win situatie is. Het Vlaamse programma, daar zijn de 

laatste jaren vooral ‘de jongerenkaart’ getrokken. Terwijl het federaal programma eigenlijk 

ontworpen is voor de ontwikkeling van ons economisch project. (…) Dat we eigenlijk zien dat 
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we een stap zetten naar het loslaten, dat het zelfbevloeiende daardoor kansen krijgt. Omdat 

die subsidies daar ook wel een beetje hoger zijn. Ik heb op dit moment echt niet het probleem 

of ik leef ook niet met het dualistisch gevoel en ik vind dat beide insteken wel hun effect 

hebben.” 

 

Hans Dekoninck, huidig voorzitter van het Nicaraguacomité uit Mol, ziet er een voordeel in: 

 

“(…) je moet daar ook niet onnozel over doen – doordat er twee programma’s zijn krijg je 

budgettair meer ruimte. Het zou wel eenvoudiger zijn moest er maar één manier van werken 

zijn, dat zou logischer zijn. Maar sowieso vind ik het heel jammer dat er in het Federale de 

Noordwerking weggevallen is, want de pure Zuidwerking, daar kan je over discussiëren in 

welke mate Ngo’s dat ook niet kunnen. Misschien met meer kennis van zaken soms. Maar 

permanente Noordwerking, waar grote getale zijn betrokken, en waar je een link hebt naar 

vrouwenbewegingen, naar scholen en dat op permanente basis. Dat is iets waar een doorsnee 

NGO niet in slaagt. Dat is het voordeel van de stedenband naar de bevolking toe. Dan moet je 

wel een Noordwerking hebt.” 

 

De Federale regering geeft daarbij enkel middelen aan steden en gemeenten in het Zuiden die 

binnen haar geprefereerde regio’s vallen. Het Vlaamse beleid doet iets soortgelijk, maar is minder 

bindend. Zij focust op haar beurt voornamelijk op Sub- Sahara Afrika. De Vlaamse dorpen en 

gemeenten die een stedenband afsluiten met een stad uit het Vlaamse prioriteitsgebied kunnen op 

een premie rekenen. 

Naar aanleiding van de federale verkiezingen van 13 juni 2010 schrijft het VVSG een 

memorandum aan de toekomstige regering, die in haar regeerperiode werk wilt maken van een 

staatshervorming.  Een fragment: 

 

“In het kader van de Verklaring van Parijs moet (meer en) gestructureerd overleg plaatsvinden 

tussen de federale en Vlaamse overheid over de grote krachtlijnen van het ontwikkelingsbeleid. 

Tegelijk moet  erover gewaakt  worden dat de twee huidige programma’s voor gemeentelijke 

internationale samenwerking gelijkaardige hoofddoelstellingen nastreven en complementair 

zijn. In het kader van planlastvermindering en administratieve vereenvoudiging moet gestreefd 

worden naar een grotere synergie tussen de twee gemeentelijke programma's en moet de 

nodige flexibiliteit gehanteerd worden bij de uitvoering van deze programma’s.”240 
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Zoals al gesteld in het vorige hoofdstuk betekent de vermaatschappelijking van de 

ontwikkelingssamenwerking ook gedeeltelijk versplintering. Het is duidelijk dat er nog betere en 

efficiëntere samenwerking moet komen tussen de verschillende beleidsniveaus (cf. HIVA rapport en 

VVSG Memorandum).  Dat geldt niet enkel voor het Vlaams en Federaal niveau in het voorbeeld van 

het communautair geladen België, maar ook een betere coördinatie op het Europees niveau.  

 

Een van de dingen om deze versplintering aan te pakken is door netwerking, zowel in het Noorden 

als in het Zuiden. Dit verloopt vooralsnog wel vrij moeizaam getuigt Ilse Renard. Voor Vlaanderen is 

de Zuid- netwerking niet makkelijk omdat partnersteden wereldwijd verspreid zijn. Zo zijn er twee in 

Azië, tientallen in Latijns-Amerika en tientallen in verschillende landen in Afrika. Er zijn al pogingen 

geweest om te netwerken op te starten binnen Europa (meer bepaald met Finland), maar deze zijn 

vooralsnog niet van de grond gegaan. 

 

Het VVSG gelooft wel sterk in Zuidnetwerking. In Zuid-Afrika heb je een zestal gemeenten die daar 

actief zijn, in Nicaragua hebben we er drie. Ilse Renard vertelt: 

 

 “Hoe meer ze kunnen samenwerken over hun problemen waar ze allemaal toch mee 

geconfronteerd worden, hoe gemakkelijker je dan toch dat multiplicator effect gaat creëren. 

Dat hetgeen wat er uitkomt uit die stedenband, uitdeint naar de omringende gemeenten. Plus 

dat ze ook van elkaar leren, ook al zijn de afstanden groot. Ze zitten dan wel heel erg verspreid, 

maar ze hebben enorm veel gelijklopende thema’s en problemen. Plus daardoor kunnen ze 

makkelijker eens bij elkaar gaan langsgaan. Zo zorgen we er bijvoorbeeld voor dat Witsenberg 

en Stellenbosch nu samenzitten in de periode dat ik er ook ben. Dat is eerder ook al gebeurd. 

Daar komt dus meer en meer beweging in en ik denk dat we meer en meer naar zo’n 

initiatieven moeten streven.” 

 

Ze gelooft in de stedenbanden, ook omdat ze zelf een paar keer echt de resultaten op het terrein 

heeft kunnen waarnemen en dat ze ook wel een evolutie ziet. Ze benadrukt dat het een lange termijn 

proces is, iets van 15, 20 jaar, voordat je echt heel tastbare of structurele resultaten ziet. 

Problematisch is dat niet iedereen het geduld kan opbrengen om daar zo lang op te wachten. De 

stedenbanden zijn volgens Ilse Renard in elk geval een belangrijke uitdieping van de 

ontwikkelingssamenwerking: 
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“(…) ik denk dat de kracht vooral ligt in de complementariteit van tal van initiatieven, niet 

alleen de stedenbanden op zich, maar stedenbanden die zich inschrijven in de nationale politiek 

of processen die aan de gang zijn. Dat proberen wij onze gemeenten ook mee te geven, van 

‘probeer niet op uw eigen te staan, maar leg voor bepaalde moeilijke beleidsterreinen contact 

met de ministeries of de ambassade, zoek samenwerking met een NGO die ervaring heeft in 

training op vlak van compostering bijvoorbeeld. Ga niet puur uitvoerige dingen doen, het is 

juist dat beleidsmatige, dat je moet leren mee helpen te bewaken, maar laat gerust enkele 

dingen die kunnen uitbesteed worden, uitbesteed worden. Of zoek juist contact met 4de pijler 

bewegingen om de krachten te bundelen en de solidariteit juist wat meer naar één regio te 

laten gaan’.“ 

 

 

6.6. Conclusie 

 

De stedenbandwerking is geen nieuwe vorm van ontwikkelingssamenwerking, maar krijgt de laatste 

jaren wel een betere (politieke en financiële) omkadering. We kunnen ze plaatsen binnen de evolutie 

van de vermaatschappelijking van de ontwikkelingssamenwerking waarbij een 4de pijler (de 

stedenbanden)  uitgroeit tot een waardige speler inzake Noord- en Zuidwerking. De steden en 

dorpen worden in deze logica aanzien als een belangrijk niveau om aan ontwikkelingssamenwerking 

te doen. In het Zuiden kan men vanuit de dorpsstructuur het best  de noden en behoeften van de 

lokale bevolking opmeten en beantwoorden, in het Noorden is de gemeente het best geplaatst om 

de lokale organisaties en verenigingen (scholen, jongeren- en vrouwenbewegingen et cetera) te 

bereiken en te sensibiliseren, bewustmaken en te engageren. 

In het volgende hoofdstuk ga ik aan de hand van afgenomen interviews dieper in op de 

stedenbandwerking van de gemeente Mol en tracht ik het belang van terugkoppeling naar de 

gemeenschap in een relationele ontwikkelingssamenwerking te illustreren.  
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HOOFDSTUK 7 

De stedenbandwerking van Mol 

 

 

7.1. Inleiding 

 

In dit laatste hoofdstuk ga ik dieper in op de stedenbandwerking van Mol. Dit doe ik aan de hand van 

interviews die ik afnam van zeven mensen die betrokkenen zijn bij de stedenbandwerking.241 In 

eerste instantie wil ik een concrete  stedenband in kaart brengen. Hier valt op te merken dat we 

maar één kant van het verhaal horen, namelijk de perceptie vanuit het Westen. De klemtoon ligt dan 

ook op de Noordwerking: wat de mensen motiveert om zich te engageren, wat hun perceptie is, wat 

de verwachtingen en hindernissen zijn, welke rol de gemeenschap speelt of kan spelen, hoe dit de 

mensen en de eigen gemeenschap beroerd. Mijn aandacht gaat hier vooral uit naar de 

stedenbandwerking met het Nicaraguaanse Santo Tomás. Deze 25 jarige verbroedering kan ons 

inzicht kan geven in de evolutie van zo’n stedenband. De stedenbanden met Kara Kara (Niger) en 

Pejë (Kosovo) worden nadien kort besproken. Ik eindig het hoofdstuk met enkele conclusies over 

relationaliteit en ontwikkelingssamenwerking die aansluiten bij de vorige hoofdstukken en meer 

bepaald met een relationele perspectief op de Noord-Zuid problematiek.242 

  

 

7.2. Voorstelling geïnterviewden 

 

De geïnterviewden hebben allemaal een andere functie of verhouding tot de stedenband. Op deze 

manier kunnen we tot een evenwichtig beeld komen van wat de stedenband juist betekent. 

 

Ilse Renard is stafmedewerkster bij de VVSG en staat in voor de coördinatie van de stedenband. 

Voordien werkte ze op de dienst Internationale Samenwerking van de stad Mechelen.  

 

Louis Geysmans is sinds 1984 Noord-Zuid ambtenaar van de gemeente Mol. 

 

                                                           
241

 De transcripties van de volledige interviews zijn in de bijlage te vinden. In dit hoofdstuk voeg ik vaak 
letterlijke fragmenten uit deze interviews toe zodat de nuances in de antwoorden van mijn geïnterviewden niet 
verloren gaan.  
242

 Zie 5.4. 
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Rit Kerstens is als Open VLD- schepen reeds 8 jaar bevoegd voor het Noord-Zuid beleid van de 

gemeente Mol. 

 

Robbe Geysmans, zoon van Louis, studeert Sociologische wetenschappen aan de UGent en is tevens 

voorzitter van de Nicajongeren, dat is de jongerentak van het Nicaraguacomité. 

 

Hans Dekoninck is de directeur van het Koninklijk Atheneum in Turnhout en huidig voorzitter van het 

Nicaraguacomité, dat zijn de groep vrijwilligers die de stedenband met Santo Tomás dragen. 

 

Theo Celen stond net als Louis Geysmans aan de wieg van de stedenband met Santo Tomás. Hij zou 

tot de overgang naar het nieuwe millennium voorzitter zijn van het Nicaraguacomité. 

 

Els Yperman werkt sinds kort als coördinator van de stedenbandwerking bij het VAIS. Daarvoor was 

ze werkzaam voor het FOS, het fonds voor ontwikkelingssamenwerking. 

 

 

7.3. De stedenband tussen Mol en Santo Tomás 

 

7.3.1. Ontstaan en eerste jaren 

 

In 1983 trok Mollenaar Johan Hannes met een nationale brigade naar Nicaragua. Deze brigade 

sympathiseerde met de Sandinisten  die in 1979, na een jarenlange dictatuur onder leiding van de 

familie Somoza, aan de macht kwamen. De revolutie met aan het hoofd Daniel Ortega had haar 

succes deels te danken aan de goodwill van de Verenigde Staten. Jimmy Carter trok lessen uit het 

Vietnam- debacle en bood zelfs hulpverlening aan de Sandinistische regering. In 1981 verzuurden de 

relaties met de Verenigde Staten, nu onder leiding van Ronald Reagan, opnieuw – wat zelfs zou 

leiden tot Amerikaanse steun aan de contra beweging, tegen het Sandinistische bewind. In dit kader 

moet men dus de grote solidariteitsgolf vanuit enkele Europese landen met de Sandinisten, en 

breder Nicaragua, begrijpen 

 

Bij zijn terugkomst had hij genoeg verhalen om een zes-, zevental mensen te overtuigen om iets 

meer te gaan doen voor de Sandinisten. Naast het reeds bestaande El Salvador- comité werd er zo 

ook een Nicaraguacomité opgericht. Theo Celen, Jef Kems, Louis Geysmans en zijn zus wilden binnen 

dat kader aan de volgende brigade deelnemen, die als doel had om enkele ‘casa communales’ in 

Managua te bouwen. Voor hun vertrek in 1984 kreeg Theo Celen ‘het mandaat’ van de toenmalige 
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jong- progressieve SP- schepen Hubert Celen (geen familie van Theo), om een stad of dorp te vinden 

waarmee Mol een stedenband kon afsluiten. Het idee van een stedenband was iets, aldus Louis 

Geysmans, dat kwam overwaaien vanuit Amsterdam dat rond die tijd een stedenband had afgesloten 

met de hoofdstad van Nicaragua, Managua.  

Theo Celen ging tijdens hun werkbrigade naar een conferentie die plaatsvond in de Nicaraguaanse 

hoofdstad en de naam ‘rond stad en vrede’ meekreeg. Daar ontmoette hij enkele afgevaardigden van 

kandidaat-dorpen die hij vervolgens ook zou gaan bezoeken. Uiteindelijk, twee dagen voordat de 

Belgische delegatie naar huis zou terugkeren, besloot de Nicaraguaanse overheid dat Santo Tomás de 

partner zou worden van Mol. Dit illustreert het communistisch geïnspireerde staatsgeleide beleid van 

de Sandinistische regering. De laatste dag repte Theo zich naar Santo Tomás om ten nauwer nood 

enkele gegevens te verzamelen en foto’s te nemen die hij thuis zouden kunnen voorleggen aan het 

gemeentebestuur. De redenering van de Nicaraguaanse overheid was dat er door de Europeanen 

enkel aanvragen werden ingediend voor stedenbanden met redelijk goed georganiseerde steden 

gelegen aan de ‘welvarendere’ Westkust, waar 80% van de Nicaraguaanse bevolking leeft. In het 

Oosten liggen er echter vele dorpen in moerassige gebieden waar de ontwikkelingswerkers vaak 

geen oog voor hebben. Santo Tomás is een van die dorpen. 

Bij de terugkomst trokken Theo en Hubert Selen naar de vijf gemeenteraadspartijen om een pleidooi 

te houden voor de stedenband. Ondanks dat het plan een duidelijke linkse invalshoek had, werd het 

toch door alle vijf Molse politieke partijen gedragen, iets wat uniek was voor het politieke klimaat 

van de jaren ’80, aldus Theo Celen. Theo werd bij aanvang aangeduid als voorzitter van het 

Nicaraguacomité, de vrijwilligersgroep die de stedenband zouden dragen en verder richting geven. 

Louis Geysmans werd tot Noord-Zuid ambtenaar van de gemeente Mol benoemd. 

In 1985 volgde dan de eerste brigade richting Santo Tomás. Daar werd op 13 augustus 1985 een 

symbolisch moment ingelast waarbij beide burgemeesters via telefoonverbinding met elkaar in 

contact stonden, elkaar begroetten en de stedenbandovereenkomst tekenden. Dit was live te volgen 

op radio Mol. 

Vanaf het begin werd er ingezet op de wisselwerking. Zo kwam er al in 1986 een delegatie uit Santo 

Tomás naar Mol, met de burgemeester, de priester, een afgevaardigde van de vrouwenbewegingen 

en iemand uit de jongerenbeweging. De delegatie dweilde zowat alle instanties en verenigingen uit 

Mol af, wat een enorm enthousiasme gaf aan de Noordwerking. Al voor de komst waren er 30 tot 35 

organisaties aanwezig op de vergadering van het Nicaraguacomité ter voorbereiding van die 

ontvangst.    

De samenwerking verliep tot 1990 opmerkelijk vlot. Doordat het FSLN (Frente Sandinista de 

Liberación Nacional, de partij van Ortega) een absolute meerderheid had, kon ze haar politiek 

makkelijk doorvoeren en was er een rechtlijnige samenwerking mogelijk. Wel lag Nicaragua in het 
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puin en stond improvisatie hoog op de agenda. Zo werden bijvoorbeeld alle werktuigen, hamers, 

kruiwagens et cetera, meegenomen uit België. 

In 1990 verloren de Sandinisten, vrij onverwacht, de verkiezingen. Alle oppositiepartijen, van 

communisten tot extreemrechts, hadden zich tot één anti- Sandinistisch front verzameld. De nieuwe 

regering nam scherpe maatregelen. Ze stelde dat alle buitenlandse hulp nationaal gestort moest 

worden.  

Theo Celen vertelt hoe bijna alle bestaande comités in België stilvielen. Ook in Mol ontstond er 

wantrouwen. Na een grondig debat over de toekomst van de samenwerking werd er beslist om in 

Santo Tomás een onafhankelijke vzw op te richten, het CDC (Comité para Desarrollo Comunal), die 

voor continuïteit zou moeten zorgen in de samenwerking en de politieke turbulenties zou moeten 

kunnen overkomen. De contacten met het gemeentebestuur werden wel bewaard: zo werd de 

burgemeester ook uitgenodigd op de delegaties et cetera. Hans Dekonink, huidig voorzitter van het 

Nicaraguacomité, merkt op dat dit de eerste stap naar depolitisering en dus ook professionalisering 

van de stedenband is geweest. 

  

 

7.3.2. De professionalisering van de samenwerking 

 

Tot ’93, ’94 zette Theo Celen zich actief in als voorzitter van het Nicaraguacomité. Een dergelijk 

engagement is  een enorm tijdrovende ‘hobby’. Ze neemt plaats tussen en na de werkuren; in de 

weekends en in de vakanties.  Er zijn immers vergaderingen, brigades, evenementen, conferenties 

enzovoort, om bij te wonen. Begin jaren ’90 trouwde Theo en stichtte hij een gezin. Daardoor werd 

het moeilijker om zich volledig te blijven inzetten voor het comité. De tweede helft van de jaren ’90 

was het voor Theo kwestie om, naar zijn eigen bewoordingen, “het spel draaiende houden”.  

In 1998 werd er de eerste inleefreis voor Molse jongeren georganiseerd. Op die manier is Hans 

Dekoninck, toenmalig leerkracht, voor het eerst in contact met de stedenband gekomen. Hij nam 

deel aan de eerste inleefreis als begeleider en is later dat jaar nogmaals teruggekeerd naar Santo 

Tomás met een brigade voor een verblijf van zes weken. Door zijn enthousiasme is hij in 2000 

officieel voorzitter geworden van het Nicaraguacomité.  

Hij en Jurgen Vanbeylen brachten een nieuwe wind in het comité. Er ontstond eind jaren ’90 vraag 

naar een professionelere werking en zo vonden er nieuwe ideeën en theoretische modellen 

(ondermeer door Herman van de Velde van vzw VOLENS) ingang in de stedenbandwerking. Deze 

denkgroep, die vrij natuurlijk gegroeid is, aldus Hans Dekoninck, zou tezamen met Louis Geysmans 

instaan voor de professionalisering van de ontwikkelingssamenwerking binnen de stedenband aan 
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het begin van het nieuwe millennium. Louis Geysman stelt dat ook de inleefreizen een extra boom 

aan de samenwerking hebben gegeven. 

 

De uitkomst van de professionalisering zien we bijvoorbeeld in het werken met vijfarenplannen. 

Voordien was er enkel samenwerking met de mutualiteiten, voornamelijk het FOS en eenmalig met 

Oxfam. Louis Geysmans getuigt overigens dat de ngo-wereld oorspronkelijk vrij afkerig reageerde op 

de stedenband, omdat de know how niet aanwezig zou zijn. In het begin van de werking kwamen er 

veel verschillende aanvragen vanuit Santo Tomás binnen en ging men in Mol na welke plannen men 

wilde steunen en wat er binnen de financiële mogelijkheden paste. Nu echter moet er eerst in het 

centrale comité, het CDC, worden beslist welke projecten ze gesteund willen zien. Zij bepalen de 

prioriteiten en zo zou er vermeden worden dat men in Santo Tomás projecten ging doorvoeren om 

de Westerse partner ‘te plezieren’. Iets wat in het verleden wel al eens gebeurde. Men wou uit het 

Nicaraguacomité ook heel bewust breken met de oude missionarismentaliteit. Het CDC wordt op de 

hoogte gesteld wat de (vaste) budgetten zijn. Er is met andere woorden veel meer structuur in de 

stedenbandwerking ingebracht. Dit heeft uiteraard ook te maken met de betere organisatie aan de 

overheid met betrekking tot gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking zoals we in het vorige 

hoofdstuk hebben gezien. Bij de aanvang van het eerste vijfjarenplan is er ook een grote studie 

gemaakt over wat de noden van Santo Tomás nu juist zijn. Twee weken lang hebben drie Belgen en 

drie Nicaraguanen op basis van die studie gezamenlijk aan het eerste vijfjarenplan gewerkt. 

Theo Celen zegt dat de professionalisering enigszins ook ontnuchterend is: “Die magie is anders… De 

magie is eigenlijk weg. De magie heeft plaatsgemaakt voor professionalisme.”  

 

 

7.3.3. Doelstellingen en werking 

 

De doelstellingen van de stedenband zijn voor Hans Dekoninck, volgens de visie van het huidige 

Nicacomité, de volgende: 

 

 “De eerste doelstelling is eigenlijk een sociaal vangnet creëren binnen Santo Tomás. (…) een 

sociale zekerheid en sociale voorzieningen voor de Tomásinos. Die waar het kan, uitgebaat 

wordt of waargemaakt wordt door de gemeenten (…) en waar dat niet kan, omdat het instabiel 

is: door de partnerorganisatie, door de NGO. Om dat waar te maken, om dat stabiel te maken, 

heb je eigenlijk enkele mensen nodig van ginds die daar met hun hart voor gaan, met kennis 

van zaken voor gaan. En de derde doelstelling is nu om via economische getinte projecten zelf 
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financiering te genereren op Nicaraguaans niveau. Zodat ze hun projecten zonder buitenlandse 

hulp kunnen realiseren.” 

 

Op de website van het Nicaraguacomité243 kan men de verschillende programma’s terugvinden. Er 

wordt gewerkt rond onderwijs, hongersnood,  gezondheidszorg, huisvesting, lokale economie, milieu, 

jeugdwerking, straatkinderen en gehandicapten. Op sommige van deze thema’s, bijvoorbeeld in zake 

milieu en afvalbeleid, kan een uitwisseling tussen ambtenaren een meerwaarde zijn, zo meent Hans 

Dekoninck. Op vlak van lokale economie, de derde doelstelling, gaat dat veel moeilijker. Een 

marktbeleid in België en in Nicaragua zijn nu eenmaal heel verschillend. 

 

In de stedenbandwerking zijn er dus vaak bilaterale verbanden, tussen de gemeenteambtenaren, 

tussen de vrouwengroepen, tussen jongerengroepen (jeugdbewegingen) et cetera. Het 

Nicaraguacomité en het Nicajongerencomité proberen dit te stroomlijnen. Bij de comités heb je altijd 

een handvol mensen die de groep dragen, die de ideologie bepalen, die de lijnen uitzetten. Daar rond 

heb je nog een grote groep mensen die vooral meewerken aan het organiseren van acties, 

inzamelprojecten et cetera. 

De Nicajongeren zijn de jongerengroep, een 30- tot 40tal man, die vooral werken rond de 

inleefreizen. Zij vangen de meest enthousiasten voor en vooral na de inleefreis op en fungeren zo als 

brug naar het Nicaraguacomité of gewoon een verdere betrokkenheid bij de stedenband. De 

Nicajongeren kunnen ook evenementen organiseren die beter gericht zijn naar de Molse jongeren 

toe, zoals de jaarlijks terugkomende Nicaterassen. Daarnaast zijn er ook eenmalige activiteiten, zoals 

bijvoorbeeld een voetbaltoernooi. Ze gaan ook spreken op activiteiten van anderen of helpen als 

vrijwilligers mee, bijvoorbeeld bij het organiseren van een festival. Daar buiten wordt er voldoende 

aandacht besteedt aan weekends als een vorm van teambuilding of gewoon ontspanning onder 

vrienden.   

Voor de Nicajongeren zelfs is het belangrijk om een apolitiek karakter te houden; Robbe Geysmans is 

daar bijvoorbeeld heel bewust in. Maar de link met ‘links’ is snel gelegd en sommige van de jongeren 

zijn dan ook betrokken in Groen! of SP.A. Omgekeerd worden de lokale politieke partijen graag 

geassocieerd met gezichten uit de stedenbandwerking.  

Hans Dekoninck stelt dat de jongeren een hoog niveau halen als het aankomt op inhoudelijke 

discussies, al stelt hij wel vast dat ze niet echt deelnemen aan het uitbouwen van de Molse visie op 

de stedenband. Sommigen van de jongeren zijn zonen of dochters van mensen die al lang betrokken 
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 http://users.telenet.be/nicacomitemol/nicacomitemol/Nicamol/, laatst geraadpleegd op 27 juli. 
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zijn bij het Nicacomité. Wanneer zij ook mee in het avontuur stappen geeft dat ook een extra 

motivatie aan de ouders, aldus Hans Dekoninck. 

Het engagement van de jongeren uit Mol zorgt er ook voor dat jongeren uit Santo Tomás 

geëngageerd geraken. Daar hebben ze echter wel al negatieve ervaringen mee gehad. Sommige van 

de jongeren uit Santo Tomás waren met hun ‘imitatie’ voorbij de culturele gevoeligheden gegaan.  Ze 

gingen te hard op de deur kloppen, lieten zich te kritisch uit, dronken teveel pinten, beschadigden 

het imago, keken over politieke grenzen heen et cetera. Iets wat de jongeren hier perfect mogen 

doen, aldus Han Dekoninck, waar ze zelfs gestimuleerd toe worden.  

 

Theo Celen duidt het belang aan van een goede basiswerking; er moet iets aan de basis liggen 

waardoor de mensen gegrepen worden: 

 

“(…) ik vind dat de stedenband moet starten uit een initiatief aan de basis. Anders zie ik weinig 

kansen op slagen. Je ziet echt, ergens moet er een microbe ontstaan bij mensen, dat kan zijn bij 

een privéreis, bij een schoolreis... Die dan genoeg steun moeten krijgen, een kader moeten 

krijgen via de dienst gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking of andere kanalen. Om ze te 

laten groeien.” 

 

Deze basiswerking is ook belangrijk om de politieke veranderingen of turbulenties op te vangen. 

 

 

7.3.4. Rol van de politiek 

 

Hubert Celen was medeoprichter van het Nicaraguacomité en 18 jaar als SP- schepen bevoegd voor 

ontwikkelingssamenwerking. Daarna werd Rit Kerstens verkozen, een Open VLDster, die zich  voor de 

verkiezingen kritisch had uitgelaten over de stedenband en de geldstromen die daar in omgingen. 

Hier speelde het Nicaraguacomité een belangrijke rol in: na haar benoeming zorgde het comité 

ervoor dat de schepen goed geïnformeerd werd over de stedenbandwerking. Ze beseften ook dat ze 

dit eigenlijk al voor de verkiezingen hadden moeten doen. Haar sceptische houding is in elk geval vrij 

snel veranderd naar sympathie tot zelfs een volwaardig engagement. Zo probeert ze zoveel mogelijk 

naar de vergaderingen van de comités te gaan (Santo Tomás en Kara Kara) en probeert ze af en toe 

mee af te reizen naar de Zuidelijke partners. Hans Dekoninck beklemtoont het belang van het aan de 

lijve meemaken van de werking op het terrein. Zo ziet de schepen enerzijds de binnenkant van de 

werking, maar kan ze anderzijds ook in haar functie een externe kritische blik op de stedenband 
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blijven uitoefenen. Waar het comité zorgt voor het draagvlak van de stedenband, zorgt de schepen 

voor het draagvlak in de politiek, binnen het schepencollege. 

 

De politieke situatie in Nicaragua is hierboven al besproken. Louis Geysmans stelt vast dat vandaag 

de polarisatie enorm verminderd is en Nicaragua evolueert naar een stabiel politiek klimaat. Rit 

Kerstens merkt ook op dat de politieke kleur van de burgemeester in Santo Tomás enigszins te 

relativeren valt. Zo heeft ze ook al positieve ervaringen gehad met een liberale ‘rechtsere’ 

burgemeester. Het belangrijkste is dat de persoon ‘open’ is en het beste voorheeft met zijn dorp. 

 

 

7.3.5. Wederkerigheid en impact 

 

In de ontwikkelingssamenwerking  is wederkerigheid een centraal concept geworden. Er bestaat 

echter heel wat scepticisme rond de vraag: “Wat kunnen wij nu leren van hen?”. Ilse Renard, 

stafmedewerker bij de VVSG, die de Vlaamse gemeentes bemiddelt met betrekking tot de 

stedenbanden, merkt op dat deze vraag meer in politieke middens opduikt dan bij de ambtenaren. 

Deze laatste gaan meer actief op zoek naar de meerwaarde voor het Noorden. Zelf vindt ze dat 

ontwikkelingssamenwerking optreedt als een spiegel voor de eigen werking.  Je gaat kritischer kijken 

naar je eigen beleid en bewust de vraag stellen: “Zijn wij wel goed bezig?”. Daarbij wordt men 

bewust gemaakt van de middelen die men ter beschikking heeft en of men met enige creativiteit niet 

meer kan doen met minder middelen. 

Er zijn wel voorbeelden te vinden waarbij de gemeenten deze ‘meerwaarde voor het Noorden’  

expliciet gaan opzoeken. Bijvoorbeeld zocht Gent inspiratie bij haar Zuid-Afrikaanse partner om tot 

een gebiedsgerichte planning te komen, een vorm van overheveling van bevoegdheden naar de 

wijkenraden om tot een participatieve samenwerking te komen. Uiteindelijk bleek dat dit vooral 

theoretische modellen waren en dat het in de praktijk niet zo vlot verliep. Een geslaagder voorbeeld 

vinden we bij Herent die op advies van haar Guatemalteekse partner meer groepsgericht ging 

werken binnen het OCMW, in plaats van een traditionele individuele aanpak. Zo ontstond er een 

praatgroep over wat armoede nu juist is en hoe mensen daar mee omgaan. Daarbij werden er ook 

heel praktische zaken gesproken, bijvoorbeeld hoe men het krappe budget beheert. Enkele van de 

‘armen’ uit Herent zijn zo zelfs kunnen meegaan op missie naar Guatemala om te vertellen over hun 

ervaring met armoede. 

Ilse Renard concludeert dat het ‘culturele’ zowel professioneel als persoonlijk verrijkend is. 

 

Louis Geysmans laat zich dan weer kritisch uit over de idee van wederkerigheid: 
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“Je moet dat ook maar is vragen in andere gemeentes: wat is nu de wederkerigheid? Wat 

hebben jullie geleerd van de mensen in het Zuiden? Wat hebben zij ons aangeboden? Dan hoor 

je zo wel eens van: ja, ja, ja. De rust van de mensen, dat ze niet zo gehaast zijn, de 

vriendelijkheid, die dingen, maar concreet is dat heel moeilijk.“  

 

Zo kan hij zelf moeilijk een concreet voorbeeld bedenken welke lessen Mol van Santo Tomás heeft 

geleerd. In heel België weet hij maar één voorbeeld, namelijk dat van Herent, wat Ilse Renard me dus 

ook wist te vertellen. 

Als ik opwerp of dat de wederkerigheid niet eerder in het zingevende dan in het organisatorische 

kennisgerichte plaatsvindt, antwoordt hij instemmend: 

 

“Ik denk zeker wel naar zingeving voor mensen die er bij betrokken zijn, ja. Ook voor jongeren 

dat ze contact leggen met andere culturen. Ze zien ook dat het anders kan, met minder 

materiële voordelen. Op dat vlak geeft dat wel heel veel zin. Ook naar de mensen toe. Ze leren 

open in de wereld te staan. De grenzen gaan open. De stedenband, vinden wij ook, is een heel  

mooie kapstok om de wereldproblematiek aan op te hangen, het is zeer concreet. Bijvoorbeeld 

de millenniumdoelen laten we steeds terugkomen. We doen daar vormingen rond en 

sensibilisatieacties. Voor de jongeren geeft dat toch een open kijk.” 

 

Hans Dekonick meent dat men wel van elkaars denken leert. Hij vindt het wel moeilijk om te zeggen 

dat ze in Santo Tomás ‘Belgischer’ zijn gaan nadenken. Ze hebben zelf ook, uit eigen wil, veel 

geïnvesteerd in vormingen bij Nicaraguaanse instellingen, waardoor ze dingen beter zijn gaan kunnen 

organiseren. Het lijkt er op dat beide partners naar elkaar toe groeien en op die manier tot een 

directe communicatie en samenwerking komen. 

 

De stedenband doet op verschillende manieren aan sensibilisatie. Mol is met een negental 

middelbare scholen en een 8000 a 9000 leerlingen een echte scholengemeenschap. Een school biedt 

een goed kader om informatie te voorzien over de stedenband en biedt dus, zoals Louis Geysmans 

zei, een goede kapstop voor de wereldproblematiek aan te hangen. Ook is er een Santo Tomás-plein 

in Mol waar de wereldwinkel ook gevestigd is  en zijn er bij het inrijden van de gemeente borden die 

de verbroedering met Santo Tomás aangeven. Daarbij zijn er ook veel van de verenigingen bij 

betrokken, zoals bijvoorbeeld de vrouwenorganisaties. De aanwezigheid en zichtbaarheid is een feit, 

al blijft de echte invloed moeilijk te meten. 
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Het belangrijkste, en ontegensprekelijk het meest invloedrijkste, zijn de inleefreizen. Er zijn nu al vijf 

inleefreizen geweest, waar er een 250 mensen, voornamelijk leerlingen, aan hebben kunnen 

deelnemen. Die delen hun reiservaring ook met hun familie, hun buren, hun vrienden, hun collega’s… 

Op die manier geraakt de boodschap verspreidt. 

 

De inleefreizen worden om de drie jaar georganiseerd. Voor elke inleefreis is er een 

selectieprocedure. Daar komt ook nog een serieuze voorbereiding bij kijken: zo is er de Spaanse les, 

zijn er weekends, vormingen enzovoort. Hans Dekoninck stelt dat wanneer je niet oppast inleefreizen 

ASO-projecten zijn. Daarom probeert men vanuit het Nicaraguacomuté actief leerlingen uit het TSO 

en BSO mee te krijgen. Deze positieve discriminatie lukt ook, maar toch haken TSO en BSO leerlingen 

opmerkelijk sneller af. Door de selectieprocedure maken de Nicajongeren zich niet volledig populair: 

de vraag is immers groter dan het aanbod. Robbe Geysmans stelt dat ze in hun selectieprocedure 

niet altijd even objectief zijn zoals ze zouden willen. 

  

Bij een inleefreis wordt er meestal eerst een uitgebreid bezoek gebracht aan de hoofdstad Managua, 

waar er enkele culturele en toeristische dingen worden bezocht. Daarnaast zijn er bezoeken aan de 

straathoekwerking, het stort… Men gaat expliciet de armste wijken gaan opzoeken. Het overige 

gedeelte van de reis bestaat uit een logement in Santo Tomás bij een gastgezin. In een boekje dat de 

ervaringen van enkele van de leerlingen bundelt, geschreven in dagboek/logboek stijl, lees ik dat 

deze gastgezinnen bij meer welgestelde horen. Sommige van de leerlingen voelen zich daar niet zo 

gemakkelijk bij; ze willen de echte armoede meemaken, maar begrijpen ook wel dat men geen 

risico’s wil nemen qua hygiëne en veiligheid enzovoort. Nog in Santo Tomás worden enkele van de 

medegefinancierde projecten bezocht en trachten de leerlingen er in mee te draaien. Na de reis is er 

nog een hele na- verwerking. Zo worden de ervaringen gegoten in een project: een toneelstuk, een 

boek of iets dergelijks. 

 

De inleefreizen laten in meeste gevallen een grote indruk na. Robbe Geysmans vertelt: 

 

“(…) dat is natuurlijk verschillend per individu, hé. Diegenen die het hardst door aangesproken 

worden, zijn diegenen die later meestal ook bij de Nicajongeren terecht komen. We hebben ook 

al een aantal keer gehad dat iemand zei: ‘Ja, het doet me eigenlijk niet echt veel’. Dat kan ook 

gebeuren, maar bij de meeste mensen heeft dat wel een grote indruk. Vooral zo bij de 

uitstappen in Managua, in de hoofdstad. De extreme wijken van armoede, waar de mensen op 

straat leven, het stort waarop de mensen dan leven. Dat heeft wel een grote invloed, dat hangt 
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natuurlijk ook wel wat af van de reisorganisatie. Sommige inleefreizen zijn met minder mensen. 

De vorige keer was het met 70 tot 100 mensen, als je de begeleiding en gemeentepersoneel 

meerekent. Dat is heel veel volk en dan merk je wel dat dat minder impact heeft. Het is ook een 

land dat aan het evolueren is, het is niet… Veel mensen stellen zich voor: ‘Dat is een arm land, 

iedereen leeft daar op straat’, dat is natuurlijk niet zo. Dat is een land, dat doet het slecht, 

maar ook niet extreem slecht. Niet pakweg, Somalië, de Afrikaanse landen. Dus op dat gebied 

is het ook wel dubbel. Je hebt daar bijvoorbeeld de winkelcentra, je ziet die daar ook staan, en 

als je dat niet goed kunt kaderen van ‘dat is alleen maar voor de bovenste bevolking’, is die 

impact wel minder.” 

 

Hans Dekoninck stelt dan weer dat de inleefreizen alleen belangrijk zijn voor de Noordwerking. Voor 

de Zuidwerking betekent het vooral een enorme inspanning om de ontvangst goed te kunnen 

organiseren, al zien de Tomásinos wel de solidariteit en geeft dat energie. 

  

Hij denkt dat de mensen van Mol die er indirect bij betrokken zijn de dingen wel beter gaan 

begrijpen, maar dat ze daarom niet anders gaan leven. Maar voor de jongeren die echt in de 

projecten geloven tekent het hun toekomst en dan gaan ze weldegelijk ook anders leven, zich anders 

gedragen. Ik peilde ook naar zijn persoonlijke indruk van de reizen en brigades: 

 

“Dat heeft van mij persoonlijk wel een veel rijkere mens gemaakt, qua gedachten, qua 

openheid, qua gedrevenheid. Het is iets dat me ongelooflijk geraakt heeft. Ik wil daar, al ben ik 

moe, tijd in steken ’s avonds. Voorbeeld ook naar mijn kinderen toe kan ik dat - ik heb nu twee 

kinderen die de volgende maanden in Nicaragua gaan verblijven een tijd. Dat is hun eigen 

keuze geweest, maar ik kan dat mee voorbereiden en dat heeft een enorme drive. Ik ben zeker 

– ik ben nu directeur van die school en ik denk dat ik zonder die stedenband een andere mensen 

zou geweest zijn. Ik denk dat ik veel meer opener geworden ben voor verschillen tussen 

mensen, verschillen kunnen appreciëren en daar mee omgaan. Dat vooral. En voor de rest denk 

ik dat dat ook mijn ogen geopend heeft voor sociale problemen hier. Als je in een conconneke 

opgroeit van een probleemloos leven in België ben je daar wel eens geneigd daar geen oog 

voor te hebben. Ik heb ook veel meer interesse gekregen in de achtergrond van Latijns- 

Amerika. Dus ook veel meer over lezen, voor openstaan, gewoon ook veel meer nadenken over 

het leven.” 
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Theo Celen vertelt dat de eerste brigade naar Nicaragua ook op hem een enorme impact had. Het lag 

voor hem persoonlijk in het verlengde van de internationale vakantiekampen die vooral in het Zuiden 

van Europa werden georganiseerd waar hij toen al een jaar of 9 aan deelnam: 

 

“Dat waren kampen met 350, 400 deelnemers tussen 16 en 23. Die waren gestoeld op het 

principe: ‘la liberté, c’est l’autre’ van Jean-Paul Sartre. Er werd heel veel geëxperimenteerd met 

basisdemocratie, men kwam daar toe met een beperkt aantal monitors, met een beperkt 

aantal volwassenen, en met dus heel veel jongeren die een eigen maatschappij een beetje 

moesten creëren. Dat was een heel boeiend stuk in mijn jeugdjaren. Maar ik vond dat ook een 

stukje terug in de ontwikkelingssamenwerking. Waar je ziet dat je mensen moet organiseren. 

Dat je met mensen samen heel wat dingen kunt doen. Eenmaal in Nicaragua en je ziet daar die 

ontzettende wilskracht, die ontzettende goede intenties van die mensen na jarenlange 

onderdrukking. Dan wil je daar deel van uitmaken om dat veranderingsproces meer kans te 

geven, mee na te denken wat kan. En in het begin denk je ook heel pragmatisch en wil je ook 

hulp bieden, dat is altijd een reflex, als je die armoede ziet, die ellende ziet. Dan ga je toch nog 

iets meer nadenken over de ongelijkheid, de verdeling van de wereld tussen Noord en Zuid.” 

 

Zonder een goede veldstudie is het moeilijk aan te duiden wat de impact is van de Zuidwerking. Toch 

stelt schepen Rit Kerstens dat ze op haar nu 8-jarige legislatuur en een drietal bezoeken aan Santo 

Tomás een positieve evolutie ziet: 

 

“We hebben daar toch een duurzaamheidproject gehad rond afval en we zien toch dat andere 

gemeentes uit het land dat daar komen kijken naar hun containerpark. Maar dan zie je ook het 

aantal plastic flesjes langs de weg verminderd is. We hebben daar vuilnisbakjes, een 

containerpark… je ziet gewoon dat daar aan duurzaamheid en netheid heel hard gewerkt 

wordt. Als je door het land rijdt zie je dat dat een heel groot mankement is. Wij hebben daar 

ook het waterzuiveringproject opgestart, dat is wel in een minder goede staat, maar het besef 

van drinkbaar water is wel een van de vereisten en we zien dat we daar wel goed gepresteerd 

hebben. We hebben nu een economisch project – onze lokale ambtenaar van economie is ook 

naar daar eens geweest. Daar ontstond een boerenmarkt, op hetzelfde moment dat wij ook 

zo’n boerenmarkt hebben opgestart. Dat economisch project draait goed. We zien ook dat de 

kinderrefter, dat voor de vele Molenaren toch het symbool is van Santo Tomás. We zien toch 

dat dat zelfbedruipend kan werken. Ik zie dat terplekke het verschil wordt gemaakt.” 
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Qua invloed voor het Noorden is ze ook positief: 

 

“Onze opdracht als beleidsvoerder is eigenlijk om sensibilisatie te bevorderen – zonder het 

Nicacomité zou er dat wel niet zijn, maar we zien ook dat door de folders, berichtgeving en 

communicatie dit ook bij onze Molenaren zijn effect heeft.“  

 

Ze erkent de belangrijke rol van de inleefreizen en zegt dat het, bij wijze van spreken, goed zou zijn 

moest elk dorp of stad, die het kan dragen, zo’n stedenband hebben zodat er noodzakelijke hulp 

geboden kan worden en dat mensen sommige dingen in perspectief zouden kunnen plaatsen, dat ze 

de kraan minder lang zouden laten openstaan. Ze meent ook  dat de Molse scholieren goed op de 

hoogte zijn van de millenniumdoelstellingen.  

 

 

7.3.6. Samenwerking met migranten 

 

Mol heeft een rijk verleden met andere culturen. Dat komt doordat ze al jarenlang een centrum voor 

kernenergie hebben. Rit Kerstens meent dat dit ook bijdraagt tot de open sfeer naar migranten toe 

binnen Mol. 

 

Er is in Mol een grote Turkse gemeenschap van een duizendtal mensen. Louis Geysmans stelt vast 

dat het niet makkelijk is om die gemeenschap te bereiken. Niet bij de stedenbandwerking, niet bij 

jeugdbewegingen, …  – zelfs niet  als het gaat het over integratieproblematiek. Hij stelt zich daarbij 

de vraag of we niet meer naar hen toe zouden moeten gaan, naar hun moskee of een zaaltje bij de 

moskee. Hij meent dat ze op dat vlak in het verleden misschien te bevoogdend zijn geweest.  

 

Als ik aan Rit Kerstens, in een vorige legislatuur bevoegd voor migrantenbeleid, de vraag stel of er 

een samenwerking is tussen de migrantengemeenschappen en het 

ontwikkelingssamenwerkingbeleid van Mol zegt ze dat ze overtuigd is dat je die twee dingen uit 

elkaar moet houden: 

 

“We hebben nu het roer wat omgegooid naar samenlevingsopbouw. Dan denk ik dat we met 

hen (de migranten), maar ook met kansarmen, met de mensen die het sowieso al wat 

moeilijker hebben naar integratie in onze maatschappij – als ze het al moeilijk hebben om dat 

inderdaad wat bij te brengen, maar vooral rond samenleven veel te doen. Ik ben eigenlijk 6 jaar 

schepen van migrantenwerking geweest en ik ken eigenlijk heel goed de Turkse gemeenschap, 
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maar ik ben eigenlijk tot het besef gekomen dat je toch maar in contact komt met de opperen, 

zal ik maar zeggen, en dat het doorvloeien van wat het beleid wil aanbieden, heel moeilijk 

gebeurt naar beneden toe. Dus we zijn een beetje van tactiek veranderd.” 

 

Robbe, socioloog in wording, stelt dat analoog aan TSO leerlingen ook allochtonen moeilijker 

bereikbaar zijn:   

 

“We zijn een organisatie die, niet gewild, maar zich wel profileert als een organisatie die nogal 

bezig is met theoretische dingen, een blanke organisatie eigenlijk, als alle leden blank zijn dan 

ga je daar moeilijk … Het is een beetje hetzelfde als:waarom gaan wij niet naar een café waar 

veel moslims zijn? Zo zie je een segregatie ongewild wel wat optreden denk ik.” 

 

Hans Dekoninck meent dat het Nicaraguacomité niet direct de opdracht heeft om een specifieke 

samenwerking met de migrantengemeenschappen na te streven. Wel wordt er extra moeite gedaan 

om ze bij de inleefreizen te betrekken, analoog aan de situatie met leerlingen uit het TSO en BSO. Hij 

stelt ook vast dat toen vroeger de dienst ontwikkelingssamenwerking nog samen zat met de 

migrantendienst er automatisch wel meer samenwerking was tussen beiden. Hij legt wel de link 

tussen de inleefreizen en de perceptie op migratie binnen de eigen gemeenschap: 

 

“Wat ik wel verwacht, en dat is wel wat mensen werkelijk doen, ik hoop dat ze via die 

inleefreis, of via de stedenband ook die jongeren meer open gaan staan voor anders-zijn, voor 

andere culturen, ook openstaan voor in ons dorp, voor armoede in ons dorp. Maar ik heb niet 

het gevoel dat onze stedenband daarin een actieve rol in moet gaan spelen. Maar meer 

rechtstreeks en in die zin komt armoedeproblematiek in België wel aan bod, als voorbereiding 

op de inleefreis.” 

 

Ilse Renard merkt ook op dat de samenleving met de Turkse gemeenschap Mol  in het kader van de 

stedenband moeizaam verloopt. Zij legt daarbij een link tussen de stedenband en perceptie op 

vluchtelingen: 

 

“ (…) denk maar Senegal - Zemst, in hoeverre een stedenband invloed kan hebben over de 

beleving van de bevolking. Dat lijkt me wel belangrijk. Ik bedoel, der zijn tegenwoordig ook heel 

veel Senegalese en Gambiaanse vluchtelingen die naar hier komen. Het beeld van mensen in 

Zemst en ook in Oostende kan wel veranderen dankzij sensibilisatie rond de stedenband.” 
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7.3.7. Waarom ontwikkelingssamenwerking? 

 

We zagen al hoe Louis Geysmans en Theo Celen in de ontwikkelingssamenwerking zijn gerold. Rit 

Kerstens kwam door haar politiek engagement in aanraking met de stedenbandwerking. Ik stelde 

deze vraag ook aan de ander geïnterviewden. 

 

Hans Dekoninck kwam eerst in contact met ontwikkelingssamenwerking doordat hij binnen het kader 

van zijn bio-ingenieursopleiding zijn thesis deed rond duurzaam bosbeheer. Hij ‘volgde’ daarin 

eigenlijk een geëngageerde vriendin en is op die manier zelf ook enthousiast geworden. Het was ook 

vooral de Latijns-Amerikaanse cultuur die hem aansprak. Ondanks dat zijn leven heel wat drukker is 

geworden sinds zijn benoeming tot directeur, kan hij het niet loslaten. Het werkt naar eigen zeggen 

‘verslavend’. 

 

Ook voor Ilse Renard was er een aantrekkingskracht vanuit die cultuur: 

 

“Ik heb altijd een hart voor de wereld gehad. Ik heb altijd veel gereisd, ook. Ergens in mij was er 

altijd wel een ‘drang’ naar het Spaanstalige, dus kwam ik zo uit bij Latijns-Amerika, waar ik al 

veel in had rondgereisd voordat ik professioneel in de wereld van ontwikkelingssamenwerking 

gerold ben.” 

 

Bij Robbe Geysmans lijkt de reden ook niet ver te zoeken: 

 

“Dat is er natuurlijk van kleins af wat ingestoken natuurlijk. Allebei mijn ouders zijn wel zo heel 

actief in derde wereldwerking: enerzijds als vrijwilliger, mijn vader dan betaald… wereldwinkel 

en zo. Dan ben ik ook zo bij de wereldwinkeljongeren gegaan. Dan eigenlijk altijd zo verder en 

verder in gegroeid, dan wat documentaire, zo de achtergrond wat leren kennen. En zo dan er 

eigenlijk wat inrollen. Eigenlijk hetzelfde als je bij een voetbalclub inrolt, dat begint ook klein. Ik 

denk dat, dat zo een beetje groeit.” 

 

Ook bij Els Yperman is de thuissituatie bepalend geweest: 

 

“(…) ik denk dat dat iets is van thuis meegekregen. En ik ben ook sinds mijn vijftiende in de 

wereldwinkel actief. En dan studeer je iets waardoor je nog meer daarin geraakt. Ik wou wel 

altijd rond ontwikkelingssamenwerking –  als werk, doen.’ 
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Theo Celen stelt vast dat de keuze voor een dergelijk engagement vooral van thuis moet komen en 

heeft daarbij aandacht voor de huidige maatschappijsituatie:  

 

“Ik denk dat, dat niet makkelijk is. Het is net zoals Louis en Rit zeiden, het zal met de paplepel, 

de moedermelk moeten meegegeven worden. Dat heeft uiteraard ook te maken met cultuur 

van thuis, een stukje opvoeding. Maar jongeren nu worden veel ruimer beïnvloed. Waar wij 

beïnvloed werden door beperkte media, is er nu een geweldig aanbod van mediakanalen. 

Kinderen hebben zoveel mogelijkheden, zich met muziek bezig te houden, met hun iPod’s en 

andere toestanden. Dat leidt wel tot vereenzaming en een stuk narcisme, egocentrisme, 

materialisme… Dat merk je wel met de generatie van nu. Ik denk dat dat gewoon 

golfbewegingen zijn in de maatschappij, golfbewegingen in de wereld van de jongeren… Ik heb 

een zoon van 16 die hele dagen met zo’n ding in zijn oren rondloopt en naar muziek luistert. Ik 

moet die aanspreken om dat eens uit te doen, om eens te luisteren. In vergelijking met mezelf 

zie ik iemand die veel egocentrischer en veel materialistischer is dan mezelf. Anders lees ik 

tussen de lijnen ook wel de sociale reflex die die kerel heeft. Alleen op 16 jaar gaat dat er nu 

niet uitkomen. Ik herinner me ook dat toen ik 16 was, ik ook niet zo heel sociaal bewust was. 

Dat zijn toch zaken die een evolutie moeten meemaken, na enkele jaren.” 

 

 

7.3.8. De toekomst 

 

In het vorig hoofdstuk zagen we al dat Ilse Renard gelooft in de stedenbanden, mede omdat ze zelf 

getuige is van de resultaten (cf. Rit Kerstens). Ook hebben we gezien dat ze enorm gelooft in 

netwerking om eenheid te brengen in de stedenbanden die voor Vlaanderen geografisch enorm 

verspreid zijn.  

 

Ook Hans Dekoninck gelooft wel in de Zuidnetwerking, al staat het wel nog wat in zijn 

kinderschoenen. Het CDC zit zo ook in een netwerk van Nederlandse stedenbanden. Hij merkt 

evenwel op dat de Noordnetwerking vooralsnog moeilijk loopt, vooral omdat het enorm tijdrovend is 

voor een al heel erg drukke agenda. Zo zitten de meeste van de Nicajongeren binnen de week op kot 

in een van de studentensteden. Een op twee weekends hebben ze een vergadering of organiseren ze 

een evenement. Om dan een derde weekend bijvoorbeeld naar Sint- Truiden te rijden, dat is er 

teveel aan, aldus Dekoninck. 
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Louis Geysmans gelooft dat de solidariteit met het Zuiden wel leeft. Hij ziet ook bewegingen, 

bijvoorbeeld met de faire trade gemeente, fair trade producten die ook in de supermarkt geraken… 

Desondanks is hij pessimistisch: 

 

“Ik hoop dat dat naar meer gelijkheid toegaat, maar ik vrees dat dat een beetje een lapmiddel 

zal zijn. Omdat de mensen zeggen: ‘Kijk ik heb fairtrade chocolade gekocht, ik ben goed bezig’. 

Dat is het niet, het is meer dan dat. Ik denk ook dat je ervoor moet zorgen dat 

ontwikkelingssamenwerking meer op de politieke agenda gewicht krijgt. En ja, als ik nu zie 

naar de conferentie in Kopenhagen, dan ben ik toch niet zo hoopvol. Ik denk wel dat ze zullen 

moeten op den duur, maar ik ben toch niet zo hoopvol. Omdat… elk blok verdedigt zijn eigen 

belangen, er zit weinig openheid in. Ik hoop alleen dat de mensen, en ik denk dat dat ook 

gebeurt, meer mondialer gericht gaan worden. Maar hoe dat gaat aflopen, of ze daardoor 

socialer gaan worden, dat weet ik niet. Mondialer kan ook zijn: ‘Ik doe vandaag een reisje naar 

Guatemala en het was plezant’.” 

 

Robbe Geysmans benadrukt vooral de negatieve bijklank die ontwikkelingssamenwerking blijft 

meedragen. De toekomst hangt af van hoe ze wordt ingevuld:  

 

“Die visie is een beetje dubbel hé, langs de ene kant heeft ontwikkelingssamenwerking, en nog 

een beetje altijd, een negatieve bijklank. Het is vanuit ‘ons’ perspectief, we gaan dat daar 

oplossen. Dat is ook een beetje het gevaar bij de stedenband zoals wij hebben. Wij hebben 

tenslotte het geld, we moeten daar niet blind voor zijn, we zijn eigenlijk een beetje de 

geldkraan voor hun. In die positie kunnen we wel dingen opleggen, dat uit Westers perspectief 

ideaal lijkt, maar niet ideaal is voor een ontwikkelingsland of mensen uit een dorp, weet ik 

waar. Uit dat oogpunt is ontwikkelingssamenwerking wel een beetje gevaarlijk. Ja, een beetje 

de missionarishouding hé, daar is het woord gaan verkondigen en uitleggen hoe het allemaal 

moet. Maar als je ontwikkelingssamenwerking bijvoorbeeld neemt als een partnerschap waarin 

je beide partners probeert te verrijken, zowel mentaal, de voldoening die je er uit haalt, als de 

infrastructuur bouwen, naar die mensen hun behoeften toe, ‘wat is er nu eigenlijk nodig’. Als 

dat iets is dat niet in uw visie ligt, maar dat zij wel denken dat nodig is, en je doet het dan zo, 

dan denk ik dat ontwikkelingssamenwerking wel iets heel moois kan zijn. Je moet wat uit die 

oude sluier van ontwikkelingssamenwerking uitgeraken. Dat is iets wat 

ontwikkelingssamenwerking de laatste jaren wel tracht te doen, maar wel een negatieve 

bijklank heeft, en waar we dikwijls op afgerekend worden. Dat is ook zo wat de meest 

gehoorde commentaar: ‘Wat zitten jullie jullie geld op te doen aan inleefreizen, terwijl je ’t 
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gewoon zo kunt opsturen’, maar ja. Hoe bereik je een partnerschap als je nooit gaat kijken hoe 

het daar gebeurt? Ja, dat is een beetje dubbel.” 

 

De toekomst van de stedenband wordt volgens Theo Celen wel gevrijwaard. Als de voortrekkers 

zouden wegvallen kan het comité nog steeds verder op een lager pitje. De vijfjaren plannen zijn 

daarbij wel realistisch, 90%  van de doelstellingen worden behaald. Het is, aldus Celen, een 

perfecte mix van realisme en idealisme. 

Over het ontwikkelingsproject algemeen is hij pessimistischer: 

 

“Ik ben daar eigenlijk vrij somber over. Dit is helaas geen prioriteit voor deze wereld. De 

armoede in de wereld is nog schrijnender geworden omdat –  ik ben daar nu de laatste 25 jaar 

getuige van tussen haakjes, van kleinschalige hulpverlening. Uiteraard volg ik ook de andere 

dingen. Uiteindelijk merk je dat er geen resultaten geboekt zijn. Dat in België na een generatie 

armoede nog altijd bestaat. Je merkt ook een verharding van standpunten naar solidariteit, 

met vluchtelingen en zo verder. Je merkt dat het eigenlijk allemaal heel moeilijk zit. En wat de 

derde wereld betreft, ik zou niet zeggen dat het vijf minuutjes politieke moed verricht, maar het 

verricht niet zoveel politieke moed om heel wat problemen in de derde wereld op te lossen. 

Maar als men enkel naar daar trekt om wat ertsen uit de grond te halen, van diegenen die daar 

wonen opzij te jagen. (…) 

Er gebeurt veel te weinig, er gebeurt absoluut veel te weinig. Je kan er perfect voor zorgen dat 

bepaalde ziektes op korte termijn uitgeroeid worden, je kan er perfect voor zorgen dat 

hongersnood in grote delen van de wereld verdwijnt. Het is gewoon geen prioriteit voor 

bepaalde mensen. Het is ook wat zo een systeem dat zichzelf wat in evenwicht houdt. Er zijn 

heel wat ngo’s actief bezig met goede bedoelingen denk ik dan, maar eigenlijk is dat ook 

gewoon het systeem in stand houden. Ze gaan hier en daar wat dweilen, waar het water 

druppelt en dan gaan ze op een ander wat gaan dweilen, maar het zijn fundamentele zaken die 

aangekaart moeten worden.” Hij beklemtoont ook dat heel wat dictators een vrijgeleide 

kregen en krijgen uit de Verenigde Staten. Dat politiek nog een enorme rol speelt. 

“Ik ben een optimist in grote lijnen. Maar ik ben wel wat ontgoocheld in de rol die 

ontwikkelingssamenwerking, of minister van ontwikkelingssamenwerking, of 

staatssecretarissen op Europees vlak, mogen spelen. Het is mogen meedoen, het is hier en daar 

wat krachtcentrales of andere dingen in gang zetten, maar er zit nog altijd een commerciële, 

kapitalistische reflex achter. We gaan nog altijd naar daar als we er zelf iets bij te winnen 

hebben en anders niet. En dat is zowel met de Chinezen die nu komen, als met de Amerikanen 
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of de Fransen of de Belgen. Het start nog altijd vanuit het kapitalistische systeem. Maar ik ga 

hier niet de revolutie prediken (…) 

Zolang het eigen belang blijft primeren bij zij die de hulp aanbieden, zal het nooit fundamenteel 

veranderen.” 

 

 

7.4. Nog twee stedenbanden 

 

Naast de samenwerking met Santo Tomás, heeft Mol nog twee stedenbanden. 

In Mol heb je een Europese school en daar geeft een Duits koppel les die een tijd in Niger hebben 

gewerkt en een jonge Nigeriaan financieel hadden geadopteerd. Die jongen is dan ook op bezoek 

gekomen naar Mol en enthousiast opgevangen door de wereldwinkelgroep. Die organiseerde dan 

een soort restaurant, waar men met de opbrengst een technische school in zijn thuisdorp, Kara Kara, 

konden ondersteunen. In 2004 was er dan een uitwisseling, waar de schepen van 

ontwikkelingssamenwerking, Rit Kerstens, ook bij betrokken was. Deze reis liet een diepe indruk na 

en daarom is de Molse wereldwinkel en haar jongerenwerking zich er ook verder op gaan toeleggen. 

Mol heeft met VAIS een convenant afgesloten om Kara Kara te ondersteunen en richt zich daarbij 

vooral op jongerenproblematiek. Met Kara Kara lijkt de kloof tussen het rijke Noorden en arme 

Zuiden veel groter in vergelijking met Santo Tomás. Men krijgt meer de indruk van ‘wandelende 

bank’ te zijn in Kara Kara, aldus Louis Geysmans. Hij vertelt ook dat hij als ambtenaar  wel nog steeds 

een belangrijke motor is in het project nu het nog in zijn kinderschoenen staat. Een opmerkelijke 

gebeurtenis is dat bij een inleefreis naar Niger er een staatsgreep werd gepleegd, maar dat de Molse 

jongeren ter plekke daar niks van gemerkt hebben.244 Dit toont aan dat er kloof is tussen wat er zich 

op nationaal en lokaal niveau afspeelt. In Niger is de maatschappelijke structuur zo dat je naast de 

traditionele dorpshoofden ook een gemeentebestuur hebt. De samenwerking daartussen werkt in 

Kara Kara vrij goed, aldus Louis Geysmans. De eerste drie jaar werkte Mol samen met een lokale NGO 

die voor de beheerstructuur zorgde. Dat was dus een vorm van capaciteitsopbouw. Ondertussen 

werden er ook vrouwengroepen en dergelijke gesteund, die nadien ook een beheersstructuur 

kregen. Uiteindelijk is er een algemene beheerscomité opgericht, analoog naar de ervaring met Santo 

Tomás, namelijk het CCD (Comité Communal Développement) die onafhankelijk staat, maar waar 

ook het dorpshoofd, verkozenen van de gemeenteraad, vertegenwoordigers uit de verschillende 

dorpjes in zetelen. 

                                                           
244

 Ik heb het exacte tijdstip niet gekregen in het antwoord van Louis Geysmans, maar naar alle waarschijnlijk 
was het deze op 18 februari 2010. 
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Rit Kerstens maakt een eerste evaluatie op: “Der zijn een aantal jongeren die er nu mee bezig zijn, die 

bijvoorbeeld de ‘guards of life’ zijn gaan aanleggen. Zo terracottabolletjes die het vocht behouden. 

Het geneeskundig korps staat er volledig achter. Er is nog veel te doen. We hebben nu vooral rond 

onderwijs, we proberen daar nu ook de democratie, de gemeenteraad, meer input te geven, 

bespreekbaarheid, democratisch denken. We hebben nu voor de volgende 3 jaar ons voorgehouden 

geneeskundige posten, het goede protocol en goede steun, en ook van binnenuit in Niger het 

programma meer kansen te geven, het staat in volle ontplooiing (…).” 

 

De derde stedenband, met Pejë, een stadje uit Kosovo, ontstond rond de eeuwwisselingen en 

kaderde zich binnen een regionale samenwerking, waar Balen, Dessel, Reti en Oud Turnhout ook aan 

deelnamen. Door interne conflicten (niet alle gemeentes waren even enthousiast) en het gebrek aan 

een draagvlak bij de bevolking is deze echter nooit volledig van de grond gekomen en dooft ze nu 

weer uit. Rit Kerstens merkt ook op dat Kosovo geen ontwikkelingsland (meer) is; het is een Europees 

land ‘geworden’. 

  

 

7.5. Relationaliteit in de Molse stedenbandwerking 

 

De stedenband met Santo Tomás is gegroeid vanuit een politiek geïnspireerde solidariteit. Deze 

solidariteit heeft zich verankerd in een basiswerking in de stad Mol, namelijk door het oprichten van 

een Nicaraguacomité. Belangrijke factor daarin was het politieke draagvlak dat werd gecreëerd door 

Hubert Celen, toenmalig schepen van Mol. De eerste werkbrigades hebben dit engagement van de 

vrijwilligers nog verder versterkt. In Kara Kara zien we ook dat een uitwisseling aan de grondslag ligt 

van de stedenband. 

 

Rond de millenniumwisseling heeft de professionalisering zijn intrede gemaakt in stedenbandwerking 

met ondermeer de oprichting van het CDC en het invoeren van vijfjarenplannen. Aan de basis 

daarvan lag er de politieke turbulenties in Nicaragua,  de onvrede over het missionariskarakter en 

naïviteit van de oorspronkelijke werking, het aanwezig zijn van nieuwe theoretische modellen en een 

betere omkadering vanuit de Belgische Overheden. De professionalisering heeft zich door de 

samenwerking zowel in het Noorden als het Zuiden kunnen doorzetten. We zien dat Santo Tomás 

vandaag voor een belangrijke stap staat inzake het opzetten van economische getinte projecten om 

zelf financiering te kunnen genereren voor hun sociale projecten en grotendeels onafhankelijk 

kunnen komen te staan van buitenlandse hulpstromen. Dit is deels te danken aan deze 

professionalisering. 
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Het organiseren van inleefreizen is ook iets wat een nieuwe boost aan de stedenbandwerking heeft 

gegeven, vooral aan de Noordwerking. De jongeren en de vrijwilligers uit het Nicaragua- en 

Nicajongerencomité worden door deze inleefreizen persoonlijke ‘verrijkt’. Men leert men beter om 

te gaan met leven in het Westen, het belangrijke van het onbelangrijke scheiden; men kan zich deels 

losrukken uit de verzakelijking. 

 

De grootste impact uit deze inleefreizen komen met de confrontatie van de echte armoede: het 

leven op het stort, op straat; de lijmsnuivers. Men moet dit koppelen aan de warme ontvangst die 

men krijgt van de Nicaraguanen, ondermeer in de gastgezinnen. Robbe Geysmans merkt ook op dat 

hoe meer Belgen er mee gaan op zo’n inleefreis, hoe minder groot de impact is. De andere Belgen 

treden als buffer op tussen de persoon en de Nicaraguanen.  

 

Louis Geysmans omschrijft deze ontmoetingen in termen van ‘openheid’ en ziet de stedenband ook 

als een kapstok waar je de wereldproblematiek kan aanhangen, om de boodschap uit te dragen: dit is 

prioritair, dit is een oproep naar ons Westerlingen toe. 

 

Hans Dekoninck benadrukt naast de openheid ook de energie die zo’n engagement met zich 

meebrengt. Het bezoek van de ‘blanken’ geeft ook energie aan de Tomásinos, ze zien en voelen de 

solidariteit. Voor hem zelf heeft dit geleidt tot openstaan en appreciëren van verschillen. Het heeft 

ook zijn ogen heeft geopend voor sociale problemen hier.  

   

Theo Celen ziet een verband tussen de internationale werkkampen waar een vorm van 

microsamenlevingen werden opgebouwd en de ontwikkelingssamenwerking. Het gaat om tezamen 

met mensen iets op te bouwen, iets te creëren. Het is eigenlijk dezelfde betekenis van Bubers 

‘utopische’ gemeenschap. Het is deze vorm van samenlevingsopbouw die in de Westerse 

gemeenschap grotendeels opgaat in haar geprofessionaliseerde structuren. Elk individu heeft zijn 

functie, zijn specifieke professie en gaat deels op in het groter geheel. Op dat vlak geeft de 

ontwikkelingssamenwerking een veel concretere zintuiglijke voldoening. Ook Ilse Renard, Hans 

Dekoninck  en Rit Kerstens hebben het belang van het ‘aan de lijve meemaken en zien evolueren’ 

benadrukt. 

 

Theo Celen omschrijft ook welke impact ‘de bede’ heeft in deze context van openheid en directheid, 

ik haal nogmaals zijn woorden aan: “Eenmaal in Nicaragua en je ziet daar die ontzettende wilskracht, 

die ontzettende goede intenties van die mensen na jarenlange onderdrukking. Dan wil je daar deel 
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van uitmaken om dat veranderingsproces meer kans te geven, mee na te denken wat kan. En in het 

begin denk je ook heel pragmatisch en wil je ook hulp bieden, dat is altijd een reflex, als je die 

armoede ziet, die ellende ziet. Dan ga je toch nog iets meer nadenken over de ongelijkheid, de 

verdeling van de wereld tussen Noord en Zuid.” 

 

 

7.6. Conclusie 

 

De casus van Mol heeft ons inzicht gegeven in een concrete stedenbandwerking. Deze is indicatief 

voor wat een stedenband kan zijn en teweeg brengen. Ik heb daarbij het belang van relationaliteit in 

ontwikkelingssamenwerking kunnen aanduiden. Zo zijn de inleefreizen een goede opstap om mensen 

in volledige openheid in aanraking te brengen met armoede, de ander en het leven. Ze bieden de 

mogelijkheid voor een  terugkoppeling naar het eigen leven. Dit verandert misschien niet de concrete 

werking of organisatie van de Molse gemeenschap, maar wel hoe de mensen tegen over kaar komen 

te staan, hoe ze omgaan met andersheid, met armoede, met energie, met koopgedrag.  

Een stedenband is een manier om mensen (in hun verenigingen, in hun professie, in hun schoolgaan) 

samen te brengen en te werken rond een concreet project , om zich tezamen in te zetten voor de 

armen. Laat dit nu juist Bubers conceptie van samen-leven zijn.  
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EINDCONCLUSIES EN VERDERE AANBEVELINGEN 
 

 

In deze eindverhandeling heb ik aan de hand van de filosofieën van Martin Buber, Emmanuel Lévinas 

en care ethics inzicht proberen scheppen in de idee van de intermenselijke relatie als kern van ons 

mens-zijn en samenleven. Dit werd door mij begrepen als een denk-, kijk- en leefwijze. Al deze 

auteurs breken met een bepaalde Westerse wijsgerige traditie die ‘het individu’ centraal in haar 

theorievorming plaatst. Er werd ook ingegaan op de verschillen tussen de filosofieën van Buber en 

Lévinas. Ik concludeerde dat Bubers conceptie van wederkerigheid botst met Lévinas overhelling van 

de menselijke relatie naar het lijden van de Ander. Ook de feministisch geïnspireerde care ethics 

hebben van de menselijke relationaliteit een belangrijk thema gemaakt. Deze relatie wordt vertaald 

in concepten van zorg, kwetsbaarheid en verantwoordelijkheid. Er wordt daarbij ook vaak het 

verband aangehaald met de vrouwelijke ervaring (moederschap).   

 

In het hoofdstuk over Buber heb ik besproken hoe  de menselijke relationaliteit zich kadert binnen de 

samenleving. Er werd nagegaan hoe de verzakelijking van menselijke relaties leidt tot een 

interculturele maatschappij die zich kenmerkt door individualisme en segregatie. 

 

In een later hoofdstuk heb ik, na een korte historische typering en evaluatie van de 

ontwikkelingssamenwerking, aangeduid hoe onder impuls van globalisering er een 4de pijler in de 

ontwikkelingssamenwerking ontstaat.  

 

Vanuit de relationele theorievorming heb ik de twee bovenstaande tendensen met elkaar in verband 

gebracht. Ik kwam tot de stelling dat ontwikkelingssamenwerking een uitzonderlijke context biedt 

voor open menselijke ontmoetingen, waar de bede van de ander kan beantwoord worden. Dit staat 

in contrast met de vreemde en de arme binnen de eigen Westerse gemeenschap. 

 

De vraag werd geopperd welke rol de ontwikkelingssamenwerking kan spelen in het terugvinden van 

de werkelijk betekenis van het samenleven. In het licht daarvan werd de intercommunale 

ontwikkelingssamenwerking uitgediept. Er werd beargumenteerd dat deze personalistische vorm van 

ontwikkelingssamenwerking zich binnen een stedenband kan ontplooien tot een efficiënte manier 

om de levensomstandigheden in concrete samenlevingen in het Zuiden te verbeteren. Op het niveau 

van de gemeente, het dorp of de stad kan men immers de directe dialoog met en tussen de inwoners 

voeren.  
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Daarbij kan er voor de hulpverleners een terugkoppeling naar de eigen maatschappij worden 

gemaakt en kan men de werkelijke betekenis van het samenleven terugvinden. 

Mijn onderzoek naar de concrete stedenbandwerking van Mol illustreerde deze analyse en stelling. 

Ze biedt geen ‘bewijs’, maar is wel indicatief voor wat een stedenband kan betekenen voor mens en 

maatschappij. 

 

~ 

 

Wanneer men een thesis schrijft moet men steeds afbakenen en aflijnen. Over elk van de 

onderwerpen die ik heb aangehaald – de dialoogfilosofie en maatschappijkritiek van Buber, de 

filosofie van Lévinas, de studievorming rond care ethics, de interculturele samenleving, de koppeling 

tussen ontwikkelingssamenwerking en de vreemde/arme in de eigen gemeenschap, de 

vermaatschappelijking van de ontwikkelingssamenwerking, de versplintering in het 

ontwikkelingsbeleid, de relatie tussen ontwikkelingssamenwerking en de winst-economie,  de 

stedenbandwerking, ontwikkelingssamenwerking en zingeving, enzovoort – kan er nog heel wat 

meer gezegd en geschreven worden. Daarbij kan ik opmerken dat zoals bij veel continentale filosofen 

het geval is, de primaire werken meer vertellen dan een hele bibliotheek van secundaire analyses zou 

kunnen bevatten. Een belangrijke uitbreiding van het theoretische luik zou een bespreking van het 

werk van Rosenzweig zijn. Maar er vallen onwaarschijnlijk nog meer dingen te vertellen over 

intermenselijke relationaliteit. 

 

Wat ik niet heb gedaan in deze thesis is concrete verbanden gelegd tussen de concepten van het 

theoretische luik en de stedenbandwerking. Eerder heb ik de theorie, als een rijk pluralistisch geheel 

van concepten en woordbetekenissen, aangewend als perspectief om door te kunnen dringen tot de 

kern van de ontwikkelingssamenwerking in verband met het samenleven. Deze thesis staat zo meer 

in teken van de praktijk, dan van de theorie.  

 

Ik denk dat de filosofie, en meer bepaald de wijsgerige ethiek, zich nog veel meer kan richten naar de 

ontwikkelingssamenwerking. De filosofie reikt ons inzichten en conclusies aan die ons als 

onderzoekers en als mensen niet onberoerd zouden mogen laten.  
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BIJLAGE: Interviews 

 
B. 1 

Opzet en evaluatie 
 

 

Deze interviews kaderen binnen mijn eindproef en maken deel uit van mijn casus: een onderzoek 

naar de stedenbandwerking van Mol. Mijn opzet was om enkele sleutelfiguren te laten vertellen over 

hoe de stedenband is ontstaan, hoe ze verloopt en wat ze teweeg brengt. Ik heb getracht op zoek te 

gaan naar de persoonlijke perspectieven en betrokkenheid van de geïnterviewden, met daarbij 

enkele elementen van de relationele ethiek in mijn achterhoofd houdende. Er wordt dus iets dieper 

gedolven dan bij een louter sociologische of politieke studie het geval zou zijn. 

Ik heb 7 mensen geïnterviewd via audio- opname en deze gesprekken nadien getranscribeerd. Een 

kort overzicht: 

 

 An Verlinden raadde me aan om Ilse Renard, medewerkster van het VVSG als eerste te 

interviewen. Zijn kon, als aanvulling op de bestaande literatuur, de stedenbandwerking 

kaderen vanuit de praktijk. In haar functie staat ze ook heel dicht bij de gemeenten. 

Na dit interview heb ik contact opgenomen met de groepen betrokken bij de 

stedenbandwerking rond Santo Tomás. 

 Eerst heb ik Louis Geysmans geïnterviewd, de Noord-Zuid ambetenaar van Mol, die al van 

het begin meedraait in de stedenbandwerking. 

 Vervolgens heb ik Open VLD’ster Rit Kerstens, de schepen van ontwikkelingssamenwerking 

van Mol, geïnterviewd. 

 Louis had me aangeraden om contact op te nemen met Robbe, zijn zoon, die voorzitter is 

van de Nicajongeren, de jongerenwerking van de stedenband met Santo Tomás. Hem heb ik 

in Gent ontmoet. 

 Hij had me ook aangeraden om met zowel de oude als de nieuwe voorzitter van het 

Nicaraguacomité, dat zijn de (volwassen) vrijwilligers die de stedenband dragen, te gaan 

praten. De nieuwe voorzitter en eveneens directeur van het Koninklijk Atheneum in 

Turnhout is Hans Dekoninck. Hij heeft eind jaren ’90 deels ingestaan voor de 

professionalisering van de stedenbandwerking. 

 Theo Celen stond net als Louis aan de wieg van de stedenband met Santo Tomás. Hij zou tot 

de overgang naar het nieuwe millennium voorzitter zijn van het Nicacomité. 

 Ten slotte ben ik ook nog met Els Yperman gaan praten. Zij werkt sinds kort als coördinator 

van de stedenbandwerking bij het VAIS.  

 



BIJLAGE: Interviews 

 
B. 2 

Je kan uiteraard altijd nog meer mensen interviewen, maar ergens moet je een afbakening maken. 

Het was ook de bedoeling om kwalitatieve, inhoudelijke gesprekken te voeren in plaats van 

kwantitatieve enquêtes te gaan afnemen. Er is ook een duidelijke keuze gemaakt voor de Belgische 

zijde van het verhaal. Daarmee bedoel ik dat de Nicaraguanen, door begrijpelijke praktische redenen, 

niet aan het woord komen en ik dus enkel het Belgisch perspectief belicht. Daarbij heb ik me vooral, 

maar niet uitsluitend gefocust op de stedenband met Santo Tomás, omdat deze een al veel langere 

geschiedenis kent dan die met Kara Kara (Niger) en Pejë (Kosovo). 

 

Ik heb de antwoorden van mijn gesprekspartners, in de mate van het mogelijke, zo letterlijk mogelijk 

neergeschreven. Heel soms heb ik enkele woorden weggelaten of omgedraaid of sommige zinnen 

aangepast om de tekst toch grotendeels taalkundig correct en overzichtelijk te maken. Ik meen in elk 

geval dat ik daardoor de betekenis of inhoud van de gesprekken niet heb veranderd of 

gemanipuleerd. 

 

Als ik sommige woorden niet versta plaats ik een *…*, als ik niet 100% zeker ben van de schrijfwijze 

van een woord plaats ik er (?) achter. 

 

Voor de aanvang van deze thesis heb nooit een specifiek vak gevolgd over hoe een interview af te 

nemen. Wel had ik al wat ervaring met interviews die ik twee jaar geleden had afgelegd in Malawi 

om een voorstellingsfilmpje te maken voor een lokale ngo (Kasupe Ministries). Daaruit heb ik wel iets 

geleerd welk soort vragen je het best stelt. Ik heb telkens op een blad enkele kernwoorden/zinnen 

genoteerd, maar geen volgeschreven zinnen. Dat werd me door een vriend aangeraden die het vak 

Kwalitatieve Methodologie van Rik Pinxten heeft gevolgd. Dit leek wel goed te werken, al vond ik 

achteraf bekeken (lees: beluisterd) dat ik mijn vragen wel beter en vooral duidelijker had kunnen 

formuleren (daarom heb ik ze soms ook wat aangepast in de tekst). Ik heb in elk geval geprobeerd de 

mensen te laten spreken en ze te laten zeggen wat ze menen dat ze moeten zeggen.  

 

Algemeen ben ik wel vrij tevreden over mijn interviews. Al mijn geïnterviewden waren heel 

bereidwillig om tijd vrij te maken en op mijn vragen in te gaan en dat zeg ik niet louter uit 

beleefdheid. Nogmaals dank aan al mijn gesprekspartners. 
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Interview #1: Ilse Renard 
 

Stafmedewerker bij team Internationaal van de VVSG 

Dinsdag 2 maart, tussen 15u30 en 16u30, in een lokaal van het VVSG centrum  

Paviljoenstraat 9, 1030 BRUSSEL 

  

Kunt u uzelf even kort voorstellen? En daarbij aansluitend hoe u in uw huidige baan bent gerold? 

Ik ben Ilse Renard, stafmedewerker bij team Internationaal van de VVSG. Ik hou mij nu vooral bezig 

met begeleiding van gemeenten in het kader van het Vlaamse programma, het gemeentelijke 

convenantenbeleid van ontwikkelingssamenwerking, om het met een juiste term te zeggen. Ik heb 9 

jaar voor de stad Mechelen gewerkt, waarvan 7 jaar voor de dienst internationale samenwerking, 

waarbij ik zowel ‘Europese Jumelages’ als ‘Internationale Samenwerkingsverbanden’ onder mij had. 

Onze partnergemeente toen – en nog steeds – van Mechelen was Sucré in Bolivië. Vanuit die 

ervaring, met het veldwerk dat ik gedaan heb, heb ik gesolliciteerd voor deze baan daar ik nu de 

gemeenten ‘begeleid’. 

 

Welke studies heeft u gevolgd? 

Ik ben Romaans Filologe van opleiding.  

 

Had u toen al een interesse in ontwikkelingssamenwerking? 

Ja en neen. Ik heb altijd een hart voor de wereld gehad. Ik heb altijd veel gereisd, ook. Ergens in mij 

was er altijd wel een ‘drang’ naar het Spaanstalige, dus kwam ik zo uit bij Latijns-Amerika, waar ik al 

veel in had rondgereisd voordat ik professioneel in de wereld van ontwikkelingssamenwerking gerold 

ben. 

 

Kunt u eens vanuit uw eigen kennis en visie het ontstaan van de stedenbanden schetsen? 

In de jaren ‘60, ‘70 waren er al een aantal stedenbanden als een soort solidariteitsbanden, 

bijvoorbeeld tussen Mol en Nicaragua, deze steunden de Sandinisten. Die zijn vanuit die 

solidariteitsacties gegroeid naar een meer structurele samenwerking. Maar als we het globaal 

bekijken, over Europa heen, zijn er in tal van landen dergelijke samenwerkingsbanden ontstaan. Op 

een bepaald moment is er zo bij heel wat wereldinstellingen, zoals de Europese commissie, the 

World Alliance of Citizins Against Poverty, UNDP, het inzicht gekomen dat lokale besturen wel een rol 

te spelen hebben op vlak van ontwikkelingssamenwerking. Men zag op een bepaald moment wel in 

dat de nationale regeringen zich altijd richten op de nationale regeringen van hun partnerlanden, of 

dat ngo’s zich ook altijd richten op die nationale regeringen of op basisorganisaties zoals 
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vrouwenbewegingen of boerenorganisaties, die op het terrein actief waren. Men kwam tot de 

vaststelling dat er een vacuüm was tussen dat nationale niveau en die basisorganisaties, en dat het 

belangrijk zou kunnen zijn dat het lokale bestuur zicht zou krijgen op wat er op haar terrein allemaal 

aanwezig was aan internationale hulporganisaties of ngo’s of andere, om die chaos van projecten 

wat in handen te houden en te structuren. Zo is het idee naar voren geschoven uit die grote 

organisaties om ook lokale besturen te gaan erkennen als partners. 

 

Hebt u zicht hoe het ontstaan van de stedenbanden is ontstaan op overheidsniveau? Was er 

bijvoorbeeld communicatie tussen UN Habitat en de federale of Vlaamse regering? 

Voor ons is dat ontstaan ook onduidelijk. Intussen is die communicatie er allemaal wel. Wij zitten in 

een poel van zusterorganisaties die samen nadenken over de begeleiding van steden en gemeenten 

op vlak van ontwikkelingssamenwerking. Ik denk dat enkele ministers hier in Vlaanderen en België op 

die tendens zijn gesprongen. Zo is Bert Anciaux diegene die in 2000 het Vlaamse programma heeft 

gelanceerd en het VVSG daar van in het begin bij betrokken heeft. Ik werkte toen nog voor de stad 

Mechelen maar zat toen mee in een denkgroep rond het opstarten van zo een programma 

ontwikkelingssamenwerking. Dat was een heel goede samenwerking tussen Vlaamse regering, VVSG 

en de gemeenten in kwestie eigenlijk. Gemeenten in kwestie, daarmee bedoel ik, de gemeenten die 

op dat moment al onder een of andere vorm een samenwerking hadden met een gemeente in het 

Zuiden, zijnde Bolivië, Guatemala, Nicaruaga, evengoed als in Afrika. 

 

Er zijn nu echter ook gemeenten die geen ‘geschiedenis’ in ontwikkelingssamenwerking hebben, maar 

nu wel willen meegaan in het ontwikkelingsproject? 

Het is ook zo, van ongeveer 1995 denk ik, heeft d VVSG initiatief genomen om een kader te bieden 

voor die gemeenten, mede onder impuls van dat Vlaamse programma dat er dan wat aan het 

ontstaan was. Juist om de ervaring van de pilootgemeenten ten dienste te stellen van andere 

gemeenten die er mogelijk ook interesse in hadden. Zo heeft dat allemaal een structureel kader 

gekregen. 

 

Vindt u dat nu geen complexe relatie, omdat je zowel met een federale als Vlaamse regering zit? 

Ja, absoluut. Dat klopt. 

 

De vraag die ik mij daarbij stelde is welke meerwaarde het recent ontstane Vlaamse programma voor 

de steden en gemeenten is?  
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Het feit dat zij (de steden en gemeenten, BG) ook geld krijgen voor hun Noordbeleid. Dat zij de kans 

krijgen om hun politici, ambtenaren meer op te leiden rond ontwikkelingssamenwerking. Dat zij ook 

meer geld krijgen voor sensibilisatie in de eigen gemeente, naar de eigen bevolking toe. 

 

Federaal zegt: ‘meer Zuid’? 

Zegt niet alleen ‘meer Zuid’, Federaal zegt ‘tout court Zuid’. ‘Je mag geen enkele frank naar het 

Noorden laten gaan’. Der is geen enkele ondersteuning voor de werking van een ambtenaar, der is 

geen budget voor sensibilisatieactiviteiten hier. En we denken dat het ontzetten belangrijk is, nog 

altijd, om mensen hier in het algemeen te overtuigen van het belang van 

ontwikkelingssamenwerking. Vroeger zouden we gezegd hebben dat we proberen te pleiten voor dat 

het gedefederaliseerd wordt, of dat die twee programma’s tenminste één worden. Nu weten we het 

allemaal niet zo goed. Der is een meerwaarde van beide programma’s. 

Vlaanderen heeft een eigen prioriteitsgebied, als Vlaamse regering. Maar zij dwingen haar leden niet 

om een partner te zoeken of te vinden in een van die prioriteitsgebieden, ze krijgen er wel een bonus 

voor als extra stimulans om in die regio te werk te gaan. Maar wij vinden het belangrijk dat de 

gemeente zelf autonoom kan kiezen op basis voor haar eigen profiel met welke partner zij in zee wil 

gaan. Bijvoorbeeld in Malawi is het lokaal bestuur nog vrij beperkt, om daar een partner te vinden 

om echt aan directe bestuurskrachtversterking te werken is geen evidentie. Federaal zit dan weer 

helemaal anders in elkaar. Dat blijft ook politiek een heel heikel punt.  

  

Zijn de stedenbanden ook geen manier om met wat Patrick Develtere ‘de vermaatschappelijking van 

de ontwikkelingssamenwerking’, de opkomst van de 4de pijler om te gaan? Daar dat zowat te 

coördineren? 

De stedenband als coördinatie van de 4de pijler? Ik denk dat dat inderdaad in een aantal steden en 

gemeenten wel gebeurt. Die de stedenband als kapstok hebben en er een aantal 4de pijlers bij 

aansluiten. Daar heb je dat voorbeeld van Mol weer, maar ook Evergem, Bierbeek, Sint-Truiden… der 

zijn tal van voorbeelden. Ik weet niet of dat elke gemeente daar voor staat te springen om daar aan 

gemoed te komen.  

 

Hoe ziet u dan vanuit de VVSG die vermaatschappelijking? 

Een beetje zoals de ngo’s denk ik, een gezond evenwicht vinden. Ik denk dat in de wereld van de 4de 

pijler, er heel wat initiatieven zijn waarvan je zegt: ‘O God, waar zijn ze aan begonnen…. Laat ons dat 

niet gaan ondersteunen of gaan stimuleren’. Maar der zijn er evengoed die ongelooflijk goed werk 

leveren en die meer en meer structureel gaan werken, maar niet het niveau willen halen van een 

ngo. Dus met dat soort organisaties denk ik dat we heel graag in zee gaan. Ik denk dat daar heel wat 
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van de stedenbanden openstaan voor 4de pijler organisaties die op hun grondgebied zijn die in hun 

zelfde partnergemeente of in het zelfde land werkzaam zijn, om die te gaan ondersteunen. Maar je 

kan ook niet verwachten dat bijvoorbeeld Sint-Truiden gaat zeggen ‘we gaan alle 4de pijler 

initiatieven mee onder ons hoede nemen. Als ze enkel een partner in Nicaragua hebben is het niet 

mogelijk om alle initiatieven inhoudelijk of logistiek mee te gaan ondersteunen die in Afrika of een 

heel ander land in Latijns-Amerika werkzaam zijn. 

 

Een van mijn stellingen in mijn thesis is dat de 4de pijler aantoont dat de mensen, uit allerhande 

sectoren of lagen van de maatschappij, meer en meer een actieve rol willen toegedeeld krijgen in de 

ontwikkelingssamenwerking. Daarin kunnen de stedenbanden wel een antwoord kunnen bieden, 

zodat mensen niet altijd zelf iets in elkaar moeten knutselen, wat zoals u zei ook niet steeds positief 

uitdraait.  

Ja, denk maar aan het verhaal van Mol, waarbij de gemeente Mol met de gemeente San Tomás in 

Nicaragua werkt, van bestuur tot bestuur, rond enkele beleidsthema’s die van belang zijn in 

samenwerking, onder andere het thema jeugd of afvalbeleid of landbouwbeleid, economie in het 

algemeen. Maar daarnaast zijn er enkele initiatieven, denk maar aan solidariteitsacties van 

vrouwenbewegingen in het Molse, die wandelingen organiseren, die haakcursussen organiseren, wat 

geld opbrengt en waarmee zij investeren in een kinderrefter in San Tomás. Die kinderrefter past 

binnen het kader van het jongeren- en kinderbeleid die de gemeenten samen ondersteunen. Er is wel 

degelijk een kader, zoals je dat in tal van gemeenten hebt. 

 

Waarom heeft u aan mij Mol aangeraden als onderzoeksobject voor m’n thesis? 

Omdat ze misschien niet het beste voorbeeld zijn van de bestuurlijke samenwerking, maar ze zijn wel 

tot dat niveau gegroeid, vanuit die 4de pijler organisatie. Ze zijn dus als 4de pijler begonnen, maar 

hebben na een lang proces de overstap ook gemaakt naar dat bestuurlijke niveau. Juist die 

samensmelting tussen die twee elementen is binnen het kader van jouw studie heel interessant zijn. 

nu zijn zij niet de enige meer die dit soort samenwerking bieden, maar het is een van de gemeenten 

die het langste traject hebben afgelegd, heel veel ervaring heeft opgebouwd en denk ik toch wel, 

heel goed bezig is, voor beide regio’s. 

 

Een van de opmerkingen die ik had gelezen in het HIVA rapport van 2008 is de vraag of er wel genoeg 

capaciteit, financiële middelen, is om de stedenbanden te ondersteunen. Uiteindelijk zijn er niet 

zoveel stedenbanden vergeleken met de totale mogelijkheid en vooral de kleinere gemeenten zien 

een drempel om toch deel te nemen aan dit beleid. 
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Wij pleiten dan ook meer financiële middelen. Nu zijn er heel veel kleine gemeenten die denken: 

‘Goh, we gaan de moeite niet doen om onze planning op te stellen in te verkrijgen van een 

convenant. Dat kost ons allemaal veel tijd en moeite en dan gaan we toch geen kans maken, want de 

budgetten worden niet verhoogd. En ze gaan waarschijnlijk gewoon door met de gemeenten die nu 

al in de convenant zitten en dat gaat dan verlengd worden’. Dat is de redering die bij heel veel nieuw 

geïnteresseerden leeft, dat moeten we op de een of andere manier doorbreken, maar dat is een 

beetje een dubbel effect. Langs de ene kant zegt de minister van: ‘Jullie moeten kunnen aantonen 

dat er meer vraag is naar stedenbanden’ en langs de andere kant leeft bij de gemeenten het idee van 

‘Wij kunnen niet op tegen die gevorderden’. We gaan daar samen met de Vlaamse regering een 

oplossing moeten in vinden. Het is ook zo, de realiteit is er, dat er op dit moment geen extra 

budgettaire middelen komen voor ontwikkelingssamenwerking. De ganse regering moet op 

verschillende departementen besparen. Ontwikkelingssamenwerking is daarvan gespaard gebleven. 

Maar we moeten ook geen mirakels verwachten dat nu, dit jaar of volgend jaar, daar verandering in 

gaat komen. Wat personeel betreft zijn wij er ons echt wel van bewust dat dat een enorme 

tijdsinvestering vraagt van ambtenaren. Dus dat moet je dan ook in perspectief zien van een heel 

kleine gemeente. Daar heeft iedereen een hele resem taken. Als die persoon dan op missie moet 

vertrekken naar het Zuiden en die is dan een week weg, dan blijven al zijn of haar taken liggen en dat 

is dan een minder haalbare kaart. Vandaar dat wij ooit, in de tijd dat het decreet (van 2004, BG) nog 

moest opgemaakt worden, wij er ook voor gepleit hebben van een fulltime kracht te voorzien van 

het moment dat men aan een stedenband wil werken. Dat is inderdaad ook zo in het decreet 

gestipuleerd van, je moet het niet in jaar één hebben, maar in de loop van de eerste 3 jaar moet je 

wel ervoor zorgen dat je evolueert van een parttime naar een fulltime, op het moment dat je een 

stedenband aangaat. 

 

Wat is uw mening over de lengte van de stedenband, die ‘maar’ 3 jaar duurt? 

Je mag het niet zien als de lengte van 3 jaar van de stedenband, maar van de convenant. 

Stedenbanden, der zijn er sommigen die het zusterbanden of broederbanden noemen, dat is voor 

het leven. Je ziet ook, meer en meer van die stedenbanden echt evolueren naar een lange duur tijd 

en vriendschapsbanden voor het leven worden, naast de professionele, zakelijke relaties, zijn er ook 

vriendschapsbanden. 

 

Kan je als gemeente wel, naast de vriendschapsband, blijven ondersteuning bieden zonder de 

convenant? 

Wel daar zitten we een beetje op een dunne koord, zal ik maar zeggen. Langs de ene kant 

ondervinden we toch wel als een gemeente haar subsidies mist van de Vlaamse regering dat de 
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samenwerking wel wordt verder gezet, maar dat die op een veel lager pitje komt te staan. Omdat er 

inderdaad, minder budget is om bepaalde investeringen, soms wel zakelijk zijn, basisinvesteringen in 

infrastructuur, te doen. Dan draait dat allemaal terug natuurlijk. Maar de andere kant is toch dat je 

een evolutie ziet naar meer en meer gemeenten die toch wel proberen die continuïteit te versieren. 

 

Is het meest problematische dan niet de personeelskost van een Noord-Zuid ambtenaar? Valt die wel 

te dragen als de convenant wegvalt? 

Dat kan ik op dit moment eigenlijk niet inschatten. We hebben op dit moment ook heel weinig van 

die voorbeelden. Buiten een stad als Antwerpen die uit de convenant is gevallen, Brugge… daar zijn 

alle personeelsleden nog steeds in dienst en we zijn nu al 2 a 3 jaar verder. Maar wat dat zou doen 

met een kleine gemeente, daar durf ik op dit moment mijn hand niet voor in het vuur steken. Denk 

maar aan Herent, stel dat zij zonder subsidie zouden vallen, daar is politiek zo’n engagement om met 

die stedenband en ontwikkelingssamenwerking voort te gaan.  Ik denk dat zij echt wel middelen 

zouden blijven zoeken om dat voor te zetten. Zij het niet op Belgisch niveau of Vlaams niveau, dan 

wel op Europees niveau misschien. Zo zijn er nog een aantal van onze kleine gemeenten te vinden. Ik 

denk dat het een groter probleem zou zijn voor diegenen die nu nog niet lang bezig zijn of die nu 

interesse hebben om mee te stappen. Als dan de subsidie zou wegvallen… Die subsidie is nu vaak een 

argument om de politici te overhalen om toch personeel en middelen te investeren in 

ontwikkelingssamenwerking. Als dat wegvalt, dan valt die signaalfunctie vanuit Vlaanderen en vanuit 

VVSG toch wel weg, en ja, dan zit je wel met de consequenties. 

 

Is er een goede samenwerking met de Europese instellingen? 

Wat is goed? Der zijn wel middelen. Maar de Europese commissie is een nog veel bureaucratischer 

systeem dan het Vlaamse of Federale programma. Dus dat is echt geen evidentie. Dat wil zeggen dat 

gemeenten toch al heel wat ervaring nodig hebben, niet alleen op vlak van 

ontwikkelingssamenwerking, maar ook intern, met het binnenhalen van Europese dossiers om te 

weten hoe ze juist zo’n dossier moeten invullen. Plus het is ook zo dat de normen van Europa altijd 

maar strikter worden – dat is misschien verkeerd uitgedrukt. Het is eigenlijk nog niet zo lang dat er 

een programma bestaat voor non-state actors en local governments. Der is een heel lobbymachine 

geweest, ook vanuit de ngo’s die eigenlijk de local governments liever uit dat programma hadden. 

Uiteindelijk is daar een evenwicht gevonden en is er een apart budget voorzien voor de ngo’s en een 

apart budget voor de lokale besturen, zodat ze niet teveel in elkaars vaarwater zitten. Maar, wat 

ondervindt de Europese Commissie, dat is dat er te weinig aanvragen zijn die voldoen aan hun 

voorwaarden. Dus uiteindelijk blijven ze met een deel van hun budget zitten. Ook daar is er een 

proces aan de gang om te zorgen voor meer kwaliteit, gemeenten en organisaties zoals wij te 
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ondersteunen om gemeenten daar beter over te informeren en te adviseren, maar dat is ook een 

proces van lange duur: dat krijg je niet op 1 of 2 jaar. Dat is nu nog maar een jaar of 3 aan de gang 

denk ik. Plus, zij hebben ook hun prioriteitsgebieden, het is dan niet altijd evident om de meest 

gevorderden, van het Vlaams programma bijvoorbeeld, die dan nog eens interesse hebben in een 

extra subsidie programma, daarin mee te krijgen. Oostende was geïnteresseerd, maar viel dan 

uiteindelijk uit de boot omdat in de laatste aanvraagprocedure ‘Gambia’ uit de partnerlanden was 

gehaald. Dus, daar zit je weer met prioriteitsgebieden die niet overeenstemmen met Vlaanderen of 

met het Federale niveau. 

 

Ziet u een correlatie tussen partij- politieke families en engagement in stedenbanden? 

Wat wij ondervinden is dat er weel heel veel CD&V schepenen zijn voor ontwikkelingssamenwerking. 

Maar der is toch wel een mengeling. Je ziet hier en daar VLD, wat Groen, Spa… maar traditioneel, en 

dan spreek ik over die ‘Caritatieve’ visie op ontwikkelingssamenwerking die er zoveel jaren is 

geweest, was dat CD&V en dat leeft nog altijd een stuk door. 

Maar dat maakt het ons niet altijd gemakkelijk. Ik wil maar zeggen, soms is het gemakkelijker om een 

VLD schepen mee te krijgen in het verhaal – nu trek ik het echt op flessen, ik pak de twee extremen – 

ten opzichte van een CD&V die al heel decennia lang bezig zit met dat Caritatieve idee over 

ontwikkelingssamenwerking. Dus het is echt wel wat zoeken naar een evenwicht. Wat voor ons heel 

moeilijk is, is eigenlijk te weten komen, hoe krijgen we nu politici het gemakkelijkste naar onze 

vormingen. Daar doen wij heel wat moeite voor, maar bon, de ene schepenen hebben college op 

dinsdag, de andere op donderdag, dat is al een praktisch probleem. Sommigen werken ook nog in 

een andere professionele functie. Avonden, moet je op diverse locaties gaan of houd je het in 

Brussel? Dat is echt geen evidentie. En met welke thema’s trek je politici echt aan. Ik zeg niet dat we 

ze niet bereiken, der zijn wel altijd een aantal aanwezig. Maar zeggen dat we het gros bereiken, zeker 

niet. Het zijn voornamelijk de ambtenaren die we bereiken. 

 

Hoe proberen jullie de visie van de VVSG te bepalen? Hebben jullie het gevoel dat er ook theoretische 

bronnen doorsijpelen? 

Dat sluit aan bij wat ik eerder zei. Der is een internationale tendens van decentralisering. Dus je 

ondervindt dat er dingen bewegen in Vlaanderen, in België. Je gaat dat zelf ook uit uitspitten en zo 

zijn we bij tal van partners internationaal terechtgekomen. Dus dat is een stuk visievorming rond 

netwerking die we hebben bij onze zusterverenigingen in Europa of daarbuiten. Maar daarbuiten is 

iets moeilijker, want in het Zuiden zijn veel van die zusterorganisaties erg gepolitiseerd. Een tweede 

stuk van die netwerking is zeker ook partnerorganisaties als Observatoria, dat is een instelling die  

eigenlijk een soort consultancy bureau is. Die werkt in functie van het programma van de Europese 
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commissie, die de relaties tussen de Europese gemeenten en Latijns Amerikaanse gemeenten in 

kaart heeft gebracht. We hebben een andere partnerorganisatie die zich meer op Afrika richt. Dat is 

ACP Local Governments Platform. Daar hebben we ook heel veel gesprekken mee. Daarnaast zitten 

we ook in twee belangrijke koepels, de Europese koepel voor zusterverenigingen, CMR en de 

internationale koepel van zusterverenigingen, UCLG. Binnen UCLG heb je dan nog tal van 

werkgroepen, waarbij één technische werkgroep waar we hebben bij nagedacht hoe we gemeenten 

kunnen stimuleren tot het volgen van de Paris Declaration. Om meer afstemming tussen donoren te 

krijgen. Wij zijn ook een van de donoren, actoren, actief op het terrein. 

 

Dus, bijvoorbeeld de ideeën van Amartya Sen, bereiken jullie indirect door die netwerking? 

Ja. Door de publicaties van Observatoria, het CIB, de ULG. Ja, dat klopt. 

 

Denkt u dat een lokale ontwikkelingssamenwerking een meer wederzijdse samenwerking kan zijn, 

daar dat het op hogere bilaterale niveaus ontwikkelingssamenwerking vaak gereduceerd wordt tot 

hulp van A naar B? 

Ja, dat denk ik wel. We zien dat ook in een aantal van onze gemeenten. Het hangt er ook vanaf in 

welke mate de basisinfrastructuur aanwezig is. In een land zoals Rwanda zal het moeilijker zijn om 

aan een proces van wederzijdse bestuurskrachtversterking te werken als de noden ginder nog zo 

heel groot zijn. maar bij een partner in Zuid-Afrika, of in Nicaragua, of in Ecuador is dat veel 

gemakkelijker.  We zien ook meer en meer onze gemeenten nadruk leggen op die wederkerigheid. 

Dat is echter niet steeds gemakkelijk. Ik denk dat onze ambtenaren daar meer aandacht aan 

besteden dan onze politici, waarmee ik niet wil zeggen dat de politici daar geen aandacht aan 

besteden, maar het is zo dat we vaak botsen op het feit dat een idee dat leeft bij de ambtenaren van: 

‘Hm, dat zouden we eigenlijk van onze partner in Zuid-Afrika kunnen overnemen’ hier stuit op verzet 

van het college of de gemeenteraad van ‘Wat kunnen wij hier nu van leren, we staan toch veel 

verder?’. Dus daarom dat we dat ook zo belangrijk vinden om burgers in algemeen, politici in het 

bijzonder, gaan sensibiliseren over ontwikkelingssamenwerking en dat wij ook wel iets te leren 

hebben van hen. Wat ik sowieso altijd vind, is dat je als je met een partner in het Zuiden werkt als 

gemeente, je jezelf een spiegel voorhoudt. Ten eerste ga je veel kritischer naar je eigen beleid kijken, 

want je gaat daar een uitleg doen over beleidsterrein x of y, maar je gaat daardoor ook veel meer in 

concreto kijken hoe lopen de dingen hier, is dat eigenlijk wel zo goed? Zouden we dat hier niet beter 

wat anders aanpakken? Ten tweede zie je ook dat wij met veel meer middelen soms minder dingen 

realiseren dan zij met minder middelen en een grotere creativiteit. Dus je leert uw eigen werk ook 

wat gaan relativeren.  
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Daarnaast is er ook het culturele dat sowieso professioneel als voor uzelf als persoon gewoon heel 

verrijkend is. Maar der zijn dus echt gemeenten waar er een wederkerigheid ontstaat of die toch 

pogingen doen om tot een wederkerigheid komen. Ik zal twee voorbeelden schetsen. Gent heeft met 

z’n partner afgesproken, uit Zuid-Afrika, hoe dat je gebiedsgerichte planning kunt doen. Antwerpen 

en Gent zijn twee grote steden in Vlaanderen. In Antwerpen noemen ze dat districtsplanning, in Gent 

gebiedsgerichte werking. Dat is eigenlijk dat je vanuit dat centrale stadshuis eigenlijk meer 

bevoegdheden aan wijkraden gaat geven. Zuid-Afrika is daar een topvoorbeeld van. Ik weet niet of je 

hun Integrated Development Plans kent? Die gaan echt van de basis, waar dat the word councillors, 

dat zijn dus echt raadgevers die in een wijkcomité zitten, en die dat terugkoppelen aan een grotere 

raad, de districtraad, de gemeenteraad. Dat is een heel groot participatief proces en daar wilde Gent 

van hen leren. Der zijn twee mensen van hier naar ginder op stage gegaan om daar echt ideeën uit 

op te doen. Maar uiteindelijk hebben ze toch gemerkt dat er heel veel van die dingen van dat IDP uit 

Zuid- Afrika theoretische modellen zijn, maar in de praktijk toch ook niet allemaal zo vlot loopt. De 

implementatie hier in Gent is nog verre van wat het moet zijn. ze konden niet alle ideeën die ze 

ginder opdeden gebruiken. 

Een ander voorbeeld, dat veel beter is gelopen, is de kleine gemeente, Herent. Die werken onder 

andere rond sociaal beleid met hun partner. Onder andere OCMW ook. Daar zijn stages hier 

geweest, van Guatemalteken die naar hier zijn gekomen en omgekeerd naar ginder. Tijdens een van 

de ontvangsten hier zeiden de Guatemalteken van dat ze er versteld van stonden in hoeverre dat 

Herent een heel individuele aanpak had, het OCMW in het algemeen in Vlaanderen, ze vonden het 

raar dat elk van de cliënten van het OCMW heel individueel werd benaderd. En dat er eigenlijk nooit 

in groep over armoede, over hun problemen werd gesproken. Uiteindelijk had Herent iets van: ‘God, 

we gaan daar wel eens over nadenken, want ze hebben toch een punt’. Uit dus een aantaal 

aanbevelingen uit Guatemala is gegroeid dat er een experimentele groep is opgezet in het OCMW 

van Herent om samen te werken rond ‘wat is armoede nu voor ons’ en ‘hoe gaan we daar mee om’. 

Dan hebben die mensen training gekregen hoe ze beter hun budget kunnen beheren. Anders is dat 

een individueel gesprek van hoe doe je dat. Nu was dat in groep, onder andere ‘hoe kunnen we 

zuiniger koken, maar toch gezond koken’, ‘hoe kunnen we leren met een computer omgaan, der zijn 

mogelijkheden in de bibliotheek, je kan daar terecht; een internetcafé is misschien al te duur, maar 

de bibliotheek biedt een democratische prijs of zelfs gratis aan’. Zo van die dingen hebben ze daar 

echt uit geleerd en het is zelfs zo dat enkele van die mensen mee zijn kunnen gaan op missie naar 

Guatemala om daar ook over hun ervaringen over armoede te kunnen spreken. Ik wil maar zeggen, 

der zijn voorbeelden, alleen gaat het nog eventjes duren voordat dat in gemeenten gaat 

doorsijpelen. 
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Hoe staat het momenteel met het JOPAC project? 

Goed. Ik zou wel soms willen dat het wat sneller gaat. Rob en Hannelore, de twee consultants, die 

zijn daar nu mee gestopt. Die werken beiden fulltime, maar blijven wel nog geïnteresseerd langs de 

zijlijn toekijken, maar die zijn eigenlijk niet meer inhoudelijk betrokken. Wij doen nu vanuit VVSG die 

netwerking met JOPAC. Want, de interesse bestond er nog bij alle deelnemers om er mee voort te 

gaan. De gemeenten hadden de behoefte geuit om er in samenwerkingsverband mee voort te gaan, 

zowel in het Zuiden als hier. Ze zijn heel kritisch voor zichzelf geweest en ze vinden dat er ook in het 

Noorden heel wat meer engagement moet komen. Daar zijn we nu aan het sleutelen. We hebben 

een plan opgesteld en goedgekeurd voor de volgende drie jaar en ze hebben dat elk in hun 

strategisch plan ingecalculeerd, dus voor dit jaar of de volgende jaren. Want dat is wel een probleem, 

ze werken allemaal op een ander ritme. Sommige gemeenten zaten al in een eerdere convenant en 

moeten nu een nieuwe indienen… Je hebt er die in een convenant 2009-2011 zitten. Plus sommige 

zitten in het Federale programma, anderen in het Vlaamse. Maar het leeft nog steeds en we hebben 

nu twee subgroepen gemaakt. Een meer Nicaragua, dus een boven- lokale werking tussen Sint- 

Truiden, Mol en Lommel met hun partners ginder uiteraard en dan de subgroep Bolivië, Peru, 

Ecuador en die gaan een eerste uitwisseling in het Zuiden houden met de jongeren van Oña, partner 

van Bierbeek en met de jongeren van San Jerónimo uit Peru en die gaan allebei naar de partner van 

Braschaat, Tarija uit Bolivië. Dat is in mei, dus dat zit de pijplijn nu. Daarnaast, hier in het Noorden 

hebben we een conferentie gehouden en is nu de eerst volgende fase om op 21 april een 

informatiesessie te houden voor alle jeugddiensten van de betrokken JOPAC gemeenten om eens 

duidelijk te maken hoe hard we hen nodig hebben om aan capaciteitsopbouw te doen in het Zuiden, 

rond jeugdbeleid. Want anders blijven de jongeren een beetje losjes bezig en riskeren we dat die op 

een bepaald moment gaan kloppen bij het stadhuis en zeggen ‘Wij willen hier inspraak!’, terwijl de 

mensen die met jeugdbeleid bezig zijn binnen de administratie in het Zuiden of de politici die daar 

bevoegd voor zijn, misschien helemaal nog niet de capaciteit voor hebben om daar mee om te gaan. 

Dus om daar een parallel proces te creëren zijn we op die twee sporen aan het werken. En er komt 

een extranet van ons uit dat we gaan lanceren als we het fiat hebben van alle gemeenten als ze dat 

zien zitten. Extranet betekent dat we een eigen plek op onze website hebben waar me met een 

beperkt publiek kunnen communiceren. Bij ons zou dat een eerste pilootproject met JOPAC zijn en 

dan kunnen ze daar alle boodschappen zetten die ze met elkaar willen delen en dan kunnen wij ook 

onze informatie en verslagen daar delen met hen. 

 

Hoe vlot de samenwerking tussen de lokale migranten en de stedenbanden? 

Der zijn er weinigen die echt met migranten werken binnen de stedenband. Heeft ook te maken dat 

heel veel migranten hier met Marokko of Turkije zijn, en als dat dan stedenbanden zijn met Bolivië of 
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Guatemala, dan kan daar niet echt een beroep op gedaan worden. Nu, het is ook wel zo, als je kijkt 

los van de stedenband naar ontwikkelingssamenwerking in het algemeen dat een gemeente als Mol, 

die een stedenband heeft met Nicaragua, toch wel geprobeerd heeft ook de Turkse gemeenschap 

mee te krijgen rond sensibilisatie activiteiten met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking. En wat 

hebben zij gemerkt: dat als het niet voor een bepaalde gemeenschap was in Turkije, dat de anderen 

gewoon afhaakten. Dus, ja, zij zoeken nog steeds naar een methode om iedereen te betrekken, maar 

dat lukt niet. Nu zijn er wel een reeks andere initiatieven, zo denk ik aan de stad Antwerpen of recent 

in de situatie in Mechelen, waar dat je wel een duidelijke koppeling hebt. Mechelen heeft gekozen 

om naast de stedenband in Bolivië een nieuwe stedenband aan te gaan met Nador in Marokko. Juist 

omdat een groot deel van de Mechelse bevolking afkomstig is van Nador. Antwerpen heeft nog een 

ander concept uitgewerkt en zij hebben eigenlijk een beetje een inventaris opgemaakt van de 

verschillende migrantengemeenschappen in hun stad en zij gaan specifiek met die doelgroepen 

platformen oprichten van mogelijke samenwerking, dus dat kan ook met 4de pijler organisaties zijn. 

Het fijne weet ik daar nog niet specifiek van. We hebben er nog twee. Etterbeek heeft een partner in 

Marokko en Hasselt ook. Dat zijn echt twee stedenbanden met Marokko en met Mechelen dat er nu 

bijgekomen is met dus een tweede stedenbanden en Antwerpen met een geheel nieuw concept. Dat 

is het, meer niet. Wat we eventueel wel nog kunnen zeggen, denk maar Senegal - Zemst, in hoeverre 

een stedenband invloed kan hebben over de beleving van de bevolking. Dat lijkt me wel belangrijk. Ik 

bedoel, der zijn tegenwoordig ook heel veel Senegalese en Gambiaanse vluchtelingen die naar hier 

komen. Het beeld van mensen in Zemst en ook in Oostende kan wel veranderen dankzij sensibilisatie 

rond de stedenband. 

 

Om af te sluiten, een moeilijke vraag: hoe ziet u de evolutie van ontwikkelingssamenwerking, vanuit 

het onderdeel (de VVSG) waarin u nu werkt? 

 Dat is inderdaad een heel moeilijke vraag, omdat het ook samenhangt met subsidies en politieke 

geharrewar – spijtig dat ik het moet zeggen, maar ja, als je hoort dat een programma op de helling 

komt te staan van de federale regering – en dan klap ik misschien uit de biecht – en dan dreigt te 

beslissen om het programma stop te zetten en terug met eenjarige of driejarige programma’s te 

werken in het midden van een vijfjarenprogramma, dan verlies je wel even je vertrouwen en dan is 

dat vandaag te horen gekregen. 

Maar als ik puur kijk naar de stedenbanden, hoe dat ze nu zijn en hoe dat ze vijf jaar geleden waren 

en hoe ik denk dat ze evolueren, dan kan ik alleen maar hopen dat er meer kandidaten bijkomen, 

want ik geloof echt wel in het potentieel in de werking van dergelijke samenwerking. Omdat ik ook al 

paar keer echt gezien heb dat het resultaten op het terrein oplevert en dat je ook wel een evolutie 

ziet. Maar, het is een lange weg. Het is geen proces dat afgerond is op 3 of 5 jaar. Het is echt iets van 
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15, 20 jaar voordat je echt heel tastbare of structurele resultaten ziet. Niet iedereen kan het geduld 

opbrengen om daar zo lang op te wachten. Maar ik denk dat de kracht vooral ligt in de 

complementariteit van tal van initiatieven, niet alleen de stedenbanden op zich, maar stedenbanden 

die zich inschrijven in de nationale politiek of processen die aan de gang zijn. Dat proberen wij onze 

gemeenten ook mee te geven, van ‘probeer niet op uw eigen te staan, maar leg voor bepaalde 

moeilijke beleidsterreinen contact met de ministeries of de ambassade, zoek samenwerking met een 

ngo die ervaring heeft in training op vlak van compostering bijvoorbeeld. Ga niet puur uitvoerige 

dingen doen, het is juist dat beleidsmatige, dat je moet leren mee helpen te bewaken, maar laat 

gerust enkele dingen die kunnen uitbesteed worden, uitbesteed worden. Of zoek juist contact met 

4de pijler bewegingen om de krachten te bundelen en de solidariteit juist wat meer naar één regio te 

laten gaan’. Plus, waar ik het meeste in geloof, ik denk wel de meeste mensen van mijn team, en dat 

is een beetje het probleem voor de laatste situatie is dat we heel sterk geloven in netwerking. Dus 

JOPAC heeft dat nu al uitgewezen. Maar in Zuid-Afrika leeft wat het zelfde, er zijn daar een zestal 

gemeenten die daar actief zijn, in Nicaragua hebben we er drie. Hoe meer ze kunnen samenwerken 

over hun problemen waar ze allemaal toch mee geconfronteerd worden, hoe gemakkelijker je dan 

toch dat multiplicator effect gaat creëren. Dat hetgeen wat er uitkomt uit die stedenband, uitdeint 

naar de omringende gemeenten. Plus dat ze ook van elkaar leren, ook al zijn de afstanden groot. Ze 

zitten dan wel heel erg verspreid, maar ze hebben enorm veel gelijklopende thema’s en problemen. 

Plus daardoor kunnen ze makkelijker eens bij elkaar gaan langsgaan. Zo zorgen we er bijvoorbeeld 

voor dat Witsenberg en Stellenbosh nu samenzitten in de periode dat ik er ook ben. Dat is eerder ook 

al gebeurd. Daar komt dus meer en meer beweging in en ik denk dat we meer en meer naar zo’n 

initiatieven moeten streven. Waarom denk ik dat dat voor Vlaanderen een probleem is? Omdat wij 

met een heel grote spreiding van de stedenbanden zitten, wereldwijd. We hebben er twee in Azië, 

tientallen in Latijns-Amerika, tientallen in verschillende landen in Afrika, dus is het daar niet makkelijk 

om aan netwerking te doen. Dat is dan het nadeel te starten van je profiel, om de gemeenten 

helemaal autonoom hun keuze te laten maken. 
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Kunnen er dan op Europees niveau geen netwerken ontstaan? 

Dat proberen we inderdaad te doen. We hebben goede contacten met een aantal verenigingen. 

Maar dan nog voel je dat daar een zekere drempelvrees is eens je dat echt probeert te stimuleren. 

Met Finland hebben we ooit, met een zoektocht naar een partner, echt geprobeerd een afstemming 

te zoeken met de Finse collega’s om met een zelfde partnergemeente, of een buur- 

partnergemeente te werken, maar uiteindelijk is dat toch afgesprongen. Dus je kan daar enkel 

stimulansen toe geven, maar… 

 

EINDE 
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Interview #2: Louis Geysmans 
 

Noord-Zuid ambtenaar van de stad Mol 

Woensdag 31 april,tussen 11u tot 12, in zijn bureau boven de wereldwinkel 

Santo Tomásplein 1, 2400 MOL 

  

Wilt u uzelf even voorstellen? U mag dat invullen zoals u dat wilt. 

Ja, ik ben Louis Geysmans en ik werk al sinds ‘84 mee op de dienst ontwikkelingssamenwerking. Dus 

dat is al 26 jaar, dat is dus al lang. Maar ik heb feitelijk  dus ook burgerdienst gedaan in de 

wereldwinkel, in de tijd was dat nog burgerdienst. En in ’84 zijn we ook begonnen met het 

Nicacomité. Toen is de gemeente ook begonnen met de stedenband en dus werk ik sindsdien op de 

dienst ontwikkelingssamenwerking. 

 

Heeft u dan een specifieke opleiding gevolgd? 

Ik ben sociaal assistent in cultureel werk. 

 

Hoe bent u eerst in contact gekomen met Santo Tomás? 

Dus, in ’83 is er iemand mee geweest met de nationale brigade naar Nicaragua. Dat is iemand van 

Mol, Johan Hannes, die werkt ook nog mee in de wereldwinkel. Die had toen heel wat verhalen bij en 

we waren eigenlijk wel wat jaloers. Onze toenmalige schepen was daar ook bij, dat was toen Hubert 

Celen, dat was SP. Die zei: “Ja dat is wel interessant, we gaan proberen een stedenband op te 

richten.” Dat was iets dat kwam overwaaien uit Nederland. Amsterdam had bijvoorbeeld een 

stedenband met Managua. En omdat wij toen met 4 mensen naar Nicaragua gingen, dat was dus ook 

met de Nationale Brigade, kregen we vanuit Mol de opdracht mee om daar een stadje uit te zoeken. 

Maar Santo Tomás is ons eigenlijk aangeboden. We mochten zelf niet kiezen, der was daar een 

‘ministerie van solidariteit’ in Nicarague en die kozen dan de steden uit. We hebben dan een 

aanvraag gedaan en zo is Santo Tomás uit de bus gekomen. 

 

Hoe is die samenwerking gevlot de eerste jaren? 

Wel, in het begin was het wel nog een stuk zoeken, hé. We hadden nog de middelen niet die we nu 

hadden. Nu hebben we computer, e-mail, telefoon – in het begin was er geen telefoon in Santo 

Tomás. Dus als wij daar met Santo Tomás contacten legden moesten we via brieven gaan. Maar toen 

was er nog veel verkeer tussen België en Nicaragua en konden we dat wel meegeven met iemand. 

Maar dat was dan wel 2 of 3 maanden wachten voordat we antwoord kregen op onze brieven. Dus 

dat was wel redelijk moeilijk werken in het begin. Maar dan is er de fax gekomen, dat was voor ons al 
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een wonderlijk middel. Dat heeft alles wel versneld. De telefoon is dan gelegd in Santo Tomás. Maar 

in het begin was het ook zoeken naar hoe gaan we te werk gaan, wat gaan we doen, wat willen we 

daar bereiken. Ja, dat was wel een beetje zoeken hé. Op dat vlak hadden we weinig hulp van de ngo- 

wereld, omdat 11.11.11 en andere organisaties toch wel wat afkerig waren. 

 

Waarom juist dan? 

Goh. Waarom. Wel één, maar dat is persoonlijk dan, dat ze het wat aanvoelden als een soort 

bedreiging in de gemeentes. Concurrentie, maar ook – en terecht – wij zijn nog geen specialisten op 

het vlak van ontwikkelingssamenwerking. Er gebeurt heel veel, op gemeentelijk vlak, maar er zit 

weinig know-how. Dus daar was ook wat de schrik van, oei, iedereen begint daar met een 

stedenband, maar wat gaat daar uit komen, gaat dat niet mislukken? Dat is wel een bezorgdheid die 

van de ngo- wereld uitkomt.  

 

Heeft u dan geen toenadering gezocht naar de ngo- wereld? 

Wij hebben direct contact gezocht. We hebben in het begin vaak samengewerkt met solidariteit *…*, 

nu is dat het FOS, fonds voor ontwikkelingssamenwerking. Met hen hebben we bijvoorbeeld een 

gezondheidsprogramma opgestart in Santo Tomás de eerste jaren. We zochten dus wel contact met 

ngo’s omdat we zelf die kennis niet hadden en het voordeel was dat wanneer je met een ngo 

samenwerkte je projecten kon indienen bij het AVOS toen, nu is dat DGOS, dan kon je 

medefinanciering krijgen. Dus als we toen 1 frank ophaalde, kregen we 3 frank subsidie. Dus 1 frank 

werd 4 frank. Dat was heel interessant om met ngo’s samen te werken. Ook omdat zijn de contacten 

hadden en je zo projecten kon indienen. 

 

Hoe loopt de samenwerking vandaag met ngo’s of andere vzw’s? 

Nu, met ngo’s is dat iets minder. We maken daar wel gebruik van. We hebben dus niet alleen een 

stedenband met Nicaragua, maar ook met Kara Kara in Niger. Daar werken we wel bijvoorbeeld 

samen met de ngo *…*, die heel veel ervaring heeft op het vlak van gezondheidswerk in Afrika. Maar 

voor Nicaragua werken we niet echt – of ja, werken we wel nog samen, maar niet op het terrein. Met 

Belgische ngo’s hé, we werken wel samen met VOLENS, op het vlak van financiële attesten 

enzovoort. Dus we hebben een rekening bij VOLENS en mensen die daar op storten kunnen een 

fiscaal attest krijgen. Maar momenteel is er in het kader van de stedenband heel veel samenwerking 

met het VVSG en zo is er indirect wel samenwerking met mensen uit de ngo wereld die ons kunnen 

helpen. Die geven vormingen en zo… Zij begeleiden ons heel sterk. Bijgevolg zijn de programma’s die 

we nu hebben lopen in Santo Tomás, programma’s zijn die we zelf hebben opgebouwd. 
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Zijn er dingen die nog kunnen verbeteren qua samenwerking, bijvoorbeeld met het VVSG of de 

overheid in het algemeen. 

Goh, dat is voor allebei nog even zoeken. Voor ons, maar ook voor het VVSG. Dat is nu nog maar 

sinds 2000… nog maar een 10 jaar dat het VVSG actief stedenbanden ondersteunt en dat het toen 

ook is opgekomen. Ik denk dat het toen Anciaux was, ben het niet zeker, die daar mee gestart is 

vanuit de Vlaamse regering. Dan is er nu ook een federaal programma daar rond. Maar ik vind dat 

dat nu heel goed draait. Ik vind dat het VVSG ons heel veel steun biedt, zij geven ons vormingen; 

morgen is er bijvoorbeeld weer een vorming. Zij begeleiden mee onze projecten, zij zorgen mee voor 

de opvolging, zij leggen mee contacten tussen het BTC en de Vlaamse Overheid daarvoor. Ik vind dat 

dat goed verloopt, dus ik vind dat ik daar weinig opmerkingen over kan maken. 

 

Vind je het dan niet complex dat je zowel het federaal als het Vlaams programma hebt? Zorgt het 

VVSG er dan goed voor om dat te stroomlijnen? 

Ja. Zij doen dat goed. Maar voor ons is het soms complex op het terrein omdat, goh, we moeten 

twee keer een programma indienen, twee keer rapportering doen, bij de een vragen ze dat… op den 

duur loopt dat wat doorheen. Nu, wij hebben wel een scheiding gemaakt tussen het Federale, dat is 

een groot programma rond Santo Tomás, dat is een lokaal economisch programma. We geven steun 

aan kleine boeren in de buitenwijken. Het Vlaams is vooral rond jongerenwerking en Kara Kara. Dus 

die scheiding is wel gemaakt, die programma’s lopen niet meer dooreen. Het probleem is dat je nu 

wel moet denken van, ja, is het voor Federale dat je dat moet doen of voor het Vlaamse. Dat is 

dubbel werk wel. 

 

Hoe is de samenwerking met Kara Kara ontstaan?     

Die is er vanuit de wereldwinkel ontstaan. Dat is zowat organisch gegroeid. De samenwerking met 

Santo Tomás is een beetje gegroeid uit sympathie met de revolutie. Dat was toen in ’79 met de 

revolutie, dat leefde hier wel wat in de derde wereld beweging. Nu, Kara Kara is wat organisch 

gegroeid. In Mol hebt ge een Europese school. Op die school geven leerkrachten uit heel Europa les. 

Zo is er hier een Duits koppel aangewaaid die daarvoor in Niger hadden gewerkt. Die hadden daar 

een jongen financieel geadopteerd. Niet echt geadopteerd, maar op financieel vlak. Die hebben ze 

gesteund in onderwijs en zo. Die is uitgenodigd naar Mol. Wij hadden hier een actieve wereldwinkel 

groep en die hadden we dan voorgesteld aan hem. Die hadden dan een soort restaurantke 

georganiseerd om een technische school te ondersteunen in Kara Kara. Dus er waren contacten 

tussen de wereldwinkel jongeren en Kara Kara. Maar dan is het Vlaams programma gekomen en 

daarin hadden we het idee, omdat we drie stedenbanden hadden op die moment. Alez, niet echt. 

We hadden twee stedenbanden, één met Kosovo en Pejë en één met Santo Tomás. En dan hadden 
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we nog een samenwerkingsverband met Kara Kara. We hadden dus 3 stedenbanden die een 

‘jongerenwerking’ hadden, zo hadden we de Nicajongeren, de Kosovojongeren en de wereld winkel- 

jongeren. Het leek ons interessant om die samen te brengen in jongerenuitwisselingen. In 2002 zijn 

er hier jongerenuitwisselingen geweest met jongeren uit Pejë(?), Santo Tomás, Kara Kara en Molse 

jongeren.  En in 2004 is er hier een uitwisseling geweest in Kara Kara, wat nogal een avontuur was en 

de begeleiders die toen meegegaan waren en de jongeren waren zo onder de indruk dat ze meer 

wilden gaan doen. Ook onze schepen was daarbij, dat is dus Rit Kerstens van VLD. Die waren daar wel 

over aangegrepen, die vonden dat heel interessant ja. Zo is de stedenband dan gegroeid. We hebben 

gezegd: oké, we willen Kara Kara ook niet loslaten. We gaan ons daarvoor ook voor inzetten.  

 

Die van Kosovo, wanneer is die juist ontstaan?  

Die van Kosovo, dat was ook nog met Rit, dat moet 2000 geweest zijn. Maar die loopt momenteel 

een beetje af. Daar is nog heel weinig ondersteuning vanuit de bevolking. In Mol zijn we van mening, 

en daar verschillen we misschien wel wat mee van andere stedenbanden dat de gemeente de 

mogelijkheden biedt en ondersteund, maar de motor van de stedenband moet wel de bevolking zijn. 

Elke stedenband moet zijn draagvlak hebben. Het Nicacomité heeft zijn jongeren en zijn vrijwilligers. 

Kara Kara heeft zijn  comité en jongeren, een deel de wereldwinkel die dat ondersteunt. Die moeten 

voor een draagvlak zorgen en ook een invulling geven. Terwijl wij als gemeente gaan dat wat 

ondersteunen en wij helpen dat, bijvoorbeeld ik schrijf mee programma’s en ik volg dat mee op, 

maar de kracht van de stedenband moet de vrijwilligers zijn, het draagvlak van de bevolking. Bij 

Kosovo is dat weggeëbd. 

 

Hoe komt dat denk u? Drie is teveel of… 

Drie is nogal veel, maar het komt ook door een ingewikkelde situatie. De stedenband met Pejë is niet 

een stedenband tussen Mol en Pejë. Het is een regionale stedenband met de gemeentes Balen, 

Dessel, Reti, Oud Turnhout en Mol.  Der was ook een stedenbandcomité die dat opvolgde: het 

Kosovocomité. Maar daar ging heel weinig initiatief van uit. We hebben een paar keer geprobeerd 

iedereen bijeen te roepen, maar dat lukte niet meer. Er waren wat trubbels en zo is dat wat 

doodgebloed. Dus dat is niet echt van de grond gekomen, ook omdat de andere gemeentes zoals 

Balen nog wel, maar Dessel en Reti hebben zich daar heel weinig van aangetrokken. 
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U bent nu een beetje een ooggetuige van de stedenbanden, kunt u zelf zien welke invloed die hebben 

op Mol als gemeenschap? 

Ik denk vooral dat de stedenband van Santo Tomás algemeen bekend is in Mol. Je moet dat zelf maar 

eens vragen op straat. Nu, niet iedereen gaat dat weten, maar we hebben wel de indruk dat dat 

redelijk bekend is. Omdat we heel wat wervende activiteiten doen, bijvoorbeeld die inleefreizen, we 

zijn nu 5 keer geweest, pak dat er 250 jongeren naar daar geweest zijn en dan heb je de scholen, de 

familie. Nu de twee weken na het carnavalverlof zijn alle jongeren die zijn mee geweest alle scholen 

afgegaan. Ze hebben karren gemaakt, nu Mol heeft zo’n 3000, 4000 leerlingen dus…  Dat is dus het 

voordeel van Mol, Mol is een scholengemeenschap, er zitten hier 9 middelbare scholen. Plus we 

hebben hier ook het rijksopvoedingsgesticht en ook daar is een school en zijn er jongeren mee 

geweest.  We hebben op dat vlak een heel grote bekendheid. In het straatbeeld zie je dat, je hebt het 

Santo Tomás plein. Als je Mol binnenrijdt zie je ook de bordjes staan. Dus denk ik wel dat het bekend 

is. Wat de echte invloed is, wel ja, dat weet ik niet. We zien wel dat, de vrouwen die organiseren 

wandelingen in de zomer. De vrouwenorganisaties van Mol. Dus dat leeft wel. 

 

Hoe loopt de samenwerking met de migranten? Ik heb al gelezen dat dat wel in andere stedenbanden 

vaak moeizaam verloopt. 

Ja, dat is moeilijk. Wij hebben ook hier een tijdje een migrantenraad gehad. Dat is moeilijk op alle 

vlakken om die mensen te betrekken. Nu ook bij die jongeren, we hebben al twee keer Turkse 

jongeren meegebracht. Mol heeft vooral een Turkse gemeenschap. De zus van Hadise, die zangeres, 

die is mee geweest en dan nog eens een jongen. Dat is moeilijk om dat binnen die gemeenschap te 

laten aanslaan. Dat is zelfs moeilijk als je rond integratieproblematiek zelf werkt, om die daarbij te 

krijgen. 

 

Hoe komt dat denkt u? 

(Zucht) Één. Ik denk, het is nu een gemeenschap van een duizendtal mensen, als je over de Turkse 

gemeenschap praat dan hé. Dat is op alle vlakken zo, als je kijkt naar jeugdbewegingen. Ik denk bij 

voetbal minder, maar bij jeugdbewegingen is het ook moeilijk om die mensen dar bij te betrekken. Ik 

denk bij ons, als wij iets organiseerde moesten zij bij ons komen, in het cultureel centrum, daar of 

daar. Misschien moeten we meer inspelen op hun, naar hun moskee kijken of ze daar ook een zaaltje 

hebben. Of, oké, we stellen een programma op: samen. Misschien dat we ook iets te bevoogdend 

waren. Ik weet ook niet of er echt behoefte was vanuit die verenigingen en vanuit die groep mensen 

om daar uit deel te nemen. 

  



BIJLAGE: Interviews 

 
B. 21 

 

Werkt u ook samen met het OCMW? 

We hebben dus gezegd dat alle jongeren die willen meegaan op zo’n inleefreis, de kans moeten 

krijgen, dus dat het geen probleem mag zijn financieel. We hebben dus contact me het OCMW, 

iemand is daar aangesteld om contact mee te leggen. Dus als er een jongere moeilijkheden zou 

hebben, dan verwittigt de school ons. Die sturen we dan door naar die persoon, dat moet tussen die 

persoon en het OCMW blijven. Soms weten de jongeren zelf niet of het OCMW is tussengekomen in 

de reiskosten. Dat is niet leuk, van mama en papa kunnen dat niet betalen, dus proberen we dat zo 

discreet mogelijk te doen. Elk jaar zijn er wel twee, drie jongeren die mee kunnen gaan dankzij steun. 

 

Kan u misschien even verduidelijken wat uw functie juist is binnen de stedenband? 

Ik werk dus op de dienst ontwikkelingssamenwerking, ik coördineer de stedenbanden, ik volg ze ook 

mee op, ik schrijf mee de programma’s uit van het VVSG. Voor het Nicacomité is de motor van de 

stedenband echt de vrijwilligers geworden. De na- verwerking van de leefreizen worden vooral door 

hen gedragen. Voor Kara Kara, omdat die nog niet zo lang bestaat, ben ik nog steeds de motor ook, 

samen met de vrijwilligers wel ook. Daarnaast zorg ik voor de klasbezoeken en die zaken doe ik, naar 

scholen toe…  faire trade gemeente, al die zaken. 

 

Is er ook een actieve samenwerking met de andere gemeentediensten? 

Nee, dat lukt wel. Met Sint- Truiden die met Nueva Guinea een stedenband hebben en Lommel die 

(…) Dario(?) meer samen te werken. Op vlak van jongeren, maar ook van gemeente tot gemeente. 

We zijn nu ook van plan, het is nu ook niet dat die contacten zo diep zijn, maar ze zijn wel een beetje 

aan het groeien – om enkele gezamenlijke activiteiten met de jongeren te doen, een kleine 

conferentie en in het najaar een grotere jongerenconferentie. In België. Maar de contacten met de 

andere steden. Dat hangt er van af, we zien elkaar bij de VVSG bijeenkomsten. De ene stedenband 

ligt ook dichter bij de andere. Dat is wel uitwisseling, ook op die vormingen, maar het is niet zo dat 

we constant over de vloer lopen. 

 

Wat is uw visie op ontwikkelingssamenwerking? 

Nu, ik heb al een hele evolutie meegemaakt in de ontwikkelingssamenwerking. We proberen meer 

en meer internationale samenwerking te doen. We zijn nu een beetje gegroeid vanuit het 

paternalisme, ook vanuit de stedenband, vanuit de visie ‘we moeten die mensen daar eens gaan 

helpen’.  We zagen dat ook aan ons gezondheidsprogramma, er waren drie dokters van hier naar 

ginds vertrokken. We stuurden kleren op, goederen…  dat was echt zo paternalistisch. Daar zijn we 

stillekes van afgestapt en we zien nu een internationale samenwerking, een partnerschap. Dus waar 
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we elkaar als gelijken behandelden. Waar we elkaar als gelijken beschouwen, waar we samen de 

programma’s opstellen. Voor Santo Tomás hebben we een vijfjarenprogramma, we hebben dat zo 

opgesteld, aan de hand van de beleidsprogramma’s van de gemeente Santo Tomás, het zijn wij niet 

die het daar zijn gaan opstellen. Wij helpen daar wel mee en zo, maar dat is een samenwerking.  Wat 

kunnen wij in Mol aan als ondersteuning, wat kunnen jullie aan. Wat kunnen wij aan qua 

sensibilisering in Mol, wat kunnen jullie aan. Zo worden ze samen opgesteld, dus meer een 

partnerschap en respect voor elkaar.  Vroeger was dat echt zo van, wij hebben het geld, en je merkt 

ook zo – je merkt dat nu nog, hé – je merkt nog steeds het verschil tussen mensen die het hebben en 

niet hebben, je probeert dat verschil weg te trekken, maar dat lukt niet. Maar in Nicaragua vind ik 

dat we daar wel al redelijk goed in slagen. Maar in Niger is dat verschil heel groot. Als die mensen 

naar hier komen met een delegatie, dat is echt, voor hen is dat - wij zijn wandelende banken. Ook als 

we naar ginds gaan… je voelt dat ook wel aan de communicatie, dat zij meer opkijken en 

respectvoller zijn naar ons toe. Je voelt dat toch, onderhuids, je ziet van dat ze menen te moeten 

letten op wat ze zeggen, dat ze niet te negatief, je voelt dat wel altijd. Daar is ook zoiets van 

wederkerigheid. Wij kunnen ook leren van de mensen in het Zuiden, dat is ook wel zo, maar ik merk 

toch dat dat in vele gevallen toch nog wel… Je moet dat ook maar is vragen in andere gemeentes: 

wat is nu de wederkerigheid? Wat hebben jullie geleerd van de mensen in het Zuiden? Wat hebben 

zij ons aangeboden? Dan hoor je zo wel eens van: ‘Ja, ja, ja. De rust van de mensen, dat ze niet zo 

gehaast zijn, de vriendelijkheid, die dingen’, maar concreet is dat heel moeilijk. Persoonlijk ken ik één 

voorbeeld en dat is in Herent. Die hebben een stedenband met een aantal dorpen in Guatemala. En 

zij hebben iets overgenomen in het OCMW in Herent: groepsgesprekken. De opvang van het OCMW 

is meer individueel gericht. Dus de mensen komen daar naartoe met hun problemen en ze worden 

individueel geholpen. Terwijl vanuit Guatemala was zo het idee van als wij problemen hebben komen 

we daarvoor in groep samen. Zo zijn ze in Herent nu ook gestart met groepssessies. Met mensen met 

dezelfde problemen samen op zoek gaan naar oplossingen. Voor ons kan ik dat niet echt… ik kan niet 

zo’n concreet voorbeeld geven.  

 

Bekijkt u het nu niet te organisatorisch? In die zin dat we misschien daar niets gaan bijleren over 

gezondheidszorg, maar we wel veel terug krijgen op een zingevend, persoonlijk vlak. Dat op dat vlak 

een stedenband de meerwaarde geeft voor ons hier. 

Ja ik denk zeker wel, ik denk zeker wel naar zingeving voor mensen die er bij betrokken zijn, ja. Ook 

voor jongeren dat ze contact leggen met andere culturen. Ze zien ook dat het anders kan, met 

minder materiële voordelen. Op dat vlak geeft dat wel heel veel zin. Ook naar de mensen toe. Ze 

leren open in de wereld te staan. De grenzen gaan open. De stedenband, vinden wij ook, is een heel 

mooie kapstok om de wereldproblematiek aan op te hangen, het is zeer concreet.  Bijvoorbeeld de 
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millenniumdoelen laten we steeds terugkomen. We doen daar vormingen rond en 

sensibilisatieacties. Voor de jongeren geeft dat toch een open kijk. 

 

Denkt u dat de sensibiliseringsacties echt invloed hebben? Als je ze vergelijkt met de inleefreizen? Zijn 

die laatste niet veel efficiënter, veel ‘rakender’? 

Daar ben ik van overtuigd, anders staken we er niet zoveel energie in. We doen dat om de 3 jaar. We 

vragen ook heel veel van die leerlingen, vormingen volgen, Spaanse les volgen... Ze zijn daarin met 

hun voorbereiding anderhalf jaar heel sterk mee bezig. We vragen ook financiële activiteit om die 

reis te bekostigen. Als ik zie, we hebben een jongerengroep van 30, 40 jongeren. Dus dat gaat wel 

terug wat afzwakken. Maar in september beginnen we weer aan de inleefreis van 2012. Dan gaan we 

ook zien dat dat weer wat gaan stijgen. Ge merkt dat die jongeren die zijn mee geweest, ook 

volwassenen, want ik spreek hier nu altijd over jongeren, dat die toch veel opener in de wereld staan. 

Ze gaan een engagement aan, binnen het Nicaraguacomité. Dus je merkt dat dat heel goed werkt. Ik 

denk dat heel wat gemeentes jaloers zijn op een jongerenwerking van 30, 40 jongeren die zich echt 

geëngageerd hebben in internationale samenwerking. 

 

Wat is het geheim dan van Mol, dat je zoveel mensen kunt betrekken? 

Ik denk. We hebben dat ook gemerkt in onze werking. We hebben een werking gehad -  in de helft 

van de jaren ’90 was dat zo wat moeilijk. Waar zijn we mee bezig? Lukt dat nog wel? Dan zijn die 

inleefreizen gekomen en dat heeft echt wel een boom gegeven aan onze werking. En het comité zelf 

is uitgebreid met leerkrachten die mee geweest zijn, met ouders van leerlingen die mee geweest zijn. 

We zijn dan met inleefreizen voor volwassenen gekomen, dat zijn mensen die blijven hangen zijn. 

Dus ik denk dat dat een boom geeft, ook naar de jongeren toe. We proberen die jongeren ook heel 

actief te laten meewerken in de hele stedenband, je moet ze ook iets aanbieden. Je moet dingen 

kunnen doen daar rond. Het is nu zo dat er in 2013 een inleefreis georganiseerd ga worden en dat er 

sowieso een jongere of 6, 7 gaan meegaan die al mee geweest zijn als leerling om nu als begeleider 

dat op te volgen. Ook die jongerengroep is nu een vriendengroep geworden, naast de serieuze 

activiteiten, zo zal ik ze maar noemen, die in de stedenband zijn geweest, organiseren we ook heel 

wat plezante activiteiten. Zo zijn we 3, 4 keer op weekend geweest.  Dan gebeurde er een cantus… 

we hebben vroeger ook een voetbalploegske gehad voor minivoetbal, dat gebeurt nu niet meer.  Om 

die binding te houden, om dat gevoel als groep te beschermen. Daar kan je ook mee naar buiten 

komen, op andere manieren. Als we dan een voetbalmatch organiseerden, dan was dat Nicamol. En 

als we dan gingen shotten tegen een andere ploeg was het dan ook van: ‘Ah dat zijn die mannen van 

het Nicacomité’. Het voordeel is ook – ik zit al heel lang in ontwikkelingssamenwerking – vroeger als 

het bijvoorbeeld over El Salvador ging en we daar informatieavonden over organiseerden, wie kwam 
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er dan? Mensen die het al wisten. Nu met die inleefreizen zien we dat ouders komen. Die daar zo 

goed als niets over wisten, die voor de eerste keer van Nicaragua horen. Die komen nu ook, ook de 

kinderen zijn er bij betrokken. Soms geven we een vorming over *…* en hangen we daar een 

vorming over Nicaragua aan vast, dat zijn anders mensen die we nooit gaan bereiken. 

 

Ziet u ontwikkelingssamenwerking zelf als een soort roeping – dat klinkt misschien iets te religieus – 

maar toch iets dat u wilt nastreven? Voor u zelf dan. 

Ah, voor mij, een roeping dat is wel overdreven, maar ik ben afgestudeerd en voordat ik 

afgestudeerd ben zat ik al in het *…* El Salvador (?) comité, dan ben ik burgerdienst gaan doen in de 

wereldwinkel. Dus voor mij is dat wel iets waar ik met bezig ben heel mijn leven. 

 

Kan u verklaren hoe dat komt? 

Goh, ik denk dat dat een gevoel is van de onrechtvaardigheid die er is. Ik denk dat dat voor veel 

mensen een beweegreden is. Zo het gevoel dat er iets niet klopt, en dat je op de een of andere 

manier daar toch wel iets aan wilt doen. Bij mij is dat nu internationale samenwerking geworden, 

maar het kon misschien evengoed zijn dat ik door een speling van het lot hier in de vierde wereld 

beweging terecht gekomen zou zijn. Ik denk vooral zo wat de verontwaardiging naar die rijk-arm 

verhouding en die toestanden. In het begin was dat voor mij nog zo wat politiek gekleurd ook. Niet 

zo partijpolitiek, maar zo echt van “kijk de armen krijgen geen kansen, ze worden onderdrukt, de 

volksbeweging wordt onderdrukt”. Daar moeten we toch iets aan doen, wij vanuit het rijke Westen. 

Dat was een beetje uit een visie van, goh, bevrijdingstheologie enzo. Omdat ook in El Salvador en 

Nicaragua waren dat de basisgroepen, de motor van de revolutie. Dat was niet de communistische 

partij of zo, maar dat waren daar vooral de basisgroepen.  Dat werd aangevuld langs alle kanten, 

mensen die opkwamen voor de onderdrukten. 

 

Hoe ziet u de politieke invloed hier nu, op de stedenband van Mol? In welke mate speelt politiek een 

rol in de samenwerking hier? 

Nu denk ik dat we als Nicagroep, en wereldwinkel zo sterk staan dat geen enkele politieke partij ons 

kan stopzetten. We hebben dat gemerkt ook van ’81 tot in 2000 hebben we een SP schepen gehad, 

dan hebben we een wisseling gehad met de VLD, en dan was dat zowat van, ja, hoe gaat dat 

verlopen. Maar nu kwam die uit het comité, en dan komt het ook dat nu, Rit Kerstens, heel actief 

betrokken is bij die stedenband. Ik denk dat Rit er ook 100% achter staat. Dat komt omdat we zo’n 

sterke groep hebben. Dat is de verdienste van al die vrijwilligers. Bijvoorbeeld, dit gebouw hier, 

hebben ze willen afbreken. We hadden hiernaast ook een oude muziekschool, dat hebben ze hier 

afgebroken. Dit gebouw wilden ze mee afbreken en hier appartementen zetten. Daar is veel protest 
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tegen gekomen, uit de wereldwinkel, uit de derde wereld beweging, ook veel andere mensen, we 

hebben petities rondgevoerd, ze hebben het niet kunnen afbreken… ze hebben het zelfs 

herschilderd.  Je voelt, dankzij de heel actieve derde wereld beweging, dat is een hele verdienste van 

de stedenband met Santo Tomás en we hebben ook wel een sterke wereldwinkelwerking. 

 

Hoe zit het nu met de politieke situaties in Nicaragua en Niger? 

Nicaragua heeft nog altijd die polarisatie tussen het FSLN, het linkse blok en het rechtse blok. Maar 

dat is geminderd. In het begin hadden we daar wel last mee. Het FSLN was dan aan de macht en in 

’89 is er een omschakeling geweest en zijn de liberalen aan de macht gekomen. Maar de liberalen 

niet zoals wij ze hier kennen, maar  rechtse groeperingen… dan zijn er hier ook discussies geweest 

van: gaan we nu verder met de stedenband. Want ja. Dat is hetzelfde als je hier zou samenwerken 

met het Vlaams Belang. Voor ons was dat not done. Nu steeds nog niet. Punt uit. Maar nu met die 

stedenband uit Santo Tomás, hoe moeten we nu met dat gemeentebestuur samenwerken? Hoe gaan 

we dat oplossen? Ja, dat gaat niet. En toen hebben we een tussencomitétje opgericht, het CDC, dat is 

dus zowat het Nicacomité van Santo Tomás. Het is met hen dat we samenwerken, dat zorgt dus voor 

continuïteit. Maar je merkte nog wel dat daar een polarisatie was. De eerste burgemeester was heel 

moeilijk samenwerken, maar daarna is er een andere burgemeester gekomen waar het wel heel 

goed mee samen te werken was. Ook al was hij van de liberalen. Ik merkte ook dat er een 

toenadering van kwam. Nu, de laatste twee jaar is het weer FSLN burgemeesters en die komen zelfs 

uit ons comité, het CDC, dus op dat vlak is de samenwerking wel heel goed. Qua politiek merk je dat 

wel toch, minder en minder die polarisatie. Je merkt dat die samenleving stillekes zijn wonden aan ’t 

genezen is van de wonden die geslagen zijn met de revolutie en de contra- revolutie.  

 

En Niger? 

Niger is zo, daar is pas een staatsgreep geweest. Maar op de gemeente Kara Kara – we hadden toen 

juist jongeren daar in Niger, die hebben dat daar zelfs niet gemerkt toen. Want hier was er meer 

paniek dan ginds. Maar in Niger is de situatie: je hebt daar een gemeentebestuur, maar ik spreek 

over lokaal vlak hé, maar de lokale politiek wordt nog bepaald door de traditionele dorpshoofden. 

Dus je hebt de traditionele dorpshoofden en daarnaast de officiële gemeentebesturen. In Kara Kara 

werken die goed samen. In andere gemeentes weet ik niet. 

 

Heb je daar dan ook lokale ngo’s waarmee jullie samenwerken? 

In Nicaragua hebben we lokale ngo’s waar mee we samenwerken, maar dat is voor Nicaragua. In 

Niger hebben we drie jaar samengewerkt met een plaatselijke ngo, dat was de *AID COCAIN* (?). Die 

hebben ons begeleid, de eerste drie jaar, omdat we vinden, als je iets wil opbouwen, dan moet je 
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eerst structuur creëren. Dus je moet eerst een soort beheersstructuur hebben die de samenwerking 

kan lijn geven. 

 

Capaciteitsopbouw? 

Ja, capaciteitsopbouw. Dus dat moesten we eerst doen. We hebben daar drie jaar aan gewerkt. 

Daarnaast hebben we niet enkel aan capaciteitsopbouw gedaan, maar ook enkele vrouwengroepen 

ondersteund. Maar het eerste belangrijkste was ook zorgen dat die vrouwen een beheerstructuur 

kregen, dus bijvoorbeeld hoe maak je een verslag, als je niet kan schrijven is dat natuurlijk niet 

makkelijk hoe gaan we dat dan doen. Hoe zorg je bijvoorbeeld voor je boekhouding? We hebben dus 

ook een beheerscomité opgericht in Kara Kara en dat noemt het CCD (Comité Communal 

Développement). Zij werken heel sterk samen zowel met de gemeentebesturen als de traditionele 

dorpshoofden. Dat is iets wat we moeten doen. We proberen altijd het gemeentebestuur daarmee in 

mee te nemen, want het heeft geen zin om naast het gemeentebestuur een andere bestuurspoot op 

te zetten. We kunnen er beter voor zorgen dat je meer bestuurssterk wordt en democratisch werkt 

en dat is belangrijk. Daarvoor gebruik je het CCD, waarom ook, omdat dat voor een continuïteit 

zorgt. Als de gemeentebesturen veranderen heb je altijd die groep waarop je kan terugvallen. 

Hetzelfde met het CDC in Nicaragua. Bijvoorbeeld vorig jaar met de verkiezingen hebben alle 

gemeenteraadsleden en kandidaten een vorming gehad, een informatieavond gehad, of twee 

informatieavonden gehad, over de werking van de stedenband, zodat ze wisten als ze verkozen zijn, 

wat dat is. 

Nu in Kara Kara hebben we die samenwerking met die ngo na drie jaar stopgezet en hebben ze hun 

eigen comité, het CCD. Dus waar het dorpshoofd inzit, mensen, verkozenen van de gemeenteraad, 

vertegenwoordigers uit de verschillende dorpjes. Die zitten in die structuur. 

 

Ziet u de toekomst van de stedenbanden positief in? Gaan die ook nog financieel haalbaar zijn? 

Ik denk dat wel. 

 

Telefoon gaat en ik zet de opname even uit 

 

We hebben veel steun gekregen uit de federale en Vlaamse overheid. Federale overheid is wel een 

heel moeilijk programma. Bijvoorbeeld dit is voor dit jaar nog alleen maar het financiële deel (hij 

wijst naar een hoge berg mappen). Dat is dus een heel zwaar programma om op te volgen. 

 

Vanuit het VVSG zeiden ze me dat het federaal programma vooral gericht is op Zuidwerking. Alleen 

Zuidwerking. Ziet u dat niet negatief in? 
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Ik vind dat niet zo positief. Aan een Zuidwerking, dat is onze filosofie ook vanuit de stedenband, moet 

een Noordwerking gekoppeld worden. Elk programma dat we ginder doen, moet hier kunnen 

worden gesensibiliseerd. En onze Noordwerking, ik vind onze Noordwerking even belangrijk, zeker 

voor een gemeente. Ik vind niet dat een gemeente de taak heeft om in te zetten voor het projecten 

in het Zuiden alleen. Ik vind dat de gemeente de mogelijkheid moet geven om de bevolking te 

betrekken in die projecten. We zien ook de stedenband als een kapstok om onze bevolking te 

informeren. Ik vind het heel spijtig dat aan die Zuidwerking geen Noordwerking is. Ze willen ook alles 

weten hé. Alles moet meetbaar zijn. Ik kan dat wel verstaan, ze zien ook wat naar wat er in het 

verleden misgelopen is.  Dus wat is uw bereik, wat is het effect ervan, hoe efficiënt is dit of dat. Het is 

ook heel moeilijk voor de mensen in het Zuiden om er mee te werken. Zij krijgen een aantal zaken 

opgedrongen door ons. Zij moeten dit doen, dat doen, ze moeten baseline studies opstellen, SWOT 

analyses maken.  Terwijl het Vlaamse, is soepeler. Ze besteden daarbij ook heel veel aandacht aan de 

Noordwerking. Het Vlaams is soms te soepel vind ik. Maar ik vind dat ze daar veel structureler te 

werk gaan, het is gewoon veel vlotter.  Ik denk dat ze daar ook meer structuur in brengen, om ook te 

vermijden dat er misbruik van gemaakt kan worden. 

 

Zou het niet makkelijker zijn moesten die programma’s gewoon samenvallen? 

Ja. Maar ik denk niet dat dat politiek haalbaar gaat zijn (lacht). Want ik denk niet, dat dat in dit land 

mogelijk zal zijn. Het is zelfs al een beetje gek dat je Brusselse projecten hebt. Brussel, Vlaanderen, 

Wallonië, we werken naast een. 

 

En Brussel sluit beter aan bij Wallonië? 

Ja, dat denk ik wel. Soms komen ze mee een vergadering doen bij ons. Maar heel weinig. 

 

Bent u optimistisch over het ontwikkelingsproject op een globale schaal bekeken? 

Weet je wat. Ik vind dat moeilijk. Je gaat dat niet kunnen stoppen. Op welke manier dan ook gaan 

onze mensen geconfronteerd worden met het Zuiden, al is het maar door de migranten. Ik heb toch 

het gevoel dat dat mensen nog steeds een beetje leeft. Ik kom nog heel vaak voor klassen en dan 

probeer ik vooral het verhaal van fair trade te doen dan. En ik merk toch dat dat aanspreekt, ook die 

fair trade gemeentes, dat spreekt toch aan. Als je ziet naar de wereldwinkel, de verkoop van in de 

wereldwinkel is gestegen. Ook in GB, Carrefour, Colruyt… daar hebben ze ook fair trade. Douwe 

Egberts nu, die een light versie op de markt brengt. Dan vind ik toch dat dat een positieve evolutie is. 

Ik weet het niet… De kloof zal nooit, de kloof zal niet direct verkleinen. De machtstructuren zijn 

zodanig… (zucht) 
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Denkt u dat die vermaatschappelijking van de ontwikkelingssamenwerking, die nu wat plaats vindt, 

bijvoorbeeld die fair trade in de supermarkten, dat die dan naar meer gelijke machtsevenwichten kan 

leiden? 

Ik hoop dat dat naar meer gelijkheid toegaat, maar ik vrees dat dat een beetje een lapmiddel zal zijn. 

Omdat de mensen zeggen, kijk ik heb fair trade chocolade gekocht, ik ben goed bezig. Dat is het niet, 

het is meer dan dat. Ik denk ook dat je ervoor moet zorgen dat ontwikkelingssamenwerking meer op 

de politieke agenda gewicht krijgt. En ja, als ik nu zie naar de conferentie in Kopenhagen, dan ben ik 

toch niet zo hoopvol. Ik denk wel dat ze zullen moeten op den duur, ze. Maar ik ben toch niet zo 

hoopvol. Omdat, elk blok verdedigt zijn eigen belangen, er zit weinig openheid in. Ik hoop alleen dat 

de mensen, en ik denk dat dat ook gebeurt, meer mondialer gericht gaan worden. Maar hoe dat gaat 

aflopen, of ze daardoor socialer gaan worden, dat weet ik niet. Mondialer kan ook zijn: ‘Ik doe 

vandaag een reisje naar Guatemala en het was plezant.’ Ik weet het niet. Dat zou een goede 

doctoraatsstudie zijn… 

 

U heeft Kopenhagen al vermeld. Hoe sluit de milieuproblematiek eigenlijk aan bij de 

ontwikkelingsvisie van mol? 

Dus bij onze stedenband proberen wij dat ook meer en meer in te voeren. We hebben nu ook een 

groot veeteelt project, we proberen dus werk te maken van zo weinig mogelijk pesticiden en meer 

natuurlijke middelen. Dus meer op duurzaamheid, hetgeen wat ook wel belangrijk is. We zijn ook fair 

trade gemeente dus ook daar zit dat in. Dus dat is toch wel heel belangrijk. We willen dat meegeven 

en ik zeg altijd tegen de jongeren: het is niet voor mij dat je het moet doen, maar voor jezelf later en 

uw kinderen en kleinkinderen. Dan gaan we met tien miljard zijn, en dan gaat de wereld ook nog 

steeds draaien, al ga ik er niet meer zijn. We moeten dus op alle vlakken samenwerking, niet alleen 

het ontwikkelingsdenken, het moet evident worden, maar dat is nog een lange weg. 

 

EINDE 
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Interview #3: Rit Kerstens 
 

Schepen bevoegd voor Ontwikkelingssamenwerking van de stad Mol 

Woensdag 31 april,tussen 15u en 16u, in haar bureau in Cultuurcentrum ’t Getouw 

Molenhoekstraat 2, 2400 MOL 

 

 

Kunt u uzelf even voorstellen? 

Ik ben dus Rit Kersten, schepen van ontwikkelingssamenwerking bij de gemeente Mol. Dit is mijn 

tweede legislatuur, dus ondertussen 9 jaar al. Buiten cultuur heb ik ook het personeelsbeleid van de 

gemeente mol, cultuur in al zijn aspecten: erfgoed tot het cultuurcentrum, de bibliotheek… Doordat 

ik vorige legislatuur schepen van welzijn was hebben ze mij nu nog kinderopvang en 

ontwikkelingssamenwerking toevertrouwd. En als beroep doe ik nog twee dagen per week apotheker 

bij. 

 

U hebt wel een drukke agenda. Hoeveel van uw tijd gaat er dan zo naar het ontwikkelingsbeleid? 

In het ontwikkelingsdeel wordt er nog al veel tijd gestoken omdat we enerzijds de stedenband met 

Nicaragua hebben, daar gaan wel enkele uren per week naar toe m.b.t. het beleidsmatige en het 

inhoudelijke. Dan zijn er ook het de vergaderingen van het Nicacomité, elke derde zaterdag van de 

maand. Ik zit dan ook in de stedenband van Niger, die ik zelf ook wat mee op gang getrokken heb, dat 

is dan de eerste zaterdag van de maand. We hebben ook een medisch project in Niger dat samen 

opstart met de kliniek en de hele medische staf van Mol en alles wat daar bij komt. Dat is dus nog 

eens een extra vergadering per maand. Dus ben ik daar eigenlijk wel veel mee bezig, ja. ’t Is dus zeker 

niet zomaar ontwikkelingssamenwerking als ‘erbij’, maar het is heel bewust aan mij gegeven omdat 

ik vroeger al wel sympathisant was van het Nicacomité. 

 

U bent zelf ook al naar Santo Tomás geweest? 

Ja ik ben nu 3 of 4 keer geweest, verscheidene keren dus.  

 

Welke indruk gaven die ervaringen? 

Ik kan een beetje de evolutie zien van hetgeen wat daar gebeurt en ik zie eigenlijk wel dat in het land 

Nicaragua er iets in Santo Tomás gebeurt, anders dan in andere dorpjes. Ik zal spreken over mijn 

legislatuur dat ik daar verantwoordelijk ben. We hebben daar toch een duurzaamheidsproject gehad 

rond afval en we zien toch dat andere gemeentes uit het land dat daar komen kijken naar hun 

containerpark. Maar dan zie je ook het aantal plastic flesjes langs de weg verminderd is. We hebben 
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daar vuilnisbakjes, een containerpark… je ziet gewoon dat daar aan duurzaamheid en netheid heel 

hard gewerkt wordt. Als je door het land rijdt zie je dat dat een heel groot mankement is. Wij hebben 

daar ook het waterzuiveringproject opgestart, dat is wel in een minder goede staat, maar het besef 

van drinkbaar water is wel een van de vereisten en we zien dat we daar wel goed gepresteerd 

hebben. We hebben nu een economisch project – onze lokale ambtenaar van economie is ook naar 

daar eens geweest. Daar ontstond een boerenmarkt, op hetzelfde moment dat wij ook zo’n 

boerenmarkt hebben opgestart. Dat economisch project draait goed. We zien ook dat de 

kinderrefter, dat voor de vele Molenaren toch het symbool is van Santo Tomás. We zien toch dat dat 

zelfbedruipend kan werken. Ik zie dat terplekke het verschil wordt gemaakt. Wat ik ook zie is dat er in 

Mol daar weel wat mensen mee bezig zijn. Onze opdracht als beleidsvoerder is eigenlijk om 

sensibilisatie te bevorderen – zonder het Nicacomité zou er dat wel niet zijn, maar we zien ook dat 

door de folders, berichtgeving en communicatie ook bij onze Molenaren zijn effect heeft.  

 

Op welke manier denkt u dat dat een positief effect heeft? 

 We hebben het op het schepencollege ook over gehad bij de motie ‘de tijd dringt’. Als we zien dat de 

millenniumdoelstellingen toch een begrip is waar de jongeren in Mol met kunnen meepraten, waar 

ze zelfs over gaan praten. 

 

Zijn het dan niet vooral de inleefreizen die zo’n sterk effect hebben? 

Ja natuurlijk, de inleefreis heeft uiteraard de grote sensibilisatie omdat, de vorige keer waren we met 

100 personen en dan zien we dat alle familie die daar rond hangt, en dan spreken we toch over 

duizenden mensen eigenlijk daarmee betrokken geraken. Het is daar dat we onze folders en 

vormingen aan kunnen geven en dat dus toch wel impact heeft om een groot deel van onze 

bevolking. 

 

Zijn de andere schepenen ook betrokken? Hoe loopt de samenwerking met hun. 

Wel. Je zult dat ook wel weten, voor ontwikkelingssamenwerking heb je wat een apart karakter 

nodig. Dus vallen er heel wat gegadigden weg. ’t Is geen luxereis, terwijl sommigen dat wel denken, 

maar dat is het dus helemaal niet. Bijvoorbeeld: rond milieu hebben we dan wel gewerkt, rond 

onderwijs. Er wordt dus wel regelmatig over gesproken en het wordt dus ook wel gedragen door de 

rest van het schepencollege.    

 

Vind u het zelf eigenlijk aangenaam om die reis dan te maken? Of waardevol? 

Ik vind het heel waardevol, al heb ik vorige keer wel voor de eerste keer heimwee heb gehad. Omdat 

we toen problemen met de gezondheid hebben gehad. Je weet dat je altijd verantwoordelijk bent, 
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maar als er dan echt iets misloopt dan wordt het toch wel een beetje beklemmend… Maar ik vind het 

heel waardevol. 

 

U bent zelf aangesloten bij de VLD. Welke invloed heeft volgens u politiek op de stedenband? 

Binnen de VLD is er dus wel een groep die rond ontwikkelingssamenwerking werkt. Nu, wij doen ons 

ding hier in Mol en we hebben een goede werking. Mijn werkt hier is vooral beleidsmatig voor de 

gemeente Mol 

 

Is er dan geen communicatie met hogere niveaus? 

Het is zo dat ontwikkelingssamenwerking Federaal er niet echt VLD’ers zitten op de post van 

ontwikkelingssamenwerking. Nu hadden we wel Karel De Gucht die minister was van Buitenlandse 

Zaken. Maar wat ik wel merk is dat het binnen de open VLD een van de troeven is die uitgespeeld 

wordt. Dus als wij onze nieuwe beleidsplannen opmaakten, dan was er ook wel duidelijk een deel dat 

over ontwikkelingssamenwerking ging. De stedenbanden zijn een van de dingen die de VLD toejuicht. 

Dat er inderdaad uitwisselingen zijn, gelijken onder elkaar, gelijken die elkaar als gelijken 

beschouwen. 

 

Een vraag die politiek misschien moeilijk ligt: is het geen complexe situatie dat je zowel met een 

Vlaams als Federaal programma zit met betrekking tot de stedenband?  

Nee, eigenlijk niet… Hoe bedoelt u? Ik ondervind daar eigenlijk geen problemen mee.  

 

Wel, dat is ook iets wat ik hoorde vanuit het VVSG. Je hebt dus het Federaal programma dat enkel 

Zuidwerking doet en het Vlaams programma dat ook Noord werking belangrijk vindt. Vlaanderen 

heeft bepaalde voorkeursgebieden, het Federale dan weer anderen… Op die manier is het niet steeds 

makkelijk dat te combineren. 

Hm, neen. Maar eigenlijk vind ik dat er een win- win situatie is. Het Vlaamse programma daar zijn de 

laatste jaren vooral ‘de jongerenkaart’ getrokken. Terwijl het federaal programma eigenlijk 

ontworpen is voor de ontwikkeling van ons economisch project. De koeien, de vormingen en al die 

dingen meer. Dat we eigenlijk zien dat we een stap zetten naar het loslaten, dat het zelfbevloeiende 

daardoor kansen krijgt. Omdat die subsidies daar ook wel een beetje hoger zijn. Ik heb op dit 

moment echt niet het probleem of ik leef ook niet met het dualistisch gevoel en ik vind dat beide 

insteken wel hun effect hebben.  
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Dus u ziet eigenlijk eerder aanvullend dan conflicterend? 

Ja. We hebben duidelijk verschillende richtingen voor het Federale en voor het Vlaamse programma 

en dat is heel duidelijk afgelijnd. 

 

Wat Louis ook wel zei, en ook vanuit het VVSG, is dat het op die manier wel dubbel werk oplevert. 

Dat is waar, maar ik als beleidsvoerder vind dat niet direct zo’n probleem. Omdat de subsidieringen 

vaak, ik heb dat bijvoorbeeld bij het tewerkstellingsbeleid in mijn eerste legislatuur gehad dat ik 

zowel met Europa als heel Vlaanderen moest onderhandelen. Ik wil gewoon maar zeggen: dat 

gebeurt wel vaker. Ik wil maar zeggen dat als het ten voordele kan zijn van de projecten die we 

hebben en als wij fatsoenlijke projecten hebben om voor te stellen voor de Federale als de Vlaamse 

regering dat we dat gewoon moeten doen. 

 

Maar is er dan wel nog een uitkomst als er zoveel spelers zijn, zoveel bewegingen binnen het 

ontwikkelingsproject? 

Ik denk vooral dat het sterke pijlers zijn die de programma’s invullen van de stedenbanden. Wij 

hebben wel het grote geluk, wij hebben nu Nicaragua, en de Federale regering richt zich tot het 

gebied Nicaragua. Dat maakt dat we met de andere steden, Sint Truiden en Lommel kunnen 

samenwerken. Wij kwamen trouwens al voor dat we die richting uitgingen, al tezamen om van elkaar 

te leren. Ik vind dat alleen maar een voordeel eigenlijk. 

 

Wat is uw visie op ontwikkelingssamenwerking? 

Mijn visie op ontwikkelingssamenwerking is, wat ik altijd zeg, is dat het heel belangrijk zou zijn, bij 

wijze van spreken , dat iedere stad of gemeente die het enigszins kan dragen een stedenband met 

een stad of gebied uit het Zuiden heeft. Gewoon dat zij ons nodig hebben, maar door het feit dat je 

in contact komt met het Zuiden en bijvoorbeeld met jongeren naar daar kunt gaan om ze mee te 

laten werken, maar ook eens te laten zien hoe relatief alles eigenlijk is, dat je als mensen zo een 

ruime ervaring kunnen hebben, dat je weet op welke wereld dat je leeft. Ik vind dat vooral belangrijk. 

Dat je bijvoorbeeld ook het watergebruik – we hebben ooit een folderke uitgegeven waarin je kan 

zien hoe het waterverbruik in Mol was en bijvoorbeeld ook in Nicaragua was. Daar zie je een duidelijk 

verschil. We zien het ook dat wanneer de kinderen terugkomen van de inleefreis, dat de kraan 

minder lang open staat. 

 

Denkt u dan dat er een positieve ontwikkeling is in het ‘ontwikkelingsproject’? 
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Ik denk het wel. Het feit dat we proberen uit te wisselen, dat onze ambtenaren naar daar gaan en 

hun ambtenaren ook naar hier. Ze zijn hier onlangs geweest, en bijvoorbeeld het veeteelt bedrijf. Ik 

heb ook filmpjes van hun gezien, over het stockeren van voeder voor de slechtere periodes. Dat ze 

dat echt wel overnemen, en uitproberen ook. Als we zien, die waterzuivering die we daar gemaakt 

hebben, er dus wel uitwisselingen zijn geweest tussen de VUB en de universiteit van Nicaragua. Wij 

weten het niet beter, maar samen kunnen we wel betere impulsen geven aan mekaar. 

 

Hoe is de viering eigenlijk verlopen van de 25 jaar stedenband? 

Ja, eigenlijk wel heel goed. Er was een naleefproject. De jongeren hebben altijd naleefprojecten. Der 

zijn toch heel wat mensen komen opdagen en wat  ik wel toch heel positief vindt is dat mijn collega’s 

schepenen daar ook allemaal wel waren. Dat vind ik wel belangrijk, in Mol wordt dat wel wat boven 

de politieke grenzen geplaatst.  Zowel van CD&V, Spa als VLD zitten er mensen in de basiswerking. 

 

Wat is de coalitie hier eigenlijk? 

De coalitie is hier CD&V en VLD. 

 

Was het niet heel lang SP ook? 

Er was heel lang een meerderheid van CD&V. dan is er een afscheuring geweest uit die CD&V die bij 

Spa zijn samengegaan. Dat heeft ook een tijdje geduurd en dan is het nu de tweede legislatuur CD&V 

– VLD. 

 

Heeft u zicht op de samenwerking met de migranten, de migrantengemeenschappen? 

 Vorige legislatuur had ik het migrantenbeleid ook, dus heb ik daar inderdaad wel zicht op. 

 

Is er dan een samenwerking met de migranten binnen de stedenband? Of binnen het 

ontwikkelingsdenken en - projecten? 

Ik denk dat je dat echt uit elkaar moet houden. Ik ga me even verduidelijken, hé, want ik zeg duidelijk 

neen, maar ik denk ook dat dat neen is. We hebben 72 verschillende nationaliteiten. De grootste 

gemeenschap zijn Nederlanders en Duitsers. De grootste gemeenschap die hier eigenlijk is, is de 

Turkse gemeenschap met twee moskeeën. Nog voordat ik schepen was van migranten, ben ik met de 

migrantenraad bezig geweest. Dus als we kijken op vlak van ontwikkelingssamenwerking, naar 

Nicaragua, dan is daar niet direct de interesse. We hebben hier eigenlijk dus ook twee moskeeën 

die… niet tegen elkaar zijn, maar de ene wilt ook al niet op bezoek bij de andere. We hebben nu het 

roer wat omgegooid naar samenlevingsopbouw. Dan denk ik dat we met hen, maar ook met 

kansarmen, met de mensen die het sowieso al wat moeilijker hebben naar integratie in onze 
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maatschappij – als ze het al moeilijk hebben om dat inderdaad wat bij te brengen, maar vooral rond 

samenleven veel te doen. Ik ben eigenlijk 6 jaar schepen van migrantenwerking geweest en ik ken 

eigenlijk   heel goed de Turkse gemeenschap, maar ik ben eigenlijk tot het besef gekomen dat je toch 

maar in contact komt met de opperen, zal ik maar zeggen, en dat het doorvloeien van wat het beleid 

wil aanbieden, heel moeilijk gebeurt naar beneden toe. Dus we zijn een beetje van tactiek veranderd. 

 

Als ik het goed begrijp gaat Mol dus wel actief samenwerken met migranten, maar koppel je dat wel 

los van de stedenbanden? Omdat dat niet goed samen gaat. 

Niet goed… het is gewoon een heel andere opbouw van beleidsvoering en samenwerking. 

 

Kan de stedenband ook geen positieve kijk geven aan de bevolkingen om met andere culturen en dus 

de migranten om te gaan? 

Het is misschien wat pretentievol, maar ik vind dat de Molenaar openstaat voor andere culturen en 

ik denk dat dat een beetje komt omdat we hier het studiecentrum voor kernenergie al lang hebben 

en het samenleven met anders- sprekende mensen een heel normale zaak is. Er is veel steun voor 

Nicaragua, en ook voor Niger, er zullen wel altijd mensen tegen zijn, maar ik denk dat we hier in Mol 

niet het een aan het ander moeten koppelen. 

 

Hoe ziet u de toekomst van de stedenbanden in? Die van Kosovo lijkt nu toch wat af te lopen. 

Ja, Kosovo is nu wat aan het afvloeien, want ja, Kosovo behoort eigenlijk niet meer tot de 

ontwikkelingssamenwerking, het is een Europees land geworden. De toekomst van de stedenband 

met Nicaragua… ik hoop dat het economisch project met de economische crisis toch veel 

ademruimte krijgt, veel zelfbedruipender kunnen worden. En de kwestie Niger, we zien dat dat meer 

en meer groeit, het staat wel nog in zijn kinderschoenen, maar we doen dat rustig aan. Der zijn een 

aantal jongeren die er nu mee bezig zijn, die bijvoorbeeld de ‘guards of life’ zijn gaan aanleggen. Zo 

terracottabolletjes die het vocht behouden. Het geneeskundig korps staat er volledig achter. Er is nog 

veel te doen. We hebben nu vooral rond onderwijs, we proberen daar nu ook de democratie, de 

gemeenteraad, meer input te geven, bespreekbaarheid, democratisch denken. We hebben nu voor 

de volgende 3 jaar ons voorgehouden geneeskundige posten, het goede protocol en goede steun, en 

ook van binnenuit in Niger het programma meer kansen te geven, het staat in volle ontplooiing dus 

eigenlijk. 

  



BIJLAGE: Interviews 

 
B. 35 

 

Zijn er dan obstakels in de stedenbanden? Of zijn er dingen die beter kunnen naar de toekomst toe? 

We hebben al wissel van besturen gehad in Nicaragua. Hier blijven de ambtenaren, de ambtenaren 

en wisselen de schepenen. In Nicaragua wisselt alles. Maar we zijn toch al van een meer Socialistisch 

getint, alez, Sandinistisch getint, we hebben ook al een liberale groep gehad… 

 

Een meer rechtse liberale groep weliswaar? 

Nja. Wat ik toen eigenlijk gezien heb is dat als het iemand is die echt voor z’n land wil opkomen en 

als die vrij open denkend is… twee burgermeesters geleden was het meer liberaler, rechtser denken. 

Die burgemeester deed veel meer rond waterwinning en deed heel veel voor zijn dorp. Was ook heel 

ruimdenkend. Dan is er iemand van de Sandinisten gekomen, die heel veel naar de buitenwijken 

heeft gewerkt. Op dit moment is er wel een burgermeester die wel van de Sandinisten is, die we wel 

wat ‘in zijn gat moeten pietsen’, zeggen wij, om een beetje te doen. Maar het hangt dus ook van de 

persoon af. Maar daar kan er veel in mislopen, als die niet willen spreken met ons, dan hebben wij 

wel het CDC als onderwerking om op terug te vallen, maar dat is ook niet gezond. Dat is ook niet de 

bedoeling van de stedenband, dan zou de stedenband stoppen waarschijnlijk. 

 

Maar tot zover zijn er weinig conflicten geweest? 

Die hebben wij nog niet gehad. Maar tot zover hebben we altijd mensen gehad die wisten van… , de 

gemeente Mol moet zijn inbreng doen, de basis moet zijn inbreng doen en in Nicaragua juist 

hetzelfde, dus… 

 

Oké, dat was het dan eigenlijk. Wilt u nog iets toevoegen? Iets dat ik niet heb gevraagd, maar u wel 

belangrijk vindt…  

Nee, kijk vind die eigenlijk iets heel leuk, ook al vergt het soms wel veel energie van me. Ook als je 

naar Nicaragua moet en de verantwoordelijkheid hebt waar je toch wel wat voor gesteld wordt. 

Maar ik zie dat jongeren daar een totaal andere levensvisie op krijgen en niet alleen de jongeren, 

maar ook de families die daar aan vasthangen.  

 

Critici van ontwikkelingssamenwerking zeggen vaak dat geld van A naar B stroomt, dat er weinig 

wederkerigheid is. Zijn het dan die ervaringen, die open perspectieven dat wij terugkrijgen? 

Ja en misschien het feit dat we daar met duurzaam beleid, en dat is nu wel een beetje het hot item 

van tegenwoordig.  We hebben daarvan al veel kunnen leren van wat moeten we bekijken. In Niger 

zullen we dat moeten doen met zonnecellen, maar ook met windmolens en we moeten eigenlijk ook 

wel leren om  de theorie die dan hier wordt beoefend, proberen toepassen daar en zien hoe dat het 
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daar werkt. We leren van hun eigenlijk ook wel het relativeren van de snelheid van de snelweg waar 

we hier opzitten. Ik ben er alleen maar positief over, ik heb er alleen maar positieve ervaringen mee. 

 

EINDE 
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Interview #4: Robbe Geysmans 
 

Een van de voorzitters van de Nicajongeren 

Dinsdag 28 april, tussen 20u en 21u 

Op zijn kot, te Gent 

 

 

Kan u uzelf eens kort voorstellen? 

Ja, ik ben dus Robbe Geysmans, je hebt mijn vader al geïnterviewd. 

 

Oké, ik dacht al zoiets. 

Ik ben dus samen met Jonas Raeymaekers en nog met iemand anders, voorzitter van de 

Nicajongeren. We zijn dus een beetje de jongerentak die zich bezighoudt met de verzustering tussen 

Mol en Santo Tomás. Dat is zowat mijn belangrijkste bezigheid, naast mijn studies, ik heb wel nog 

wat andere hobby’s, maar daar gaat uw thesis totaal niet over. 

 

Nee, maar zeg gerust maar. 

Ja, voor de rest. Ik speel nog saxofoon in een groepje. We organiseren ook nog wat een festivalleke. 

 

Je steekt heel wat tijd in die stedenband als ik het zo hoor. 

Je steekt er redelijk wat tijd in. Vooral in de activiteiten die we organiseren om geld bij elkaar te 

rapen. 

 

Wat voor activiteiten zijn dat dan? 

Beetje van alles. We hebben zo altijd wat jaarlijkse activiteiten. Iets wat elk jaar terugkomt zijn de 

Nicaterrassen. Dat is in de zomer op een pleintje in Mol, zetten we elke vrijdag een terras. Dan 

komen er dan mensen naartoe voor ons te steunen en ja, we leveren ook drank aan iets goedkopere 

prijzen. Het is daarom dat we daar wel redelijk wat winst op maken. Dan hebben we ook nog een 

quiz in het najaar… Weekends om ons te ontspannen, dus niet voor geld, maar ja, we zijn ook wel 

een soort van jeugdbeweging, we zijn wel erkend onder dat statuut in Mol.  Dan hebben we nog 

enkele activiteiten die maar één keer georganiseerd worden. Bijvoorbeeld, we hebben nu een 

voetbaltoernooi gedaan. We gaan soms ook spreken op studiedagen of op activiteiten van andere 

organisaties die ook met ontwikkelingssamenwerking bezig zijn. Vooral op activiteiten van derden 

eigenlijk. Bijvoorbeeld dat festival dat ik organiseer, daar gaan we dan ook als vrijwilligers helpen.   
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Is dat festival niets tussen jullie en Sint- Truiden… ik had zoiets gezien, dacht ik. 

Neen, het is echt een muziekfestival. Dat is hier vlakbij en die hebben altijd heel veel vrijwilligers 

nodig en komen we dan helpen. Dat van Sint- Truiden: we hebben een samenwerking gehad van 

verschillende stedenbanden. Er zijn verschillende steden die een stedenband hebben met steden uit 

Nicaragua: Sint-Truiden en Lommel, twee gemeentes in Limburg. *…* daarmee proberen we nu een 

beetje een netwerk op te bouwen. Dat is vooral gestart uit Sint- Truiden zelf: JOPAC deed dat en die 

proberen dan een netwerk uit te bouwen, enerzijds in Nicaragua met die drie gemeentes en 

anderzijds bij ons dan. 

 

Hoe ben je er eigenlijk zelf bijgekomen in het begin? 

Ja, met mijn naam, Geysmans, met m’n vader die was al aanwezig op de dienst 

ontwikkelingssamenwerking.  Het is eigenlijk ook wel een beetje: in Mol heb je inleefreizen, ik weet 

niet of je dat weet. Dus om de drie jaar wordt een inleefreis georganiseerd naar Nicaragua. Ik was bij 

die gelukkigen die juist in dat jaar vielen en mee konden gaan. Daarna heb ik dus zo beslist om bij de 

Nicajongeren te gaan. En dan gevraagd om voorzitter te worden. Nu, ondertussen staat de nieuwe 

generatie al klaar. 

 

Waarom wou je die inleefreis doen? 

Dus, dat is eigenlijk vanuit alle Molse scholen, dan mogen er jongeren twee weken tijdens de 

paasvakantie naar Nicaragua. Dat is dan enerzijds in Managua, dat is de hoofdstad, beetje 

rondreizen, wat toeristische dingen, maar ook dan projecten bezoeken zoals *…*, dat is 

straathoekwerking in Nicaragua. Of het stort in Nicaragua, dat is echt zo dan, de armere wijken die 

we gaan opzoeken. De andere week gaan we dan naar Santo Tomás, onze zusterstad, en 

overnachten we daar bij gastfamilies. Dan bezoeken we daar ook de projecten die uit Mol 

medegefinancierd worden. 

 

Heb je dat eenmaal zelf gedaan? 

Ik ben een keer mee geweest op inleefreis als leerling zelf, en een keer zelf als begeleider. 

 

En wil je dat nog blijven doen, naar de toekomst toe, of hoe zie je dat? 

Ja, ja, zeker wel… 

 

Of, zie je dat wel als haalbaar? 

Probleem is, aan de ene kant kruipt daar ook heel veel voorbereiding in. Der gaat eigenlijk een jaar 

aan vooraf waar de leerlingen in voorbereid worden. Wat dan ook begeleiding van verwacht wordt. 
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Dan moet je ook daar aan deelnemen, dat is dan met weekends en vormingen en zo. Dan na dat jaar, 

na de inleefreis, is er dan ook nog een na-verwerking. Dan worden al die indrukken wat gebundeld in 

een project dat ze uitwerken. In een toneelstuk of in een boek of zo. Dat wordt dan ook van de 

begeleiding verwacht. Daar kruipt dan heel wat tijd en energie in. Maar anderzijds, financieel is het 

ook niet echt haalbaar om naar Nicaragua te gaan. Ik ben nu drie keer geweest in drie jaar en dat 

kost natuurlijk erg veel geld. 

 

Hoeveel geld moet je daar eigenlijk zo zelf insteken? 

Bij inleefreizen is dat 1/3de van de kostprijs. Dat komt neer op een 6-700 euro. Maar ik ben dan ook 

eens mee geweest op een brigade, op een brigade is dat dan eigenlijk echt gaan werken in Nicaragua 

voor die stedenband. Dan betaalt ge eigenlijk heel die reis zelf. Dan betaal je toch wel een 1600-1700 

euro.  

 

Financier je dat dan zelf, met vakantiewerk of zo? 

Met vakantiewerk, of spaargeld aanspreken, of eens met de grootouders gaan praten. 

 

Je zei dat je sociologie studeerde, hoe sluit dat aan bij die stedenbandwerking? Of, waarom ben je 

eigenlijk sociologie gaan studeren? Zie je daar een verband tussen of… 

Aan de ene kant niet zo zeer, omdat sociologie wel zeer theoriegericht is en de stedenband is toch 

wel meer een praktijk… sociologie is heel theoretisch en gericht op onderzoek. Langs de andere kant 

ook wel omdat sociologie zich ook meer richt op globalere processen. Globalisatie of 

organisatiesociologie gaat bijvoorbeeld kijken hoe organisaties in elkaar zitten, wat de netwerken 

zijn. En daarin is het wel een handige achtergrond om een praktijkvoorbeeld te hebben en we 

moeten zelf zo een beetje onze richting kiezen, we hebben verschillende majors en zo. En daarin 

komt die voorkeur voor ontwikkelingssamenwerking en globalisatie wel naar voor. Toch wel. 

 

Wat zie je jezelf in de toekomst doen? Heb je daar een beeld van? 

Wel, dat is het probleem met sociologie, dat is net zoals bij filosofie waarschijnlijk ook, dat zijn van 

die bredere richtingen, het is nooit helemaal duidelijk wat je daarmee kunt gaan doen. Maar wat ik 

zou willen doen is toch meer in de richting van ontwikkelingssamenwerking. Ofwel als socioloog, dat 

is dan als onderzoek, dat kan voor*…* zijn, dat is ook zo’n organisatie, ofwel als beleidsmaker binnen 

een ngo of zo. 
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Je wilt er eigenlijk gewoon een deel van uitmaken? 

Ja liefst, maar je kent ook wel de cijfers van hoeveel mensen er een job vinden binnen de sociale 

studies. Dat is natuurlijk niet 100% ideaal natuurlijk. 

 

Wat is uw motivatie om met ontwikkelingssamenwerking bezig te zijn? 

Go ja, dat is er natuurlijk van kleins af wat ingestoken natuurlijk. Allebei mijn ouders zijn wel zo heel 

actief in derde wereldwerking: enerzijds als vrijwilliger, mijn vader dan betaald… wereldwinkel en zo. 

Dan ben ik ook zo bij de wereldwinkeljongeren gegaan. Dan eigenlijk altijd zo verder en verder in 

gegroeid, dan wat documentaire, zo de achtergrond wat leren kennen. En zo dan er eigenlijk wat 

inrollen. Eigenlijk hetzelfde als je bij een voetbalclub inrolt, dat begint ook klein. Ik denk dat, dat zo 

een beetje groeit. In dat opzicht ben ik misschien een minder interessant studieobject omdat het zo 

van thuis uit – 

 

Nurture…  

Over de andere Nicajongeren: kan je omschrijven ‘wat’ voor een soort jongeren dat zijn. Springen die 

er op een bepaalde uit, vergeleken met de andere jongerengroepen die je hebt.  

Ja, in Mol heb je zo de normale jeugdbewegingen, de Chiro… Mol Scouts, KSA, KSJ… En veel van onze 

jongeren hebben wel een achtergrond in die jeugdbewegingen. Maar het belangrijkste is dat die 

jongeren allemaal zo uit die inleefreizen voortkomen. Dus je merkt wel dat ze pas echt 

geïnteresseerd raken als ze daar geweest zijn en met hun eigen ogen gezien hebben. Je moet een 

beetje een onderscheid maken tussen de verschillende soort jongeren: je hebt zo een paar jongeren 

die wat komen helpen op activiteiten, die we zo 3 keer per jaar zien. Dan hebben we zo mensen die 

elke vergadering, elke activiteit daar staan. Bij die mensen merkt ik toch ook vooral dat het een soort 

van vriendengroep is, die niet per se zo aan asociale ontwikkelingssamenwerking doen. Maar ook wel 

eens samen een pint gaan pakken of op weekend gaan. Dat is eigenlijk ook een beetje een 

vriendengroep als de Chiro, de Scouts…  

 

Hoe is de relatie met de andere jeugdbewegingen? 

We zitten ook in de jeugdraad in Mol, maar dat is ook onze enige band een beetje. We zijn een 

beetje een buitenbeentje op dat gebied, we hebben ook geen overkoepelende organisatie. Andere 

jeugdbewegingen hebben Chiro Nationaal, Scouts Internationaal zelfs. Wij zijn een buitenbeentje, we 

hangen samen met het Nicacomité, de grote vzw’s, maar voor de rest hebben we niet zoveel banden 

met die organisaties. Ook omdat we een meer gesloten organisatie zijn, alhoewel we dat zelf 

eigenlijk niet echt willen. We horen dat vooral van mensen die al naar Nicaragua geweest zijn, is dat 
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toch wel een beetje een drempel. We hebben wel mensen die zonder dat ze  voorkennis, of daar zijn 

mee geweest, toch wel… dat is toch wel een kleiner aantal. Het zijn vooral leerlingen uit ASO die dat 

geïnteresseerd *…* We weten zelf niet goed hoe dat komt, waarschijnlijk ook een beetje… “eigen 

selectie”. Als er alweer ASO jongeren in het Nicacomité zitten, gaat het sowieso moeilijker zijn, weer 

een drempel voor TSO leerlingen… We zijn niet akkoord dat dat zo is, maar we zien wel dat het een 

evolutie is. 

 

Doen jullie dan extra moeite om die andere jongeren er bij te betrekken? 

Ja we proberen dat, zeker naar die inleefreizen toe, beter te doen. Bijvoorbeeld, ze moeten ook 

Spaanse lessen volgen, omdat in Nicaragua spreken ze Spaans en dan bieden wij cursussen aan op 

hun niveau, ook vormingen worden aangeboden. Dat is niet zo specifiek op ASO niveau gericht, van 

‘kennis’. Dat lukt naar die inleefreizen toe redelijk goed. Er is een redelijke verdeling ASO / TSO. 

Hoewel je bij je instap ziet, dat er vooral interesse is vanuit ASO leerlingen. Daar zou je een perfect 

sociologisch onderzoek over kunnen doen waarom dat zo is, we hebben daar niet direct een idee 

van. Maar dan, na verloop van tijd, zie je dat het vooral de TSO leerlingen zijn die afhaken.  

 

En allochtonen, hoe zit het daarmee? 

 We hebben allochtonen mee gehad op inleefreis. Maar daarna *…* minder. Zo echt Marokkanen of 

zo… We hebben één keer een Marokkaan mee gehad, één keer een Turk. Die mensen waren op 

inleefreis wel heel geïnteresseerd en zo, maar daarna… Maar dat is ook individueel, het is niet omdat 

ze allochtonen zijn. 

 

Welke verklaring zie je daarvoor, als je daar een verklaring voor nodig acht? 

Een beetje dezelfde verklaring als bij TSO, we zijn een organisatie die, niet gewild, maar zich wel 

profileert als een organisatie die nogal bezig is met theoretische dingen, een blanke organisatie 

eigenlijk, als alle leden blank zijn dan ga je daar moeilijk … Het is een beetje hetzelfde als, waarom 

gaan wij niet naar een café waar veel moslims zijn. Zo zie je een segregatie ongewild wel wat 

optreden denk ik. 

 

Interview onderbroken doordat de huisbaas binnenkomt 

 

Welke perceptie heerst er volgens jou op de Nicajongeren? 

Binnen Mol zijn we wel vrij bekend, als je zegt ‘Ik ben bij de Nicajongeren’, dan weten de meeste wel 

waarover het gaat. Ik heb het idee dat over het algemeen die perceptie wel redelijk goed is. Ze weten 

wel waarmee we bezig zijn. Je hebt ook wel aantal die er redelijk vijandig tegenover staan. Omdat, 
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met die inleefreis doen we een soort van selectieprocedure. Niet altijd even objectief zoals we het 

zouden willen. We wijzen dan altijd wel wat mensen af en die gaan dan tegen de schenen stampen. 

Maar over het algemeen is die perceptie wel redelijk goed. Buiten Mol zijn we niet zo gekend, dan is 

het ook altijd moeilijk uit te leggen: wat zijn de Nicajongeren. Je legt dat niet zomaar uit van we zijn 

een jeugdbeweging die bezig is met geld in te zamelen voor een dorpje in een land aan de andere 

kant van de wereld.  Dat is niet zo evident. Ik heb nooit zo vijandige reacties gehad, buiten met 

Vlaams Blokkers of zo. Die vinden dat meestal niet zo geweldig. 

 

Hoe zie je zo de rol van politiek binnen de stedenband? Of ook in relatie met deNicajongeren?  

We proberen wel zo een apolitieke organisatie te blijven, maar zodra je met 

ontwikkelingssamenwerking bezig bent denk je automatisch aan ‘Links’. In Mol is er dan een schepen 

van ontwikkelingssamenwerking. Dat is jaren lang een SP.a’er geweest, daar kwamen we heel goed 

mee overweg en de laatste 8 jaren is dat nu al een VLDster, dan heb je in het begin toch wel schrik 

van “oei, shit, VLD”, waar dat we eigenlijk apolitiek zouden moeten zijn. Maar dat gaat ook goed, in 

Mol werken we wat samen met alle politieke partijen, behalve Vlaams Blok die ons systematisch wat 

probeert tegen te werken. We proberen wel apolitiek te zijn, maar de meeste leden van het 

Nicacomité en ook de Nicajongeren toch wel gelinkt zijn aan SP.a, Groen!… Die partijen. 

 

Zijn er ook al zo jongeren actief in politieke partijen? 

Ikzelf niet, omdat ik echt wel apolitiek wil blijven, al kan je aan mijn haren zien dat ik een bepaalde 

politieke voorkeur heb (rasta’s). Maar je hebt wel mensen die al op redelijk jonge leeftijd politieke 

standpunten innemen en bij politieke organisaties zijn. 

 

Zie je vooral de jongeren in de stedenband meegaan, hoe zie je dat met de verschillende leeftijden? 

In Mol of in Nicaragua? 

 

In Mol, van mensen die erbij betrokken zijn. 

Wij hebben niet echt een leeftijdgrens, we proberen wel zo vanaf 15 jaar. De inleefreizen zijn 

georganiseerd voor de leeftijd van 16, 17 jaar. Om de drie jaar zien we dus een instroom van 17, 18 

jarigen. En meestal blijven die tot 3-4-25 jaar om dan af te haken, hebben ze geen zin meer of weet ik 

veel wat ofwel om door te stromen naar het Nicacomité. Maar nu is de leeftijd van de Nicajongeren, 

omdat we vorig jaar een inleefreis gehad hebben, rond de 18 jaar en dan nu de generatie die 3 jaar 

mee geweest is en nu 21, 22 zijn. Diegenen die 24, 25 zijn, zijn nu aan het doorstromen naar het 

Nicacomité. 
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Op welke manier denk je dat de stedenband een positieve invloed kan hebben op de ganse 

gemeenschap van Mol? 

Ten eerste is het een positieve profilering een beetje, als stad, je ziet dat we een beetje worden 

uitgespeeld als stedenband van hier, kijk eens – we worden een beetje gebruikt als voorbeeld. Dat is 

misschien ook hoe jij er een beetje opgekomen zijt, omdat we een beetje een voorbeeld stedenband 

waren. 

 

Ja, eigenlijk wel. 

Maar langs de andere kant merk je ook dat dat op de bevolking, denk ik, ik zit er natuurlijk zelf in, dus 

kan ik dat niet zo goed inschatten, wel een redelijk positief effect heeft. De mensen worden 

geïnformeerd via folders of via  activiteiten van ons, over wat er allemaal gebeurt. Eigenlijk, soms 

zelfs ongewild, staan we ergens in een blaadje of zo. En ik denk dat zo wel mensen in het verhaal van 

ontwikkelingssamenwerking kunnen ingetrokken worden. ’t Is nu ook niet dat we de enige 

organisatie zijn in Mol die met ontwikkelingssamenwerking bezig is. Wat een beetje de sterkte is van 

Mol is dat ze dat een beetje kan organiseren, we hebben een derde wereld raad waarin al die 

organisaties aan bod kunnen komen. Ik denk dat dat zo wel leeft in Mol zelf. 

 

Welke andere organisaties zijn er nog zo? 

Wel ja, je hebt de gekende organisaties zoals Broederlijk Delen, Vredeseilanden, Damiaanactie en 

dan heb je nog enkele beperktere. Je hebt zo nog een stedenband vanuit Mol met Kara Kara uit 

Niger. Die hebben ook een comité dat daar actief is. Je hebt nog een organisatie die samenwerkt met 

Gambia, een gemeente in Gambia waar ze projecten mee doen. Kosovo is er een tijd actief in 

geweest, een aantal kleinere organisaties. 

 

En bijvoorbeeld samenwerking met alle andere actoren, verloopt dat altijd even goed? 

’t Is ook een beetje pro forma natuurlijk, zo’n derde wereld raad. Je zit daar samen, je overloopt de 

activiteiten, maar ’t is niet dat daar altijd dingen uitkomen. ’t Is eigenlijk ieder een beetje voor zich 

zelf ze, ook op gebied van subsidies bijvoorbeeld, om maar een voorbeeld aan te halen, je kan je wel 

voorstellen dat daar iets mis aan zou gaan hé. Bijvoorbeeld wij zijn een heel grote organisatie en 

trekken heel wat subsidies naar ons toe. Ik kan me wel voorstellen dat daar bij kleinere organisaties 

wel eens conflict kan over ontstaan. Dat is in het verleden wel al eens gebeurd, dat was dan vooral 

rond individuen. Daar kan daar wel al eens een conflict over ontstaan. 

 

Het politieke programma rond de stedenband, vind je dat dat goed werkt nu? Of zie je punten voor 

verbetering? 
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Eigenlijk hebben wij daar helemaal niet van te klagen. Bij de gemeente staan we wel redelijk hoog 

aangeschreven. Wij proberen ze er ook wel een beetje bij te betrekken. Bijvoorbeeld nemen we de 

schepen van ontwikkelingssamenwerking dan mee, zo proberen wij die altijd wel wat te betrekken. 

En zo vinden wij wel altijd een spreekbuis binnen de gemeente. Ook mijn vader werkt bij de 

gemeente, dat is daar wel een voordeel van. We worden ook op dat gebied wel wat uitgespeeld, als 

het zo verkiezingen zijn, gemeentelijke verkiezingen zijn, zie je ons wel in foldertjes van SP.a, Groen!, 

VLD opduiken. Op dat gebied mogen we niet lagen, we worden niet tegengewerkt of zo. 

 

Op welke manier heeft die inleefreis invloed op jongeren, denk je? Je kan het ook op jezelf betrekken, 

in welke mate verandert dat uw gedrag of uw denken? 

In een inleefreis zijn het eigenlijk wel wat de indrukken eerst, je wordt wel voorbereid dat je in een 

ontwikkelingsland gaat terechtkomen, maar het is meestal wel de eerste keer dat je in zo’n context 

terechtkomt voor de mensen. De eerste indruk is dan ook “tjien hier leven mensen in extreme 

armoede”. En ja, dat is natuurlijk verschillend per individu, hé, diegenen die het hardst door 

aangesproken worden, zijn diegenen die later meestal ook bij de Nicajongeren terecht komen. We 

hebben ook al een aantal keer gehad dat iemand  zei “ja, het doet me eigenlijk niet echt veel”. Dat 

kan ook gebeuren, maar bij de meeste mensen heeft dat wel een grote indruk, vooral zo bij de 

uitstappen in Managua, in de hoofdstad. De extreme wijken van armoede, waar de mensen op straat 

leven, het stort, waarop de mensen dan leven. Dat heeft wel een grote invloed, dat hangt natuurlijk 

ook wel wat af van de reisorganisatie. Sommige inleefreizen zijn met minder mensen. De vorige keer 

was het met 70 tot 100 mensen, als je de begeleiding en gemeentepersoneel meerekent. Dat is heel 

veel volk en dan merk je wel dat dat minder impact heeft. Het is ook een land dat aan het evolueren 

is, het is niet… veel mensen stellen zich voor: dat is een arm land, iedereen leeft daar op straat, dat is 

natuurlijk niet zo. Dat is een land, dat doet het slecht, maar ook niet extreem slecht. Niet pakweg, 

Somalië, de Afrikaanse landen. Dus op dat gebied is het ook wel dubbel, je hebt daar bijvoorbeeld de 

winkelcentra, je ziet die daar ook staan, en als je dat niet goed kunt kaderen van ‘dat is alleen maar 

voor de bovenste bevolking’, is die impact wel minder. 

 

Waarom vinden mensen dat leuk, zo’n inleefreis doen, denk je? 

Het is wel bekend in Mol, en dat is een beetje het probleem, het wordt te bekend. In dat opzicht dat 

er te veel mensen mee willen gaan. ’t Is voor scholieren van het vijfde middelbaar, dat is van: “Yes 

twee weken van thuis weg”. Wij zijn ook niet zo’n strikte organisatie, ze krijgen dus redelijk wat 

vrijheid toch. Dus dat speelt ook wel mee. En ja, veel van die inleefreizen die ook al geweest zijn, 

vertellen ze dat tegen hun vrienden die drie jaar jonger zijn, of tegen broers en zussen. De vorige 

keer zijn we aan een selectie begonnen. Het doel was 60 mensen overhouden, maar dat zijn er 
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uiteindelijk 70 geworden. Oorspronkelijk hadden we 150 mensen, dat is een beetje het succes 

voorbij uiteindelijk. 

 

Hoe is uw ervaring met de mensen van daar? 

Wel redelijk positief zo. In de eerste inleefreis, daar zitten in de groep wel redelijk veel Belgen, zijn de 

ervaringen niet zo groot, in het gastgezin wel, omdat je overnacht in het gastgezin. Daar krijg je wel 

zo’n band met die mensen. Maar voor de rest, je zit zo in een groep van Belgen, alsof je naar 

Benidorm zou gaan. Ik ben ook zo is naar Spanje geweest… Maar ik ben ook zo eens mee op brigade 

geweest, waarin ge met een kleine groep een aantal weken in een gastgezin zit. Dan merk je wel dat 

die band toch veel sterker wordt. Nu als voorzitter onderhoudt je zo wat meer de contacten ook met 

die mensen van ginder, en met die inleefreis als begeleider doe je dat ook meer. Op dat gebied heb 

je wel goede contacten, maar dat hangt ook een beetje van eigen contacten af natuurlijk. 

 

Die brigade is dat binnen de stedenband? 

Ja, dat is van binnen de stedenband, we organiseren dat vanuit het Nicacomité. Maar dat moet niet 

perse met mensen zijn die iets te maken hebben met die stedenband. 

 

Dus dat is niet zoals bij de inleefreis met selectieprocedures? 

Nee, moest jij bijvoorbeeld zeggen: ik wil volgend jaar mee op een brigade gaan, dan kan je dat 

perfect doen, mits je enkele voorbereidingsactiviteiten meedoet, ja, je moet natuurlijk die hele som 

geld betalen. Wat dan niet zo goedkoop is. 

 

Hoeveel is dat dan ongeveer? 

Voor een brigade is dat meestal een langere periode, voor een 3 tot 4 weken is dat tegen de 2000 

euro. Dat is ook met de vliegtuigtickets, die zijn gigantisch duur.  

 

Ten slotte: wat is uw visie op ontwikkelingssamenwerking? Als toekomstig socioloog… 

Die visie is een beetje dubbel hé, langs de ene kant heeft ontwikkelingssamenwerking, en nog een 

beetje altijd, een negatieve bijklank. Het is vanuit ‘ons’ perspectief, we gaan dat daar oplossen. Dat is 

ook een beetje het gevaar bij de stedenband zoals wij hebben. Wij hebben tenslotte het geld, we 

moeten daar niet blind voor zijn, we zijn eigenlijk een beetje de geldkraan voor hun. In die positie 

kunnen we wel dingen opleggen, dat uit Westers perspectief ideaal lijkt, maar niet ideaal is voor een 

ontwikkelingsland of mensen uit een dorp, weet ik waar. Uit dat oogpunt is 

ontwikkelingssamenwerking wel een beetje gevaarlijk. Ja, een beetje de missionarishouding hé, daar 

is het woord gaan verkondigen en uitleggen hoe het allemaal moet. Maar als je 
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ontwikkelingssamenwerking bijvoorbeeld neemt als een partnerschap waarin je beide partners 

probeert te verrijken, zowel mentaal, de voldoening die je er uit haalt, als de infrastructuur bouwen, 

naar die mensen hun behoeften toe, ‘wat is er nu eigenlijk nodig’. Als dat iets is dat niet in uw visie 

ligt, maar dat zij wel denken dat nodig is, en je doet het dan zo, dan denk ik dat 

ontwikkelingssamenwerking wel iets heel moois kan zijn. Je moet wat uit die oude sluier van 

ontwikkelingssamenwerking uitgeraken. Dat is iets wat ontwikkelingssamenwerking de laatste jaren 

wel tracht te doen, maar wel een negatieve bijklank heeft, en waar we dikwijls op afgerekend 

worden. Dat is ook zo wat de meest gehoorde commentaar: “wat zitten jullie jullie geld op te doen 

aan inleefreizen, terwijl je ’t gewoon zo kunt opsturen”, maar ja. Hoe bereik je een partnerschap als 

je nooit gaat kijken hoe het daar gebeurt? Ja, dat is een beetje dubbel. 

 

Ja, ik vind dat eigenlijk raar. Het is al bij iedereen die ik al heb geïnterviewd al, de enorme 

terughoudendheid, het idee van ‘we mogen niet terugvallen in die missionarisrol’. 

Ja, maar dat is. Er zijn daar in het verleden ook heel wat fouten rond gebeurd, hé. Om maar één 

voorbeeld te geven, dat is al 20 jaar geleden, was er het Plan ‘Techou’ (?), dat betekent ‘dak’. We 

wilden tinnen platen sturen naar daar, voor golfplatenhuizekes vandaar een beetje op te kalefateren 

en er een tinnen dak op te leggen, zodat het wat steviger zou zijn. Maar dat was eigenlijk deels 

opgelegd, vanuit onze visie van ‘een stevig huis’. Maar dan kwamen we toe in Santo Tomás en zien 

we daar geen enkel tinnen huis. Al dat tin werd verkocht natuurlijk, omdat al dat tin brengt veel meer 

op dan wanneer je dat op uw dak laat liggen, terwijl je daar evengoed een golfplaat kunt leggen. 

Voor zo’n dingen letten we nu wel meer op. Voor zo’n dingen letten we nu wel meer op, voor van die 

5 jaren plannen, van die subsidieaanvragen, van ‘Wat zijn jullie doelen eigenlijk? Wat willen jullie 

doen?’ We zijn nu ook bezig met de uitbouw van dat netwerk, en we vinden dat geweldig, zo een 

soort van jeugdraad, overkoepelend. Maar willen zij dat wel doen? Dat is zo echt een idee van ons, zo 

‘de jeugdraad’. Langs de andere kant is het ook gevaarlijk, als zij zeggen: “dat willen wij doen”. Het 

kan evengoed zijn dat zij het willen doen, omdat ze ons niet te hard willen tegenwerken. 

 

Heb je nu het idee dat je direct kunt praten met die mensen van daar? 

Dat hangt er van af, dat is ook weer heel individueel, dat zijn Nicaraguanen, en een Nicaraguaan gaat 

nooit zeggen: dit is niet goed voor mij. Dus je moet dat een beetje afleiden uit de lichaamshouding en 

uiteindelijk weet je wel van mensen die al zolang meedraaien in de stedenband, wanneer er iets niet 

in orde is. Maar als je daar voor de eerste keer of de tweede keer komt. Ja, misschien is dat wel een 

goed idee. Dan weet je eigenlijk wel: dat vinden ze echt geen goed idee. Dus je moet de lokale 

cultuur wel wat kennen en met zo’n lange stedenband zie je wel dat dat in orde komt. Dat zijn ook 
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vriendschappen, het is niet alsof we constant in relatie staan van: we helpen die en die. Het zijn ook 

vriendschappen via facebook, je onderhoudt zo wat de contacten. 

     

 EINDE 

 

Interview #5: Hans Dekoninck 
 

Huidig voorzitter Nicacomité 

Woensdag 29 april, tussen 11u en 12u 

Op zijn kantoor op campus Boomgaard 

Boomgaardstraat 56, 2300 TURNHOUT 

 

 

Kan je jezelf even kort voorstellen? 

Ik ben Hans Dekoninck, ik ben afkomstig van Mol en ook woonachtig in Mol. Ik ben bio-ingenieur van 

opleiding, ik heb eigenlijk altijd les gegeven en daarna een directiefunctie. Ik ben de eerste keer met 

ontwikkelingssamenwerking in contact gekomen in het kader van een thesis aan de universiteit, een 

duurzaam bosbeheerproject in Costa Rica. En dan via de school ben ik betrokken geraakt bij de 

stedenband en sinds 1996 ben ik betrokken geweest met Mol en Santo Tomás. 

 

En hoe bent u bij uw thesisonderwerp gekomen? Was dat uw eerste keuze. 

Nee, dat was eigenlijk via een vriendin. Ik heb daar weinig verdienste aan, zij was daar heel 

enthousiast voor en ik ben steeds meegegaan en even enthousiast geworden. Vooral voor het Latijns 

Amerikaanse. Die cultuur heeft me enorm aangetrokken.  

*…* 

 

Wat heeft u daar dan concreet gedaan? 

Het principe daarvan was dat je een centrum had met een aantal buitenwijken. En een Belgische ngo 

had daar een duurzaam bosbeheer, landbouw… programma’s en dat bolde goed in 8 van de 9 

buitenwijken, in één buitenwijk niet. Toen was het eigenlijk zoeken naar wat de oorzaken waren, 

maar dan vooral vanuit landbeheer, bosbeheer, socio-economisch wat de factoren waren dat dat 

daar niet aansloeg. En de reden, als je het heel essentieel wou doen, was dat daar geen 

jongerengeneratie was. Dat waren allemaal gezinnen waar de kinderen verdwenen waren. Dat ze dus 
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eigenlijk niet echt met een heel lange termijn visie bezig waren. En eerder met korte termijn gewin 

gingen, boskap en vrij vlot geld binnenbracht. 

 

En daarna, uw keuze voor leerkracht – 

Dat was om met jongeren te werken. Ik ben daar wat toevallig in gebold, maar ik vind het 

ongelooflijk plezant om daar mee te werken. Ik deed het graag, en waarom niet… ik ben ook in mijn 

vrije tijd veel met jongeren beginnen werken.  

 

Wat deed u dan in uw vrije tijd qua projecten? 

Ja, dat was vrij snel… want ik ben dan in ’93, ’94 gaan lesgeven… en vanaf ’96 ben ik dan met 

jongeren en ontwikkelingssamenwerking gestart. Daarvoor was dat vooral voor cultuur, film, een 

filmvereniging voor de betere film. En die is er dan beetje ingeschoten… en dan is dat met de 

inleefreizen gestart, rond ’96. 

 

Dat was al binnen het Nicaraguacomité? 

Ja. 

 

Dan bent u er zo ingerold? 

Ja, der was zo’n oproep naar de scholen, die een begeleidende leerkracht zocht. En mijn directeur 

van mijn school wist al dat ik met Latijns- Amerikaanse linken had. Die heeft me dan opgeroepen en 

dan ben ik direct op de kar gesprongen en mee geweest. Het voorbereidende parcours geholpen en 

dan mee geweest en ginder dan ervaringen gehad. En dan ook bij de werking gebleven en dan 

redelijk snel teruggegaan voor 6 weken in een brigade. Dan gebleven, en vrij snel de coördinatie 

overgepakt van Theo Celen die je straks gaat interviewen. 

  

Dus u bent de huidige voorzitter. Valt dan gemakkelijk te combineren met uw job hier? 

Met mijn huidige job is dat moeilijker. Vroeger met leerkracht was dat makkelijker… 

 

Hoe lang doet u - 

2 jaar. 

Ja, ik denk dat ik voorzitter ben vanaf – ik ben daar zelf niet echt zeker van – ik denk ergens vanaf 

1998/1999, in die buurt. Het is in die zin combineerbaar dat ik nu ook nog vrij veel vakantie heb, wat 

het mogelijk maakt om naar ginds te gaan. Omdat ik het toch essentieel vind om om de twee jaar 

contacten – dat je echt met elkaar rond tafel zit. Als ik een job had met vier weken vakantie was het 

veel moeilijker geweest, die heb ik nu wel. Plots, het probleem is nu wel met het Nicaraguacomité te 
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coördineren en job overdag grotendeels gelijkaardig is en ik ’s avonds niet altijd evenveel zin heb om 

terug mails, terug vergaderingen, terug dit, terug dat… 

 

En denk je dat je dat gaat blijven doen de volgende jaren? 

Ja, ik denk het wel, ik kan het niet loslaten. Dat werkt verslavend. 

 

En die inleefreizen, u bent daar heel enthousiast over duidelijk, is dat voor u het belangrijkste aan die 

ontwikkelingssamenwerking? 

Nee. De inleefreizen zijn belangrijk voor de Noordwerking. Die zijn eigenlijk niet belangrijk voor de 

Zuidwerking. Voor de Noordwerking is dat belangrijk om heel wat mensen betrokken te krijgen bij 

ontwikkelingssamenwerking. In eerste instantie zijn dat die jongeren. Jongeren die meer dan een jaar 

opleiding krijgen. Dus in Mol heb je een hoop jongeren, die met hun studies een deel uitgezwermd 

zijn, die heel gefundeerd en doordacht weten hoe ontwikkelingssamenwerking werk, dat is een 

enorme rijkdom. Ik merk dat als mensen op de Nicajongerenvergaderingen komen, dat die verbaasd 

zijn hoe diep die discussies soms gaan, hoe inhoudelijk die discussies zijn. Ik denk niet dat ze dat altijd 

beseffen. We hebben een enorme kerngroep van jonge mensen die deels doorgroeien, naar het 

comité gaan als ze blijven of anders andere manieren. Maar die brengen ook ouders mee, en 

grootouders en buren. Dat gaat dan van hun ervaringen en ze eens meesleuren. Dat is het hoogste 

niveau dat je daar bij bereikt. Maar ook ze is meebrengen naar een fondsenwervingsactiviteit . Dat 

geeft een enorme impuls, je hebt al die scholen en mensen die zijn betrokken. En niet gewoon van: 

‘We gaan eens een projectje doen’, maar inhoudelijk. 

 

En denk je dat ook de mentaliteit van Mol verandert, ook van de mensen die indirecter betrokken 

zijn? Denk je dat dat effectief heeft op die mensen. 

Ik ben daarvan overtuigd. Ik denk dat mensen zeker dingen beter gaan begrijpen. Of ze zich daarom 

anders gaan gedragen… dat denk ik niet. De mensen die verder staan, hé; maar de jongeren… die 

echt in de projecten geloven, ben ik er zeker van dat 80% ook anders leeft. Dat dat tekenend is voor 

hun verdere leven, voor hun toekomst. 

Voor de Zuidwerking ligt dat helemaal anders. Voor de Zuidwerking is dat vooral hard werken, zo’n 

inleefreis. Zo’n dorp wordt overspoeld. Oké, ze zien dat er een grote solidariteit is en dat geeft ook 

wel energie. Maar voor de rest is dat vooral heel hard werken en zich wat aanpassen aan de 

Belgische mentaliteit die zich daar ‘effe settelt’, ja, daar komt het wel op neer. Voor ginds is dat meer 

structureler werken, met meerjarenplannen, met verantwoordelijkheid die ginds gelegd worden, met 

prioriteiten die ginds gelegd worden. Met het comité ginds dat volledig in Nicaraguaanse handen is, 
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van gedachten wisselen, en kijken wat kan en niet kan, dat maakt daar het verschil.  Maar voor zo’n 

draagvlak is zo’n inleefreis onwaarschijnlijk belangrijk.  
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De mensen die ik al geïnterviewd heb, hebben wel schrik om daar op te treden als missionaris. Om 

hun ideeën over te brengen, ook omdat die communicatie niet steeds even makkelijk verloopt. Wat is 

uw idee daarvan? 

Dat is een groot gevaar, ik ben er zeker van dat eender wat een Belg zegt een dubbel gewicht heeft. 

Daarom denk ik dat het heel belangrijk is dat we heel veel contact hebben, geregeld kommen de 

mensen naar hier, naar daar. Ik denk dat het heel belangrijk is dat prioriteitenlijsten 100% door 

Nicaragua opgemaakt worden. Ook dat de bevragingen van de evaluaties van Nicaraguaanse 

instanties zijn. We hebben ook een extern bureau in Nicaragua dat mee begeleid als er geëvalueerd 

wordt. Alles ligt daar enorm in de handen van de Nicaraguanen. En zo is er ook een soort van 

systeem ontstaan waar dat zij gedwongen zijn, en dat is moeilijk, om standpunt in te nemen en op te 

komen voor hun prioriteiten. We hebben tezamen een globaal kader gemaakt en het enige wat wij 

doen is aftoetsen of het in het globaal kader past. 91% van de gevallen is dat zo en wordt dat 

geregulariseerd. Ik kan me ook niet voorstellen dat het CDC plots gaat aanvaarden dat wij terug voor 

een hoop ideeën moeten zorgen. Het is ook wel wat gevaarlijk omdat je de dingen gaat meeslepen, 

die mensen zien iets zijn daar dan heel enthousiast over en dan denk je, dat wordt wel gedragen. 

Bamboehuizen zijn daar zo’n voorbeeld van. Oké, we sturen iemand, een student die daar een 

bamboewoning wou zetten bij wijze van eindwerk. Maar eigenlijk werd dat niet gedragen, bleek zo 

later, alé, der werd daar niets meer met gedaan. Dus zelfs daar moet je oppassen dat als 2, 3 

trekkersfiguren heel enthousiast zijn en dat ze achteraf een signaal geven van “het hoeft niet”. We 

zijn dus uiterst voorzichtig, ook als er delegaties van hier naar ginds gaan, we peperen dat in, dat ze 

zo weinig mogelijk mogen tussenkomen in, in het proces. Dat ze wel ideeën mogen geven, maar 

eerst luisteren en inspelen op bestaande ideeën. Want er is een zo gezegde gelijkwaardigheid, maar 

in de praktijk is die er niet aanwezig. Want je bent nog steeds financieel afhankelijk. Daarom denk ik 

dat een lange termijn relatie heel belangrijk is. Dat moet ook groeien. Ze kennen mij nu 13 jaar of zo, 

dus weten ze wel hoe ik in elkaar zit, ze weten ook wel… 

 

Denk je dan dat de persoonlijke relaties heel belangrijk zijn om het vertrouwen te winnen? 

Ja, persoonlijke relaties zijn heel belangrijk. Die moeten voor een stuk wel professioneel blijven, deels 

ook vriendschappelijk. En ook dat men weet dat wanneer ze een keuze maken die verschilt van de 

mijne, dat dat ook geen gevolgen heeft op financiering of, maar dat is iets dat ook maar door samen 

te werken en te ervaren, dat dat groeit. In die zin heb ik wel het idee dat de meeste mensen geen 

schroom hebben om hun gedacht durven te zeggen. Maar een ander aspect, dat speelt wel wat, als 

je ginds bent heb je een hele hoop mensen die u dan plots beginnen aan te spreken. En *…* 

beginnen te klagen of advies beginnen te geven van dit zou je eens moeten doen of dat zou je eens 

moeten doen. Op dat vlak hebben we wel een heel strikt systeem ingevoerd, van neen, dat moet via 
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de organisatie. En daar op de globale vergadering wordt dat besproken, en als dat een prioriteit is, 

zal die vergadering dat beslissen. Daar waar in het begin veel projecten naar ons werden opgestuurd 

en we daar een antwoord op gaven, zeggen we nu van: “neen, we bekijken het pas als het eerst daar 

geweest is en als het daar prioriteit is, willen we het graag steunen”. En zo dagen we hen daar uit om 

het te gaan verdedigen. 

 

Kan u eens kort zeggen wat de doelstelling is van de stedenband en daarbij aansluitend de visie op 

ontwikkelingssamenwerking, concreet bij dit project? 

Voor mij is het een dubbele doelstelling. De eerste doelstelling is eigenlijk een sociaal vangnet  

creëren binnen Santo Tomás. Eigenlijk een sociale zekerheid en sociale voorzieningen voor de 

Tomásinos. Die waar het kan uitgebaat wordt of waargemaakt wordt door de gemeenten, waar dat 

kan door de gemeente, en waar dat niet kan, omdat het instabiel is, door de partnerorganisatie, door 

de ngo. Omdat waar te maken, om dat stabiel te maken, heb je eigenlijk enkele mensen nodig van 

ginds die daar met hun hart voor gaan, met kennis van zaken voor gaan. En de derde doelstelling is 

nu om via economische getinte projecten zelf financiering te genereren op Nicaraguaans niveau. 

Zodat ze hun projecten zonder buitenlandse hulp kunnen realiseren. 

 

Iemand klopt op de deur waardoor het interview even onderbroken wordt.  

 

Mijn visie daarvoor is om heel gestructureerd te werken. Op basis van vijfjarenplannen die we samen 

maken waar een engagement op bepaalde vlakken voor vijf jaar gemaakt worden en de rest jaar per 

jaar bekeken worden. Tezamen met de gemeente, de gemeente heeft een gemeentelijk strategisch 

plan, zodat je ziet binnen welke prioriteiten, dat we ook kunnen meespringen in de stedenband. Dus 

eindelijk programma’s via het VVSG zowel Federaal als Vlaams die dan op die manier worden 

ingekleurd.  

 

Vindt u dat makkelijk dat je zowel een Vlaams als een Federaal programma hebt of ondervindt u daar 

geen problemen mee? 

Ik vind dat geen probleem. Dat is administratief soms wat moeilijk, maar omdat de programma’s 

verschillend zijn, de eisen verschillend zijn. Maar voor mij geeft dan geen probleem, dat geeft kansen 

– ’t jammere aan ’t federale is dat het geen Noordprogramma heeft – het Vlaamse heeft dat dan wel, 

zodat je wel accenten op dat vlak kunt leggen. Terwijl het Federale programma, dat gaat over grotere 

fondsen. Daar kan je eigenlijk meer betekenen op een gemeentelijk beleid. De fondsen die je ter 

beschikking hebt op Vlaams niveau zijn eigenlijk te beperkt om ginds op gemeentelijk niveau heel 

grote verschillen te gaan maken.  
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Maar je ziet daar geen groot voordeel in moesten die twee programma’s samenvallen?  Met zowel 

een Noord als een Zuid luik. 

Moest dat budgettair – je moet daar ook niet onnozel over doen – doordat er twee programma’s zijn 

krijg je budgettair meer ruimte. Het zou wel eenvoudiger zijn moest er maar één manier van werken 

was, dat zou logischer zijn. Maar sowieso vind ik het heel jammer dat er in het Federale de 

Noordwerking weggevallen is, want de pure Zuidwerking, daar kan je over discussiëren in welke mate 

ngo’s dat ook niet kunnen. Misschien met meer kennis van zaken soms. Maar permanente 

Noordwerking, waar grote getale zijn betrokken, en waar je een link hebt naar vrouwenbewegingen, 

naar scholen en dat op permanente basis. Dat is iets waar een doorsnee ngo niet in slaagt. Dat is het 

voordeel van de stedenband naar de bevolking toe. Dan moet je wel een Noordwerking hebt. 

De uitwisselingen puur tussen ambtenaren kan wel een meerwaarde zijn als je meer themagericht 

vinden. Toen we meer in de milieu- en watersector actief waren dan ging die samenwerking vlotter, 

dan was die uitwisseling, een waterbeleid hier en ginds heeft veel raakpunten. Dat is gelijkaardig. Nu 

zitten we in de lokale economie en dat is een stuk moeilijker. Zoals een marktbeleid hier in België en 

een marktbeleid ginder… toch heel ver uit elkaar ligt en dan lijken mij die uitwisselingen soms een 

beetje kunstmatig.  

 

Dat wou ik ook vragen: nemen die mensen daar gewoontes over van jullie? Merk je dan dat zij ook 

meer gaan denken op de manier van jullie. 

Ja, ik denk dat zeker wel. Ik denk de mensen die daar in dat kernteam zitten van de coördinatie waar 

er veel uitwisseling mee is – het minste, minstens kun je zeggen dat zij heel goed weten, bijvoorbeeld 

Julio *…* coördinator daar, die kan perfect vertellen hoe België in elkaar zit, hoe Belgen denken, hoe 

dat systeem werkt. Juist zoals ik ook vrij goed weet hoe een Nicaraguaans systeem werkt  en hoe dat 

denkproces loopt. En sinds ik ginds ben geweest heb ik ook een hoop overgenomen van hun manier 

van denken. En zet ik me daar ook stuk in. Terwijl Julio hier Belgisch denkt. Dus met Julio kunnen we 

op een paar momenten tot conclusies komen en tot besluiten. Omdat er heel Belgisch gedacht 

wordt, ook in zijn verslaggeving, elke maand stuurt hij een stand van zaken voor. En bijvoorbeeld 

Julio weet perfect welke informatie er in België nodig is en hoe hij dat moet brengen. Gaat hij 

daardoor voor een stuk meer gestructureerd werken? Ja. Ben ik ook zeker van. Maar dat dat puur 

Belgisch is… we hebben heel veel geïnvesteerd in vormingen bij  Nicaraguaanse instellingen, die ze 

ook zelf gezocht hebben, wij zijn niet op zoek gegaan, zij zeggen we hebben daar weer een contact 

gevonden en we gaan daar vormingen volgen. En dat heeft die mensen gemaakt, veel meer – maar ik 

ben er zeker van dat ja, zij zien ons werken en onze manier van werken en nemen soms dingen over. 
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En de andere zijde. Welke invloed heeft de stedenband op u, persoonlijk? 

Dat heeft van mij persoonlijk wel een veel rijkere mens gemaakt, qua gedachten, qua openheid, qua 

gedrevenheid. Het is iets dat me ongelooflijk geraakt heeft. Ik wil daar, al ben ik moe, tijd in steken ’s 

avonds. Voorbeeld ook naar mijn kinderen toe kan ik dat - ik heb nu twee kinderen die de volgende 

maanden in Nicaragua gaan verblijven een tijd. Dat is hun eigen keuze geweest, maar ik kan dat mee 

voorbereiden en dat heeft een enorme drive. Ik ben zeker, ik ben nu directeur van die school en ik 

denk dat ik zonder die stedenband een andere mensen zou geweest zijn. Ik denk dat ik veel meer 

opener geworden ben voor verschillen tussen mensen, verschillen kunnen appreciëren en daar mee 

omgaan. Dat vooral. En voor de rest denk ik dat dat ook mijn ogen geopend heeft voor sociale 

problemen hier. Als je in een conconneke opgroeit van een probleemloos leven in België ben je daar 

wel eens geneigd daar geen oog voor te hebben. Ik heb ook veel meer interesse gekregen in de 

achtergrond van Latijns- Amerika. Dus ook veel meer over lezen, voor openstaan, gewoon ook veel 

meer nadenken over het leven. 

 

Vindt u dat de mensen hier verantwoordelijk zijn of een soort plicht hebben zich te engageren in 

dergelijke dingen? Of vindt u dat een vrije keuze? 

Ik vind dat een vrije keuze. Nee, ik vind niet dat we dit moeten doen uit een soort historische plicht. 

Ik vind wel dat mensen op zijn minst moeten nadenken over het leven. Dat vind ik wel een plicht 

voor elke burger.  Je moet nadenken over de eigen maatschappij, op zijn minst. Soms heb ik wel een 

boze neiging die ik dan altijd weer onderdruk als ik mensen hoor klagen… Van “mensen, alsjeblieft. 

We wonen in een paradijs, waar zijn jullie mee bezig”. Dat gevoel heb ik wel, maar aan de andere 

kant verwacht ik niet dat iedereen dat kan, want oké, ook mensen hebben nooit iets anders gezien 

en kennen enkel hun wereld. En proberen daar goed in te doen. Ik denk wel dat het een plicht is voor 

iedereen om op te komen voor de anderen, dat vind ik wel. Maar dat kan evengoed de andere 

kinderen zijn, dat wel, een soort sociale reflex verwacht ik wel van iedereen. Maar ik vind niet dat 

iedereen zich zou moeten engageren voor, of zich inzetten voor, of zich moreel verplicht zou moeten 

voelen. Of moreel verplicht zou moeten zijn om iets te geven als er een actie is… 

 

Hoe vlot de werking van het Nicacomité, is het makkelijk om daar één visie in te krijgen of zijn er 

verschillende visies? 

Ik vind dat dat vrij vlot is verlopen om daar één visie in te krijgen. Maar je moet bekijken, dat is een 

groep vrijwilligers. Een groep vrijwilligers, een aantal mensen, alé, het Nicacomité is gegroeid uit 

solidariteit met het Sandinisme. Een heel politiek gekleurde startpositie, dus je hebt nog heel wat 

mensen die geëngageerd zijn of vertrokken zijn uit die solidariteit. En dus ook heel wat politiek 

gekleurd. In de jaren ’90 hadden de Sandinisten de verkiezingen verloren, dat was dan een hele 
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discussie, nog voor mijn tijd. Gaan we verder of gaan we niet verder. En toen is er de keuze gemaakt, 

“nee we doen het voor de mensen. Dus we gaan er mee door”. Zo is het eigenlijk een beetje 

gedepolitiseerd. Dat neemt niet weg dat mensen het geheel nog politiek benaderen dan anderen. En 

ik denk dat, mensen die dat wel verwachten, meer afgehaakt zijn. Dus er waren mensen 

binnengekomen als lid die vonden dat we linkser moesten zijn. En ook vrij snel verdwenen. Maar de 

kerngroep die er nu is staat wel achter die logica en die volgt wel. Maar aan de andere kant denk ik 

ook dat je eerlijk moet zijn, dat er maar 5, 6 mensen bezig zijn met visie. Omdat de anderen zich 

vooral willen inzetten via acties en ondersteuning met sympathie. Je merkt dat ook dat wanneer er 

inhoudelijke besprekingen van programma’s zijn en iedereen mag komen, dan zitten we daar vier 

man. Je hebt een grote groep die mee volgt en vragen stelt, maar meer zoiets hebben van: “dat het 

kerngroepje de visie maar ontwikkeld” 

 

Gesprek nogmaals onderbroken. 

 

Wat hebben de mensen van het comité die de visie bepalen gemeenschappelijk volgens u? Waarom 

zijn het juist die mensen die interesse hebben om de visie te bepalen? 

Dat is voor een stuk natuurlijk gegroeid. Dat zijn een aantal mensen, je hebt een paar mensen die 

eigenlijk ongelukkig waren over de manier van werken. Het is vandaar dat het is ontstaan – dus eind 

jaren ’90 – had ik dat heel sterk, maar Jurgen bijvoorbeeld ook heel hard. Der kwamen een hoop 

projectvoorstellen aan uit Santo Tomás voor een veel te groot bedrag. Der werd een stuk gekeken 

van: welk fonds hebben en wat gaan we eens organiseren. Ik vond dat een heel erge en verkeerde 

redenering. Dus daarvan dat we zijn gekomen tot: alle projecten worden ginds besproken, zij maken 

de prioriteitenlijst, zij weten vooraf van ons welke budgetten er ongeveer beschikbaar zijn. Dat was 

een visie die ik en Jurgen gedeeld hebben en zo is de kerngroep eigenlijk ontstaan, in de praktijk 

eigenlijk op café. Die discussies zijn tussen pot en pint gevoerd en de mensen die daar eigenlijk het 

verste ingingen, die zijn eigenlijk in die kerngroep gebleven. En een paar jonge mensen zijn er bij 

gekomen, je had een aantal die binnen hun stiel, specialisaties, richting in de 

ontwikkelingssamenwerking gebracht hebben. Die hebben een stukje theoretische modellen binnen 

gebracht. Visie daaruit… en op die manier is dat eigenlijk ontstaan. Een belangrijke factor daarbij is 

ook Herman Van De Velde geweest. Herman Van De Velde is een coöperant voor VOLENS. Werkt in 

*…* het Noorden van Nicaragua. En toen het CDC eigenlijk een moeilijke periode doorgemaakt heeft, 

heeft VOLENS eigenlijk een aantal contacten gehad, in eventuele coöperanten Santo Tomás. En die 

heeft eigenlijk zowel ginds als hier, zijn visie verteld, hoe ontwikkelingssamenwerking moest 

verlopen in Nicaragua. En de mensen die zich daar enorm in herkend hebben, hebben zich gegooid 

op de visie. Onze visie is eigenlijk geënt op de basisideeën die hij eigenlijk toen gezegd heeft. Voor de 
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rest was dat een stuk, mensen die daar heel tijd in wilden steken en elkaar tussen pot en pint 

gevonden hebben. Dat is niet structureel gekozen of zo, maar meer natuurlijk gegroeid. 

  

Maar er was dus eigenlijk wel een aflossing van soorten ideeën eind jaren ‘90? 

In diezelfde periode is er ook in Santo Tomás… Julio *…* waar ik daarjuist over babbelde is toen ook 

op de voorgrond gekomen ginds. Er zijn een paar mensen ginds toen – ’t is ook die periode dat er een 

centraal ontstaan is ginds. Vroeger had je eigenlijk de aparte projecten en een vergadering waar ze 

soms wel samenkwamen. Maar toen is er ook meer centralischer centrale gekomen, een beheer 

gekomen, een coördinator gekomen. Dat is eigenlijk gelijktijdig gegroeid. Op die manier is die visie 

ook een beetje gelijktijdig gekomen. Dus onder impuls van VOLENS heeft SEACAP (?) een heel 

uitgebreide studie gemaakt van de noden van de prioriteiten. Hetzelfde moment had de Finse 

overheid een inventarisatie gemaakt van ginds, wat daar allemaal was in Santo Tomás en wat er de 

komende tien jaar nodig zou zijn. Dat is eind jaren ’90, 2000, in die periode. En al die informatie 

samen is eigenlijk verwerkt tot het eerste 5 jaren plan. Daar hebben we ooit 14 dagen, hier in België 

aan gewerkt, drie Nicaraguanen, drie Belgen. En er is toen hard gediscussieerd van “hoe gaan we dat 

doen, hoe gaan we dat aanpakken” en zo is dat eigenlijk ontstaan. Dat is dan voorgesteld en in België 

is dat dan heel snel, was daar heel snel een consensus over met iedereen. In Nicaragua was dan ietsje 

moeilijker, omdat je toch mensen in hun keizerrijkjes hadden en dat voor een stuk zagen opgaan in 

een andere structuur. Maar zo is het dus voor een stuk ontstaan. We hadden heel veel 

informatiebronnen en een heel sterke voorzitster *…* ginds die heel sterk de aandacht trok en heel 

traditioneel Nicaraguaans denkt. Maar ook heel open staat om mee te denken en te negotiëren. 

 

Hoe is de samenwerking met de schepen of zo meer het politieke luik? 

Ik ben er zeker van, en dat is belangrijk voor alle stedenbanden, dat een groep, zoals het 

Nicaraguacomité, dat dat essentieel is voor de duurzaamheid van stedenbanden te gaan garanderen. 

Het Nicaraguacomité is mede opgericht door een schepen. Die 18 jaar schepen geweest is, socialist, 

lid van het comité dat op zich toch een vrij socialistisch imago had. Toen hij na 18 jaar niet meer 

verkozen was, of toch niet meer in de meerderheid zat, kwam er dan een liberale politicus, die jij ook 

geïnterviewd hebt, die zich vooraf heel kritisch had uitgelaten over de stedenband. Die dacht dat 

daar geldstromingen in omgingen die niet oncontroleerbaar waren, die het te politiek vond. En 

hadden we toen geen comité gehad dan had dat een heel moeilijke periode geworden, had daar 

denk ik zelfs een serieus gevaar geweest voor de stedenband. Maar doordat we een comité hadden, 

hebben we vanaf de eerste week met haar beginnen overleggen, haar ook geïnformeerd. Dan heeft 

ze ook gezien wat dat echt inhield. En daar hebben we vooral lessen uitgetrokken dat we dat vroeger 

moeten doen, voor de verkiezingen. We hebben haar meegekregen en is ze ook heel geëngageerd. 
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De positie naar de stedenband, of de politiek, de twee gaan samen. Ik denk dat het comité heel sterk 

is in draagvlak genereren bij de bevolking. Zij zorgt dat er een draagvlak is in de politiek. Wij geven 

wel infomomenten, maar het is niet dat de maatschappij daar naar toe komt, we informeren wel via 

brochures, die gemeenschappelijk gemaakt worden. Ik zie niet zo’n scherpe scheiding tussen de 

dienst ontwikkelingssamenwerking, die door Louis bevolkt wordt en het comité, want dat loopt 

grotendeels door elkaar. Omdat Louis ook in het comité zit. Dat loopt door elkaar. 

Het is eigenlijk de schepen die het politieke draagvlak levend houdt, in de praktijk. Ik denk dat de 

politiek enerzijds heel dankbaar mag zijn dat er zo’n vrijwilligers zijn, want veel van het werk, van de 

pluimen die zij op hun hoed mogen steken, worden gerealiseerd door vrijwilligers. Anderzijds 

organiseren zij faciliteiten, anders, zonder de gemeente, zou het ook veel moeilijker gaan. 

En dan waar zij ook voor gezorgd heeft, is voor een ondersteuning vanuit de ambtenarij, maar dat 

vind ik heel themagericht. Ik vind met het huidige programma rond lokale economie niet zo veel 

voorstelt. Het is ook gewoon niet makkelijk. 

De relatie met de politiek, ik denk dat er veel overleg is, dat er veel contact is, ik vind het ook goed 

dat de schepen zoveel mogelijk naar de vergaderingen van het comité probeert te komen. Zodat die 

ook van binnenuit de werking kent. Maar dat ze ook deels buitenstaander blijft en een kritisch zicht 

blijft behouden. Ik vind het ook essentieel, zij gaat nu om de drie jaar ongeveer is, ik vind dat 

belangrijk, dat ze het contact met het terrein blijft behouden, want het is zij ook die op het 

schepencollege of op vlak van de gemeenteraad uitlegt. En als ze dat zelf ervaren heeft, gaat dat 

zoveel makkelijker.  

 

En met de Nicajongeren? 

Ja, de Nicajongeren zijn heel essentieel binnen ons werk, hé. Daar steken we ook veel energie in. 

Zoals ik al zei, we hebben een kerngroep van jongeren die eigenlijk naar inleefreis echt wel goed 

opgeleid zijn. Die inhoudelijk sterk zijn, die enthousiast zijn en die deel van hun tijd er wel insteken. 

Het is voor ons vooral prioriteit dat we proberen hun echt inspraak te geven en zorgen dat ze hun 

organisatie kunnen leiden. We proberen dat wel wat mee te sturen zodat ze echt inspraak krijgen. 

Inhoudelijk aan programma’s, puur, werken ze niet zo veel mee. Dat is geen bewuste keuze, dat is 

gewoon een vaststelling. Bijvoorbeeld het Vlaams programma bij ons dat jeugdgericht is, bij het 

inhoudelijk programma uitschrijven zijn ze relatief beperkt betrokken. Wie is er wel betrokken? Als je 

Robbe nu bekijkt, binnen twee, drie jaar wordt dikwijls de stap naar de volwassenen gemaakt. Op dat 

moment worden ze meestal wel betrokken bij de jongeren, bij hun inhoudelijke werking. 

Maar het geeft enthousiasme aan de groep, het geeft leven, ze brengen gastgezinnen, in het comité 

zijn ook enkele ouders van jongeren betrokken geraakt. Ze geven leven… voor mij, ze zijn ook 

kritisch. We hebben activiteiten en het volwassen comité vinden soms dat dat allemaal wel goed 
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geweest is, en de jongeren hebben er een scherper oordeel in en maken u ook zo wel scherper in. 

Voor mij… ook voor heel volwassenen, die in de jaren ’90 voor een stuk aan het afhaken waren, 

omdat die al lang bezig waren, geven die jongeren ook energie om blijven verder te gaan. En de 

jongeren die hebben ook als neveneffect dat er ook jongeren uit Santo Tomás geëngageerd zijn. Op 

en af bewegen, lukt niet altijd even goed. Ginds verdwijnen de jongeren met talent nog veel meer uit 

hun dorp. Ga naar Managua, ga naar Amerika of… verleidingen zijn ook groter om fouten te maken. 

Dat is een op en af beweging, maar dat zorgt ook mee voor een impuls en ergens een vangnet voor 

jongeren die zich engageren. Het doorstromen naar de volwassenen verloopt daar veel moeilijker. 

Het contact van volwassenen – jongeren is in de Nicaraguaanse maatschappij veel complexer. Omdat 

de jongere daar veel meer in de positie van onderdanige zit en luisteren naar. Daar is die positie veel 

moeilijker. Daar dat we onze jongeren toch de vrijheid proberen te geven om hun ding te doen. 

 

Maar je had toch ook het JOPAC project? Dat was toch de bedoeling om die jongeren meer betrokken 

te laten geraken, dacht ik toch. 

Ja, dat is daar de bedoeling van. We zijn heel voorzichtig gestart met het JOPAC project omdat ik 

vreesde door weer, dat waren dan Belgen uit Sint Truiden, te sturen, dat we weer een soort 

doorlichting, weer een bevraging, weer een begeleiding… We hadden daarvoor een slechte ervaring 

gehad met een jongerengroep die heel  Belgisch waren. Die waren daar de Nicajongeren gaan 

imiteren. En dat is niet haalbaar. Binnen Nicaragua, context, is doen wat onze jongeren doen, niet 

aanvaardbaar. En denk ik dat heel talentrijke jongeren opgebrand zijn geweest. 

 

Wat was dan niet aanvaardbaar? 

Dat zij te hard op de deur gingen kloppen, dat ze te kritisch waren, dat ze opmerkingen deden, dat ze 

teveel pinten gingen drinken, dat ze het imago schaden… dat ze erg over politieke grenzen heen 

keken. Dat ze daar niks van aantrokken, dat ze op de deur gingen kloppen van wij willen dit, wij 

willen dat. Zo’n dingen. Iets dat onze jongeren perfect mogen. Zelfs gestimuleerd worden om dat te 

doen voor ’n stuk. Vragen daarnaar. Ze hadden dat gezien en dat was voor een deel gekomen door 

bij de uitwisseling van wat ze hier hadden gezien, maar ook deels wat ze hadden gezien van mensen 

die op stage naar ginds waren getrokken. In die zin waren we heel voorzichtig om JOPAC een groot 

mandaat te geven. Dat je dan terug Belgische jongeren had. We hadden net een nieuwe 

jongerengroep. En dat was eigenlijk terug uit zijn as opgestaan, die waren enkele maanden bezig, aan 

een structuur aan het bouwen, van waar willen ze eigenlijk naar toe vorm geven. Om op dat moment 

Belgische invloeden zou hebben. Dan had ik schrik dat je toen opnieuw een Belgische jongerengroep 

zou krijgen en niet een Nicaraguaanse jongerengroep. Daarom hebben wij een beetje voorzichtig 

gedaan. Dat neemt niet weg dat stilaan de uitwisselingen in Nicaragua tussen jongeren sterker 
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worden. Dat dat wel loskomt. En dat dat ook inhoudelijker wordt, dat vind ik daar ook wel goed aan. 

Op Belgisch niveau lukken die uitwisselingen moeilijk, ’t is niet dat ze dat niet willen, maar is eigenlijk 

gewoon praktisch. Uiteindelijk moet je kijken dat die Nicajongeren zitten bijna allemaal op kot, 

ondertussen.  Je hebt nog een jongerengeneratie die nu in het zesde jaar zitten, maar die zitten dan 

volgend jaar op kot. Dus die komen in het weekend naar huis. En pakt één op de twee weekends zijn 

die mannen aan het vergaderen of dingen aan het doen om nog eens een derde weekend in den 

auto te kruipen en naar Sint-Truiden te rijden… Ik merk, dat komt er niet van, dat komt er gewoon 

niet van.  

Maar die netwerking in Nicaragua zelf, daar geloof ik wel heel sterk in.  Bijvoorbeeld CDC zit ook in 

een netwerking rond Nederlandse stedenbanden. Omdat die veel talrijker zijn. Dat geeft inhoudelijk 

een meerwaarde, dus als we zoiets rond jeugdwerk kunnen creëren. De conferenties, ja, als het 

inhoudelijk en praktisch genoeg is. Wat ook wel belangrijk is, met Nieuw Guinea hebben de jongeren 

nu wel een samenwerking hebben gevonden omdat ze gemeenschappelijke thema’s hebben 

gevonden. Dat concreet ook over iets gaat. Volwassen niveau is dat echt lang blijven zweven, nu 

hebben ze ook gemeenschappelijke thema’s gevonden. Nu geloof ik er meer in. Ik merk ook dat er 

dingen van komen. Maar in JOPAC hebben we tot nu redelijk van op afstand bekeken. Ik denk niet 

dat MOL daar een modelleerling van is. Uit schrik vooral van niet teveel inmenging in de werking 

ginds door Belgische jongeren. 
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Laatste vraag misschien: hoe ziet u in Mol dan de rol van migranten, van andere culturele 

gemeenschappen. Omdat ik ook al gehoord heb dat moeilijker is om die mensen bij te betrekken.  

Nee, inleefreizen. Als je niet oppast zijn inleefreizen ASO- projecten. Je moet echt heel actief 

technisch- en beroepsonderwijs betrekken. Dus ook migranten bij betrekken, het is niet dat ze er niet 

bijkomen, maar met een kleine minderheid. Op dit moment zitten er in ons missie of visie niet in. 

Specifieke samenwerking met die groepen. Dat was vroeger ietsje meer, toen de migrantendienst in 

hetzelfde bureel zat in de dienst ontwikkelingssamenwerking. Zo kreeg je automatisch meer 

samenwerking. Ik heb niet het gevoel dat we als Nicaraguacomité daar niet direct een opdracht in 

hebben om dat te doen. Wat ik wel verwacht, en dat is wel wat mensen werkelijk doen, ik hoop dat 

ze via die inleefreis, of via de stedenband ook die jongeren meer open gaan staan voor anders-zijn, 

voor andere culturen, ook openstaan voor in ons dorp, voor armoede in ons dorp. Maar ik heb niet 

het gevoel dat onze stedenband daarin een actieve rol in moet gaan spelen. Maar meer rechtstreeks 

en in die zin komt armoedeproblematiek in België wel aan bod, als voorbereiding op de inleefreis. 

Dat wel. Maar ik vind niet dat dat onze actieve functie moet zijn. Maar dat neemt niet weg dat we 

binnen ons inleefreis technisch en beroepsonderwijs positief discrimineren om ze te betrekken. Dat 

we dus ook moeten doen naar die doelgroepen, omdat zij in praktijk er anders uitvallen.  

 

EINDE 
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Interview #6: Theo Celen 
 

Een van de oprichters van het Nicacomité en voormalig voorzitter 

Woensdag 29 april, tussen 14u en 15u in een lokaal boven de wereldwinkel 

Santo Tomásplein 1, 2400 MOL 

 

 

Kan u uzelf eens kort voorstellen? 

Mijn naam is Theo Celen, ik ben 53 jaar oud. Ik ben opleiding maatschappelijk werker. Ik ben vanaf 

’83 betrokken bij de activiteiten rond Nicaragua in Mol. Ik was in die periode BV van een lokaal 

jeugdhuis, dat intussen niet meer bestaat, de *…*-club. Ik heb dan ook mijn burgerdienst gedaan. Ik 

was ook actief bij de stadskrant die daar gemaakt werd en andere activiteiten op sociaal vlak, het 

Molse informatiecentrum en zo verder. Een van de gasten die veel bij dat jeugdhuis kwamen en ook 

bij de krant werkte en zo verder, Johan Hannes *…*, is dan meegegaan met de eerste Belgische 

brigade. Hij heeft dan veel gegevens meegebracht, hij was heel enthousiast teruggekeerd. Rond dat 

enthousiasme is er naast het al bestaande El Salvador comité, begonnen met een Nicaragua comité. 

Spontaan gegroeid in de beginfase, zonder veel structuren.  

 

Was u toen al voorzitter of welke rol had u toen? 

Ik was bij de werkgroep of vrijwilligersgroep, een man of 6, 7, 8, die naar aanleiding van het verhaal 

van Johan Hannes en zijn eerste brigade, en de informatie die we ook wel hadden over de 

Sandinistische revolutie. Die geloofden wel in het project om iets meer te doen, om ook zelf naar 

daar te gaan. In ’84 was ik 1 van de 4, tezamen met Louis (Geysmans) en zijn zus, en Jef Kems, die 

met de twee de brigade mee te gaan naar Nicaragua. Die in Manuagua enkele ‘Casa Communales’ 

gebouwd heeft. Dus, kort nadien hebben eigenlijk gezegd, ook onze reis en onze belevenissen, 

kregen vrij veel weerklank, vrij veel aandacht van al die jongeren – we waren allemaal wel actief in 

verschillende jeugdbewegingen. Iedereen wou wel meer weten, wel eens naar ginder gaan. We zijn 

dat dan meer gaan organiseren, structureren. En zo zijn we eigenlijk een vzw geworden. 

 

Welke impact had die eerste reis op u? 

Op mij persoonlijk? Goh. Dat was toch wel een serieuze impact. Ik had wel wat ervaring in 

groepsreizen. Ik ging al een jaar of negen mee met de internationale vakantiekampen.  Dat waren 

meestal de Zuiderse landen: Italië, Joegoslavië, Griekenland. Dat waren kampen met 350, 400 

deelnemers tussen 16 en 23. Die waren gestoeld op het principe: “la liberté, c’est l’autre” van Jean-

Paul Sartre. Er werd heel veel geëxperimenteerd met basisdemocratie, men kwam daar toe met een 
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beperkt aantal monitors, met een beperkt aantal volwassenen, en met dus heel veel jongeren die 

een eigen maatschappij een beetje moesten creëren. Dat was een heel boeiend stuk in mijn 

jeugdjaren. Maar ik vond dat ook een stukje terug in de ontwikkelingssamenwerking. Waar je ziet dat 

je mensen moet organiseren. Dat je met mensen samen heel wat dingen kunt doen. Eenmaal in 

Nicaragua en je ziet daar die ontzettende wilskracht, die ontzettende goede intenties van die mensen 

na jarenlange onderdrukking. Dan wil je daar deel van uitmaken om dat veranderingsproces meer 

kans te geven, mee na te denken wat kan. En in het begin denk je ook heel pragmatisch en wil je ook 

hulp bieden, dat is altijd een reflex, als je die armoede ziet, die ellende ziet. Dan ga je toch nog iets 

meer nadenken over de ongelijkheid, de verdeling van de wereld tussen Noord en Zuid.  

 

Je liet de naam Sartre vallen, ben je ook bezig met zo’n theoretische dingen? 

Eigenlijk minder, eigenlijk niet meer. Ik mag niet die schijn wekken. Der zijn wel zo enkele dingen 

zoals Sartre die mij in m’n leven wel willen bezighouden, morele principes… en vooral zo de grens 

tussen de vrijheid, het grote aspect, die juist zo sterk begrensd is, als je voldoende respect en begrip 

opbrengt voor je medemens. Ik denk dat… vrijheid is een zeer negatief iets als je het enkel op jezelf 

toepast en als je denkt dat alles voor jou kan. Als je de grens voor je medemens niet respecteert. 

Voor mij is dat een beetje leidraad in mijn leven, is dat ook altijd een beetje geweest. Ik geniet van 

mijn vrijheid, maar ik weet dat mijn vrijheid beperkt wordt door de vrijheid van de anderen. Ik tracht 

dat op vele domeinen toe te passen.  

 

Hebben ‘wij’ dan volgens jou een plicht of een verantwoordelijkheid om daar in Nicaragua iets te 

gaan doen, om die mensen te helpen? 

 Nee, ik denk niet dat wij de individuele plicht hebben om dat te doen. Het zit allemaal veel 

complexer als dat in mekaar. We hebben zeer de plicht om onze kinderen te leren bij het tanden 

poetsen de kraan dicht te draaien, of de kraan al niet 2 minuten open te zetten voordat ze in de 

douche gaan, van die kleine dingen, maar ja, je kunt jongeren leren om met van die grondstoffen op 

een verantwoorde manier om te gaan. Dat begint in eigen huis, dat begint in eigen straat, dat begint 

onder collega’s op het werk. Uiteraard is er een grove oneerlijkheid in de wereld. Maar dat is niet het 

probleem van deze eeuw, dat is een probleem van generaties, dat is een probleem van culturen ook. 

Dat los je niet op… maar dat neemt niet weg dat je voor jezelf een stukje voldoening zult vinden van 

actief te gaan zijn, zij het in een plaatselijke beweging, een groep die actief is in de 4de wereld, net als 

je evengoed voldoening kunt vinden in een activiteit rond 3de wereld. Ik schat wat vrijwilligers in 3de 

wereld niet hoger in dan wat vrijwilligers in de 4de wereld of een wijkcomité… weet ik veel. Het is 

belangrijk dat de sociale chemie blijft bestaan tussen mensen en dat we niet te narcistisch en te 

verengd materialistisch gaan worden. 
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Hoe kan je denk je die sociale chemie aanwakkeren? 

Ik denk dat, dat niet makkelijk is. Het is net zoals Louis en Rit zeiden, het zal met de paplepel, de 

moedermelk moeten meegegeven worden. Dat heeft uiteraard ook te maken met cultuur van thuis, 

een stukje opvoeding. Maar jongeren nu worden veel ruimer beïnvloed. Waar wij beïnvloed werden 

door beperkte media, is er nu een geweldig aanbod van mediakanalen. Kinderen hebben zoveel 

mogelijkheden, zich met muziek bezig te houden, met hun iPod’s en andere toestanden. Dat leidt wel 

tot vereenzaming en een stuk narcisme, egocentrisme, materialisme… Dat merk je wel met de 

generatie van nu. Ik denk dat dat gewoon golfbewegingen zijn in de maatschappij, golfbewegingen in 

de wereld van de jongeren… Ik heb een zoon van 16 die hele dagen met zo’n ding in zijn oren 

rondloopt en naar muziek luistert. Ik moet die aanspreken om dat eens uit te doen, om eens te 

luisteren. In vergelijking met mezelf zie ik iemand die veel egocentrischer en veel materialistischer is 

dan mezelf. Anders lees ik tussen de lijnen ook wel de sociale reflex die die kerel heeft. Alleen op 16 

jaar gaat dat er nu niet uitkomen. Ik herinner me ook dat toen ik 16 was, ik ook niet zo heel sociaal 

bewust was. Dat zijn toch zaken die een evolutie moeten meemaken, na enkele jaren. 

 

Hoe past dat binnen de stedenband en de inleefreizen? 

Toen zijn we begonnen met de stedenband en dus ja met die brigades, dat was vanuit een 

enthousiasme, met die Sandinistische revolutie, uit linkerhoek bekeken. Een dictator die verdreven 

wordt, die de Verenigde Staten al jaren in het zadel trachtte te houden. Heel veel mensenrechten 

werden geschonden. Waardoor er een relatief beperkt guerrillagevecht aan de bevrijding vooraf 

gaat. En waardoor men hoopt dat er een nieuwe maatschappij kan ontstaan, daar heerste ook 

enthousiasme in onze kringen om daar heen te gaan. Toch wel voor een deel politiek geïnspireerd 

laat ons zeggen, alhoewel geen van ons lid was van een extremistische politieke denkrichting of zo, 

wel bij de socialisten, maar niet bij AMADA of een van die linkse bewegingen uit die periode. Het was 

gewoon een overtuiging van “goed, een progressief land, een land dat zich bevrijdt van dictatuur 

moeten we steunen”. En hier in Mol kwam er ook een frissere wind kwam waaien op politiek vlak 

met een jonge schepen van ontwikkelingssamenwerking, naamgenoot  Hubert Celen. Die dan het 

idee lanceerde van in Holland bestaan er stedenbanden, zou dat niets voor ons zijn, kunnen we dat 

niet eens proberen. Zo heb ik van mijn eerste reis gebruik gemaakt, de brigade waar Louis ook bij 

was en zijn zus… heb ik een soort mandaat gekregen van Hubert als Schepen om een aantal 

contacten in Managua te leggen op de conferentie. Het was het jaar, ’84, dat Amsterdam en 

Managua een stedenband hadden. Er was een conferentie gebouwd “rond stad en vrede”… De 

burgemeester van Amsterdam was daar, de burgemeester van Manugua en eigenlijk waren alle 

steden en gemeenten van Nicaragua, namens een organisatie van steden en gemeenten op die “rond 
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stad en vrede”. En werden er contacten gelegd met kandidaat buitenlandse groeperingen, die 

eventueel… Ik heb daar dus op die driedaagse conferentie met burgemeesters van steden en 

gemeenten contacten gehad en tegelijkertijd de officiële vraag van Mol overhandigd aan de 

structuur van de ministerie van ik weet niet meer wie het was, van binnenlandse zaken, met de vraag 

of wij een zusterstad kregen toegewezen. Ik heb met twee, drie burgemeesters gesprekken gehad en 

bij die mensen op bezoek geweest in die steden en die waren zeer bereid om met Mol samen te 

gaan. Daar was een stad bij *…* die veel te groot was. Dan was er een stadje bij die op onze leest 

gestoeld was. Dat was een stadje aan de kust. En dan plots, twee dagen voordat we naar huis gingen, 

kregen we de melding door dat we dat het ministerie besloten had om een stadje aan te duiden, 

Santo Tomás met de motivatie… als je Nicaragua een beetje kent, dat is een land: een beetje 

vierkant. Met aan de westkust de oceaan en aan de oostkust moerassig gebied. En heel die 

linkerflank van Nicaragua, *…* zijn allemaal steden, dichtbevolkt, goed georganiseerd, waar 80% van 

de bevolking in leeft. Het binnenland daarentegen was totaal verwaarloosd. De Nicaraguaanse 

overheid heeft daarom Santo Tomás aangeduid, dat is een stadje dat heel centraal ligt in Nicaragua, 

waar bij wijze van spreken, geen brigadisten naar toe gingen of ontwikkelingshelpers, iedereen zat 

aan die as aan de kuststreek. Steden zoals *…* kregen aanvragen vanuit 27 landen tegelijk tot 

stedenband. Vandaar dat, dat stadje werd aangeduid en dan zijn we daar nog de voorlaatste dag, in 

’84, daar naar toe gegaan. Dan hebben we daar dan kennis gemaakt met de burgemeester, ik ben 

toen een uur of 3, 4 in Santo Tomás geweest om wat foto’s te maken en wat basisgegevens te 

verzamelen en met die gegevens ben ik dan teruggekomen, hebben we een klein documentje 

samengesteld, gericht aan de 5 grote partijen die toen in de gemeenteraad zaten en zijn we dan met 

dat documentje naar de 5 grote partijbesturen getrokken. Ikzelf was daar bij, Hubert (Celen), … om 

eigenlijk een pleidooi te gaan houden, bij de 5 politieke partijen, om die stedenband goed te keuren. 

Op basis van vijf principes, die principes staan ook verwoord in de akte, die zul je wel gezien hebben,  

onder andere respect voor… maar ook hoe dat plaatselijk gedragen zou moeten worden. Het was 

niet de bedoeling om een intern comitéke te vormen om het uit te dragen. Het was een strategische 

reden , maar ook een overtuigde reden waarom we 5 politieke partijen hebben aangesproken en niet 

de meerderheid. Maar, het was vrij uniek zelfs, in die periode van de jaren ’80 dat meerderheid en 

oppositie een dergelijk voorstel goedkeurde. Destijds was dat PVV – Mol had een meerderheid met 

SP, CVP en ik denk een lokaal partijtje, Vrije Molse Belangen. In de oppositie zat de Volksunie en PVV. 

Maar alle 5 partijen hebben unaniem de voorstelling goedgekeurd. Al was het toch wel een wat 

politiek gedragen plan, er was toch vanuit een politieke overtuiging in die richting gezocht. Dat 

hebben we dan wel voldoende kunnen kaderen in een algemeen kader van mensenrechten, respect 

voor en zo verder. Dat was op 1 april ’85. 
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Dan bent u voorzitter geworden? 

Ja, dan ben ik voorzitter van het Nicaragua comité geworden, met een raad van bestuur, met een 

aantal mensen die mee geweest zijn. We hebben dan in ’85 opnieuw een brigade georganiseerd. 

Eigenlijk de eerste naar Santo Tomás. Het is dan tijdens die brigade dat er zo een moment gezocht is, 

dat hadden we vooraf een beetje gepland dat we een rechtstreekse verbinding zouden krijgen. Dat 

was in die tijden niet altijd even evident. En hier in dit gebouw, in de wereldwinkel zat de 

burgemeester van Mol. We hadden op een afgesproken uur de pers samen, met de plaatselijke radio, 

radio Mol en dat werd dan live uitgezonden. En wij zaten dan in Nicaragua in een gebouwtje dat we 

hadden opgefrist in een cultuurcentrum te wachten op een telefoon die ze net hadden aangesloten, 

niet wetende of dat ging werken. Bij wonder werkte dat wel en op het afgesproken moment hebben 

de twee burgemeesters elkaar kunnen begroeten, en ieder had een exemplaar voor zich liggen van 

de akte, en zo hadden ze deze beide samen symbolisch getekend. Een symbolische start van de 

verzustering officieel. 13 augustus 1985… 

 

Was er van het begin al eenheid van visie? Ging het makkelijk zo samen te werken, om tot een soort 

plan te komen? 

Bedoel je hier intern of met de mensen ginds? 

 

Eigenlijk beide, maar zeg misschien eerst hoe ’t hier het geval was. 

Hier intern was het de eerste 5, 6 jaar vrij gemakkelijk. We zijn dus in ’84 ’85 gestart tot 1990, toen 

was Nicaragua zowat een eenpartijstaat, niet helemaal natuurlijk, maar goed, het FSLN had wel een 

absolute meerderheid, wat het voor hun makkelijk maakte hun politiek door te voeren. En de 

oppositiepartijen die kwamen allemaal wat uit het duistere verleden en moesten wat zoeken naar 

een vernieuwing. Want die hadden in het verleden allemaal toch wel wat samengewerkt met die 

dictator. Zoals de conservatieve partij, de dictatoriale partij, … Men heeft dan moeten zoeken naar 

op welke manier men zich politiek ging gaan moeten oriënteren. Daardoor was het in die jaren naar 

hun toe vlot samenwerken. Nicaragua was toen een land dat volledig in puin was, dat was daar totale 

chaos. Voor de werkbrigade moesten we ook alles, maar ook alles zelf meenemen. Hamers, 

schoppen, nagels, zagen, kruiwagens… We gingen daar iets bouwen, maar der was geen materiaal. 

Alles werd hier ingescheept, werd hier gekocht of ingezameld en op voorhand gescheept. En toen 

hoopten we dat wanneer we toekwamen we zouden kunnen werken. Dus de eerste jaren waren echt 

zo een beetje improviseren en van alles hieruit meenemen om hetgeen ginder te kunnen 

waarmaken. Heel langzaam is dat geëvolueerd naar zij meer verantwoordelijkheid nemen, zij meer 

voorbereiden en zo die dingen bewaren. In de beginfase was het eenrichtingsverkeer. We hebben 

wel van in het begin gezegd: “wij gaan trachten iets nuttig te doen met onze energie en onze 
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middelen en onze overtuigingen, in Santo Tomás. Maar er is ook heel veel werk voor Santo Tomás 

hier bij ons. We moeten zorgen dat we voldoende kans krijgen voor een wisselwerking”. De manier 

waarop ze daar solidair samenwerken, de verhalen, de ervaringen moeten naar hier komen. In ’85 

was dus de eerste brigade naar daar gegaan en in ’86 was de eerste delegatie van Santo Tomás in 

Mol. Er werd de burgemeester uitgenodigd, de priester, de verantwoordelijke van de 

vrouwenbeweging, de verantwoordelijke van de jeugdbeweging, en die 4 mensen zijn toen een 

maand hier geweest. En dat gaf een enorme boost. Wij zijn met die mannen en die vrouw de 

instellingen afgedweild, de scholen afgedweild, verenigingen afgedweild. En ja in die tijd was dat 

allemaal nog vrij uitzonderlijk. Nu heb jij bij wijze van spreken hier elke 14 dagen wel een delegatie. 

Dat was toen nog, goh, de eerste keer dat zoiets gebeurde. We kregen daarop enorm veel respons. 

Ten voorbereiding van die eerste reis is er een comité opgericht. Ik wil het kwijt zijn, maar ik denk dat 

daar 30 tot 35 verenigingen uit Mol mee hebben geholpen met dat voor te bereiden. Met alle 

vrouwenbewegingen en jeugdbewegingen, die zijn allemaal samengekomen in een vergadering om 

het bezoek van de mensen naar Mol voor te bereiden . een betrokkenheid die ja, nog een nieuwe  

vorm van tastbare solidariteit was. Men kende wel 11.11.11 maar dat was toch ver van mijn bed. Dit 

was een stadje dat met Mol geallieerd was en waar mensen naar toe waren geweest. En je kreeg dus 

veel meer, je kreeg eigenlijk wat meneer pastoor ook had met zijn missiewerk, maar dan 

vermenigvuldigd met 10 mensen, met 15 mensen die allemaal hun kanalen hadden. 

 

Is die ‘magie’ nu dan minder of anders dan toen?  

Die magie is anders… De magie is eigenlijk weg. De magie heeft plaatsgemaakt voor 

professionalisme. De eerste 6 jaren, tot ’90 – ik ga daar dan mee afsluiten – was er op die manier 

heel veel goede wil, langs beide kanten. In 1990 hebben de Sandinisten dan heel onverwacht de 

verkiezingen verloren… tegen alle andere oppositiepartijen die één front gevormd hadden. Dus 

gewoon een anti- Sandinistisch front, daar zaten zowel communisten in als extreem rechts die waren 

verzamelend in wat zij noemden het comité UNCO(?), of de partij UNO. Gefinancierd uiteraard met 

steun uit Verenigde Staten. Dat blok heeft dan de meerderheid gehaald tegenover de Sandinisten, 

dat dan de meerderheid haalde. Dat was een heel moeilijke situatie, want die nieuwe regering, die 

nam direct maatregelen van “internationale hulp moet centraal gestort worden”. Daarvoor stortten 

we het geld direct door Santo Tomás, waar we vertrouwenspersonen hadden, waar we dachten in 

vertrouwen mee te hopen kunnen werken. Die ook dingen uitvoerden, hier en daar zouden er wel 

dingen misgegaan zijn, dat werd gecorrigeerd. Vanaf dan zij de regering: geef ons maar de middelen 

wij zullen wel zorgen dat het ginder te plaatse komt. Dat zijn principes waar geen enkele NGO 

akkoord mee kan gaan en ook wij niet op onze manier. Dat is een tijdje geweest dat wij aan het 

zoeken geweest zijn. En dat is ook de tijd dat heel veel Nicaraguacomité’s die er toen waren, ik denk 
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dat er toen wel 14, 15 steden een Nicaraguacomité hadden. Van Brugge tot Ieper tot Luik en Namen. 

Van Brussel tot Gent en in Leuven… Die zijn allemaal bijna één voor één stilgevallen. Voor een groot 

stuk daardoor, omdat het vertrouwen weg was. Men zei, ja en nu ga je een regime steunen dat je 

niet wilt steunen, dat opnieuw vol corruptie zit, dat opnieuw vol… Omdat wij zo kleinschalig werkten, 

zijn wij dat kunnen blijven doen. Onze collega’s in Santo Tomás hebben zich dan ook verenigd in een 

vzw, zoals wij dat ook gedaan hadden. Voordien werkten we altijd met het stad, met het 

gemeentebestuur. Want eigenlijk waren dat dezelfde mensen, op het moment van het verlies van de 

verkiezingen zijn ze uit dat gemeentebestuur buitengezet en zei die nieuwe burgemeester: geef ’t 

maar aan mij. Dan hebben zij zich dus verenigd in een juridisch orgaan, waarbij ze statuten kregen en 

zo verder. Wel hebben we altijd contact gehouden met de burgemeester, beleefdheidshalve, we 

hebben ook altijd contact gezocht. En ook in de mate van het mogelijke, als er delegaties kwamen, 

zelfs de burgemeester laten komen, ook al was die oppositiegezind en toch ook niet de officiële band 

wilde doorknippen als stad. In Mol heb je dus een verzustering die op verschillende niveaus gedragen 

is.  Hans en Louis zullen dat ook wel al gezegd hebben. Je hebt een basiswerking, dat zijn dus 

vrouwenbewegingen van Mol die wandelingen organiseren voor vrouwen. Een school die iets doet 

voor een andere school. Een jeugdbeweging die iets doet voor een andere jeugdbeweging, voor een 

voetbalploeg of zo. Je hebt de Nicajongeren en het comité, die proberen die dingen zo veel als 

mogelijk te stroomlijnen, mee te helpen organiseren, mee te helpen informatie te geven, mee helpen 

contacten te verzorgen. Je hebt dan ook nog het politieke luik, het officiële karakter van de 

stedenband. De burgemeester en schepen en… Die ons niet dirigeren wat we moeten doen, maar we 

informeren die wel en betrekken die bij alles bij en zij zien dat bij de activiteiten de respons nog altijd 

zeer groot is. Dat er zelden of nooit problemen zijn over fondsen of projecten die de mist ingaan, 

omdat dat allemaal vrij goed begeleid wordt. Dat problemen ginds door ons ook opgelost worden 

door externe mensen bij te halen, die zaten daar met een enge verstarde groep, we hebben dan 

experts bijgehaald die hun werking heeft geanalyseerd, die een heel traject heeft afgelegd waardoor 

het comité zich weer kon herstellen. In die zin is de politiek tevreden over het werk dat wij aan de 

basis doen in samenwerking met die andere basisgroepen. Terwijl bij andere stedenbanden heb je 

een schepen die ergens op reis geweest, en is uitgenodigd in een stad en heeft daar lekker gegeten… 

En die kwam terug en stelde voor om daarmee een stedenband aan te gaan. Ja als je niet vertrekt uit 

die basis is het moeilijk om dat te laten uitdeinen, dat het niet zoals in Mol is, waar je na 25 jaar nog 

altijd 20, 25 mensen samen hebt in een comité en 20 jongeren samen hebt en die groepsreizen 

organiseert met 100 mensen. Dat kan niet als het een louter politieke beweging is, er moet een 

sociaal draagvlak voor zijn. 

 

Wanneer bent u dan gestopt met voorzitter te zijn? 
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Ik ben voorzitter gebleven tot, officieel zelfs, ik schat 2000 of zo.                   

 

En waarom? 

Ik ben echt heel erg trekker geweest van het Nicaraguacomité van 1984 tot ’93-’94. Dat was voor mij, 

ja, een passie is een groot woord, ik was er heel nauw bij betrokken. Ik viel Louis bij wijze van 

spreken, dagelijks lastig met dingen die hij nog moest keuren en hij werkte dus hier als ambtenaar, 

en Louis heeft dus ook superhard moeten werken ook.  

Maar eigenlijk gewoon persoonlijke redenen, ik ben in ’91 getrouwd. Ik was daarvoor vrijgezel. Ik 

kreeg twee kindjes. Ik ging voor Nicaragua naar de Europese conferenties die er waren in Amsterdam 

was er een conferentie, in Milaan was er een conferentie. Alle stedenbanden kwamen daar dan 

samen. Ik moest daar heel vaak naar toe, naar internationale verenigingen, voor en na, dat was 

allemaal avondwerk of weekendwerk. Dan kom je te trouwen, komen er kinderen en dan moet je 

keuzes maken. Ik was toen ook wel wat politiek actief en zo, en dat was gewoon teveel. Dan heb ik 

gewoon een stap terug moeten zetten. Ik ben dan nog meegegaan in ’97 met de eerste inleefreis met 

jongeren. Daar is Hans voor het eerst met meegegaan als leerkracht. En dan eigenlijk anderhalf jaar 

later had iedereen die hier meewerkte het gevoel dat Hans zich ontzettend aan het profileren was en 

enorm betrokken was en enorm de drive had om het te doen. En bij mij was het meer van 

tussendoor, ja ik probeer en ik kom. Maar het echte trekken lukte mij niet meer. Ik kon die moed en 

die tijd niet meer opbrengen. Dan heb ik het in Hans zijn handen kunnen leggen. Ik vermoed dat dat 

ergens rond 2000 is geweest. Maar mijn engagement lag veel hoger in de jaren ’84 tot ’94, de laatste 

jaren was het echt ja, het spel draaiende houden.  Maar dankzij Hans en Jurgen Vanbeylen en Louis is 

er een stap vooruit kunnen zetten naar meer professionalisering. Voordien hadden we enkel 

voorstellen voor projecten ingediend met hulp van een ngo, meestal de socialistische mutualiteiten, 

het FOS, maar ook eens met Oxfam. Maar daar bleef het ook bij. Met die 5jaren plannen heeft Hans 

nog wat vorming bij gevolgd en zo de professionalisering in onze samenwerking heeft gebracht. Dus 

dat is zeker de verdienste van die mensen. 

 

Vind u dat belangrijk de professionalisering van de stedenband? 

Ja, ik denk dat het belangrijk is. Maar je moet sowieso, maar ik vind dat  de stedenband moet starten 

uit een initiatief aan de basis. Anders zie ik weinig kansen op slagen. Je ziet echt, ergens moet er een 

microbe ontstaan bij mensen, dat kan zijn bij een privéreis, bij een schoolreis... Die dan genoeg steun 

moeten krijgen, een kader moeten krijgen via de dienst gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking 

of andere kanalen. Om ze te laten groeien. Maar je moet er voor zorgen dat je niet – ik herinner me 

dat we ooit nog eens teddyberen hebben ingezameld, toen we kleren waren aan het inzamelen 

kwamen kinderen met teddyberen af, maar wat ga je in godsnaam doen met teddyberen naar daar 
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te sturen. Dan ben je niet professioneel bezig. Dat zijn zo de fouten die veel vrijwilligers in het begin 

maken. Ik heb ooit een overwicht aan chocolade meegenomen, je moet daar dan voor betalen, maar 

ja, mijn moeder eiste dat ik chocolade meenam voor de kindjes. Maar dat zijn zo zaken die wanneer 

je met een groot hart en vrijwilligers werkt die je niet kunt vermijden. Maar je moet zo snel mogelijk 

zorgen dat je een plan kunt uitbouwen en goed weten waar je mee bezig bent. Wat je kan, wat je 

niet kan. Dan komt dat wel goed denk ik. Ik blijf erbij, ik heb de stedenband zoals wij het gedaan 

hebben, altijd een zeer zinvolle vorm van ontwikkelingssamenwerking – in de vorm van hulp die je 

kunt geven aan een kleine bevolking, maar vooral heel verrijkend voor de mensen van waar het 

komt. Een beetje vergelijkbaar met het systeem van Foster Parents, dat veel individueler is. Maar er 

zijn door de jaren zoveel gasten van Santo Tomás naar Mol geweest. Voorbeeld Aurora *…* Die 

maken deel uit van het geheel, dat is belangrijk. Niet het zoveelste initiatief, er is daar een 

aardbeving, kom we gaan inzamelen. Al is dat op zich ook wel goed, maar ik steun ook het initiatief 

voor Haïtti. Maar zo is er een tsunami links en een tsunami rechts. Dan heb je een materiële 

verbondenheid van, die hebben het slecht, we zullen dus iets geven. Terwijl hier krijg je een veel 

diepere relatie omdat je echt persoonlijk betrokken geraakt bij die mensen, je leert weer dingen 

appreciëren. Er zijn ondertussen zowat een 400 mensen uit Mol naar Santo Tomás zelf geweest. Er 

zijn waarschijnlijk een kleine honderd mensen hier geweest. Die hebben hier dan ook allemaal 

familie en verhalen. Dat is de manier waarop je 2 naties, met toch wel heel verschillende culturen 

dichter bij elkaar kunt brengen. 

 

Zie je ook ergens een gevaar in die professionalisering, in de zin van teveel professionalisering? 

Het zou fout zijn moest die professionalisering – dat is het werk van 3, 4 mensen die daar heel veel 

tijd in steken, vallen die mensen weg, dan is het heel moeilijk om dat door andere mensen te laten 

overnemen, dat is het gevaar met 1 of 2 trekkers te zitten. Anderzijds. Al is dit wegvalt dan kan het 

comité op een lager pitje wel verder. Ik denk dat er voldoende enthousiasme is. De meeste actieve 

leden zijn zich niet bewust van de uren die Hans en Jurgen daar in steken om het te laten werken. 

Maar we blijven met die projecten denk ik wel binnen een realistisch geheel. We gaan niet beginnen 

zweven; we gaan niet opeens zodanige projecten uitschrijven die niet realistisch zijn. Die worden ook 

wel opgevolgd en geverifieerd en binnenkort komt er wel een audit in Santo Tomás. Maar eigenlijk 

zijn we wel vrij realistisch om dat 90% van de doelstellingen in het 5jaren plan wel zijn gerealiseerd. 

Dus de lat is niet te hoog gelegd, ’t is niet van, we pakken wat we kunnen krijgen. Het is van wat 

hebben we nodig, wat kunnen we verantwoorden en ik denk dat het gewoon een goede mix is van 

gezond verstand en idealisme samen. 
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Hoe ziet u eigenlijk de toekomst van de ontwikkelingssamenwerking algemeen? Ziet u dat positief in? 

U draait nu toch al enkele jaren mee in het circuit. 

Ik ben daar eigenlijk vrij somber over. Dit is helaas geen prioriteit voor deze wereld. De armoede in 

de wereld is nog schrijnender geworden om dat, ik ben daar nu de laatste 25 jaar getuige van tussen 

haakjes, van kleinschalige hulpverlening. Uiteraard volg ik ook de andere dingen. Uiteindelijk merk je 

dat er geen resultaten geboekt zijn. Dat in België na een generatie armoede nog altijd bestaat. Je 

merkt ook een verharding van standpunten naar solidariteit, met vluchtelingen en zo verder. Je 

merkt dat het eigenlijk allemaal heel moeilijk zit. En wat de derde wereld betreft, ik zou niet zeggen 

dat het 5 minuutjes politieke moed verricht, maar het verricht niet zoveel politieke moed om heel 

wat problemen in de derde wereld op te lossen. Maar als men enkel naar daar trekt om wat ertsen 

uit de grond te halen, van diegenen die daar wonen opzij te jagen. Ja. 

 

Je denkt dus eigenlijk dat er gewoon nog veel te weinig gebeurt? 

Er gebeurt veel te weinig, er gebeurt absoluut veel te weinig. Je kan er perfect voor zorgen dat 

bepaalde ziektes op korte termijn uitgeroeid worden, je kan er perfect voor zorgen dat hongersnood 

in grote delen van de wereld verdwijnt. Het is gewoon geen prioriteit voor bepaalde mensen. Het is 

ook wat zo een systeem dat zichzelf wat in evenwicht houdt. Er zijn heel wat ngo’s actief bezig met 

goede bedoelingen denk ik dan, maar eigenlijk is dat ook gewoon het systeem in stand houden. Ze 

gaan hier en daar wat dweilen, waar het water druppelt en dan gaan ze op een ander wat gaan 

dweilen, maar het zijn fundamentele zaken die aangekaart moeten worden. De ene dictator, deze 

week was Ortega nog eens in het nieuws, die werd destijds pana militari(?) uit Panama weggehaald 

en opgesloten in Amerika, ook wel een deel terecht, maar ik zou even graag alle dictators die toen 

boter op hun hoofd hadden in de Amerikaanse gevangenis willen steken hebben, maar dan hadden 

ze teveel cellen te kort. ‘Maar die leunde iets te dicht bij Cuba aan, en die zat iets te diep in onze nek, 

die was wat brutaal, dus die wordt er uit gepikt’. In half Latijns Amerika zaten er toen extreem 

rechtse dictators.  

 

Laatste vraag: denk je dat die politieke dingen nog steeds even sterk meespelen vandaag als 20 jaar 

geleden? Politieke factoren die eigenlijk het proces wat tegenhouden. 

Wat dat betreft. Ik ben zelf redelijk pessimistisch. Ik ben een optimist in grote lijnen. Maar ik ben wel 

wat ontgoocheld in de rol die ontwikkelingssamenwerking, of minister van 

ontwikkelingssamenwerking, of staatssecretarissen op Europees vlak, mogen spelen. Het is mogen 

meedoen, het is hier en daar wat krachtcentrales of andere dingen in gang zetten, maar er zit nog 

altijd een commerciële, kapitalistische reflex achter. We gaan nog altijd naar daar als we er zelf iets 

bij te winnen hebben en anders niet. En dat is zowel met de Chinezen die nu komen, als met de 
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Amerikanen of de Fransen of de Belgen. Het start nog altijd vanuit het kapitalistische systeem. Maar 

ik ga hier niet de revolutie prediken. 

 

U mag hoor. 

Zolang het eigen belang blijft primeren bij zij die de hulp aanbieden, zal het nooit fundamenteel 

veranderen. 

  

EINDE 
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Interview #7: Els Yperman 
 

Stafmedweker Convenants Gemeentelijke Ontwikkelingssamenwerking 

Woensdag 12 mei, tussen 10u en 11u 

In een lokaal van het VAIS gebouw 

Boudewijnlaan 30, 1000 BRUSSEL 

 

   

Kan u uzelf eens voorstellen? 

Ja, ik ben Els Yperman. Ik werk eigenlijk nog maar sinds oktober 2009, dat is dus een half jaar, voor 

VAIS. Daarvoor werkte ik voor een ngo, FOS, Fonds voor Ontwikkelingssamenwerking. Ik ben eigenlijk 

ook een stuk aangeworven omdat VAIS, de convenantenwerking bestaat al eventjes, maar toch, ale, 

meer wou inzetten op kwaliteitsbeoordeling en communicatie. Dus vanuit daar eigenlijk dat de 

aanwerving gebeurd is. Ja, ik hou me bijna uitsluitend bezig met convenanten. 

 

En wat voor opleiding heeft u gevolgd? 

Ah, oké. Politieke wetenschappen, ook aan de UGent. En daarna heb ik nog een jaar, dat bestaat 

denk ik nu niet meer, Gender Studies in Antwerpen gevolgd. Politieke wetenschappen, internationale 

betrekkingen en dan kon je nog specialiseren, derde wereld of zo. Ah ja, dat zal nu misschien een 

beetje gewijzigd zijn of zo. 

 

U heeft bij het FOS gewerkt, die hebben vroeger nog samengewerkt met de stedenband van Mol heb 

ik gehoord… 

Oh, Sint Truiden, ’t is FOS hé, eigenlijk de socialistische… 

 

Wat doen die eigenlijk concreet? 

Wel, dat is eigenlijk een bewegings-ngo: je hebt zo Wereldsolidariteit. Dat is eigenlijk de ngo van de 

katholieke zuil zou je kunnen zeggen. FOS van de socialistische zuil, FOS heeft eigenlijk twee 

belangrijke thema’s: recht op waardig werk en recht op toegang tot gezondheidszorg. Die hebben 

partners in het Zuiden, dat zijn dan vakbonden of ledenorganisaties die voor de mutualiteiten 

oprichten. En hier in Vlaanderen gaat het vooral om de drie pijlers van de socialistische beweging: de 

vakbond, ABVV, de mutualiteit en de SP.a, eigenlijk om die te sensibiliseren. 

 

En waarom heeft u die stap eigenlijk gemaakt, van FOS naar VVSG? 
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Ik heb zes jaar bij FOS gewerkt en ik wou eigenlijk eens graag op een ander niveau, alez, bij de 

overheid enerzijds en anderzijds de gemeenten, dat trekt mij wel aan. En der is eigenlijk een parallel. 

Ik heb eigenlijk lang bij FOS gewerkt rond de vakbonden en eigenlijk bij de vakbond 

ontwikkelingssamenwerking is eigenlijk geen prioritair thema. Die zijn met compleet andere zaken 

bezig. Dus ge moest eigenlijk dat thema in hun werking brengen. En eigenlijk bij de gemeenten is dat 

hetzelfde, ontwikkelingssamenwerking is compleet geen – is facultatief beleid, dat gaat VVSG u wel 

gezegd hebben, de gemeenten moeten niets, het is niet iets als de politie die echt een taak is van de 

gemeente. Men moet niet aan ontwikkelingssamenwerking doen, dat spreekt me wel aan om te zien 

hoe de gemeente die die keuze dan wel maakt, daar mee om gaat. 

 

U bent eigenlijk actief in die beweging van de vermaatschappelijking van de 

ontwikkelingssamenwerking, de  opkomst van de 4de pijler, zo dat in alle sectoren van de 

maatschappij ontwikkelingssamenwerking wel ergens inkomt. Dat is eigenlijk ook wat u aantrekt? 

Ja. Mijn ervaring bij FOS was ook dat andere ngo’s, met alle respect voor het werk dat ze doen, maar 

heel vaak hier in Vlaanderen overtuigden overtuigden… alez ja, ik bedoel, als je een 11.11.11 comité 

hebt – je moet eens naar een 11.11.11 comité gaan – de helft van de mensen werkt voor een ngo, 

zijn actief in de wereldwinkel, en ook nog eens in organisatie x, y en z. Ik vind het altijd interessant 

om nieuw publiek ervan proberen te overtuigen.  En dan ook wel rond duurzame ontwikkeling, zo 

wat breder opentrekken, wat is nu het belang van ontwikkelingssamenwerking. Voor ons ook, allez 

ja, à la limite. 

Nu rond  die vermaatschappelijking, daar gaan we misschien nog op terugkomen  omdat VAIS ook 

met 11.11.11 de 4de pijler stuurt. Dat is inderdaad ook een beetje onze invalshoek. Dat we dat 

inderdaad wel stimuleren. 

 

We kunnen daar misschien nu wel op verder gaan, hoe ziet u zo die 4de pijler met betrekking tot de 

stedenbanden? 

Dat is nu ook iets dat we verder willen uitwerken. Eerst en vooral is het misschien belangrijk om te 

weten dat VAIS, bestaat nog maar sinds 2006 eigenlijk. We zijn nog een jong agentschap, daarvoor 

was er wel de administratie buitenlands beleid. Dus eigenlijk, der was wel al iets. Maar het 

agentschap VAIS, zoals het nu bestaat, bestaat nog niet zo lang. En het vierde pijler steunpunt 

bestaat ook nog maar sinds 2008 denk ik. Dat is allemaal recent recent. En aanvankelijk met de 

convenanten, toen het gemeenteprogramma al bestond, is de 4de pijler er gekomen en dat was 

eigenlijk een beetje naast elkaar. Nu zijn we eigenlijk net op zoek om te zien naar waar zijn de linken? 

En er zijn veel linken. Want eigenlijk waar de 4de pijlers operen, dat is vaak op een gemeentelijk 

niveau. ’t Is daar waar de 4de pijlers zijn. En, je gaat dat misschien in Mol ook gehoord hebben, maar 
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ook bij andere gemeentes, heel veel gemeentes hebben met hun subsidiereglement, ze geven ook 

subsidies aan lokale organisaties. Ze zijn aan het zien ja, gaan we een apart subsidiereglement 

hebben voor die 4de pijlers of gaan we één subsidiereglement maken waarbij we kans geven en aan 

de ngo’s, de 11.11.11 groepen en broederlijk delen enzovoort, en aan de 4de pijlers om te zorgen dat 

ze hun kans kunnen maken op subsidies. We zien eigenlijk  dat er daar veel vragen zijn op 

gemeentelijk niveau, van de gemeentes zelf. Die enerzijds met de subsidiereglementen en de *…*, 

en dat is wat wij heel erg met het convenants willen bereiken, dat beleid rond 

ontwikkelingssamenwerking. Anderzijds krijgen ze ook vaak de vraag van 4de pijlers of zien ze van: die 

moeten ondersteund worden, die 4de pijlers. En eigenlijk het 4de pijler steunpunt is vanaf dit jaar 

bezig met het ontwikkelen van vormingsmodules en de gemeente kan eigenlijk vragen om die 

vorming te gaan geven. Eigenlijk loopt dat nu door elkaar en proberen we dat als VAIS nu nog te 

versterken. Dat de gemeentes ook zien van: wat heeft de 4de pijler ons te bieden. En vice versa, dat is 

misschien moeilijker, willen we eigenlijk dat de gemeentes weten van: “ah, VAIS, daar vinden we 

subsidies voor de convenants”. Maar we hebben een 4de pijler steunpunt waar je terecht kunt met 

vragen naar vorming en ... En we proberen zo nu wat meer naar buiten te komen. Vorige week was 

het trefdag van de VVSG in Gent en hebben we eigenlijk een stand gedaan met mijn collega Flora 

Joossens van het 4de pijler steunpunt en ikzelf. En zijn we zo naar buiten getreden. Ook in de 

toekomst, artikels die we gaan publiceren rond die twee zaken. Zodat dat een beetje duidelijk wordt. 

 

Misschien iets over de samenwerking met het VVSG,  u zei (voor het interview) dat er verschilpunten 

zijn, kan u dat eens toelichten? 

VVSG is eigenlijk een beetje de belangenvereniging van de gemeenten. Nu het 

convenantenprogramma is een subsidieprogramma vanuit Vlaanderen als overheid en geven wij ook 

geld aan het VVSG, ik weet niet of Ilse dat verteld heeft, wij geven eigenlijk geld om Ilse en Christoph 

Ramon, om te betalen. Wij schakelen hen eigenlijk in voor vorming en informatie en begeleiding van 

de gemeenten te voorzien. Dus vroeger was dat op jaarbasis en sinds 2009 is er wat we in de 

Vlaamse Overheid een beheersovereenkomst noemen. Die loopt van 2009 tot 2011, waarbij er 

jaarlijks financiering aan hen wordt gegeven in ruil, er is een *…* kader met indicatoren en zo, zij 

moeten eigenlijk doen wat er afgesproken is binnen die beheersovereenkomst. Onze rol is anders 

omdat zij eigenlijk een beetje, het is misschien zwaar uitgedrukt, ‘de vakbond’ zijn van de 

gemeenten. Dat is soms een beetje een evenwicht zoeken. 

 

Het is niet dat zij het tussenpunt zijn tussen jullie en de gemeenten? 

Nee, ik denk dat wij nu ook wel rechtstreeks met de gemeenten communiceren bijvoorbeeld sinds 

vorige week hebben we onze website ook een beetje opgefrist. Ik vond dat zelf een beetje 
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verwarrend wat er daar opstond, wat je daar kon vinden. We hebben nu in eerste instantie een 

beetje een opkuis gehouden en eigenlijk, zodanig dat we ook die communicatie beter kunnen doen, 

zo meer gezegd van: “wat is het wettelijk kader, wat zijn de deelnemende gemeenten, wat is de 

procedure”. Het is zo wat een beetje beter opgedeeld. Het is nu ook de bedoeling van ons, ik heb nu 

een nieuw aanvraagformulier opgesteld, dat dat niet langer VVSG is die dat doet, maar wij – eigenlijk 

alles wat echt te maken heeft met de subsidie, dat dat eigenlijk vanuit VAIS komt, anders wordt dat 

heel verwarrend voor de gemeentes ook van wat is eigenlijk het echte formulier dat we moeten 

indienen. 

 

Hoe ziet u zo de samenwerking tussen het Vlaamse programma en het Federale programma? 

Wel, het is eigenlijk, we hebben een verschillend programma denk ik. Ik denk dat er twee 

verschilpunten zijn. Een verschilpunt is dat het Federaal programma enkel financiering biedt voor het 

Zuiden, dat wij ook en vooral, en dat is de verwarring met veel gemeentes; voor VAIS is een 

stedenband geen must. Als een gemeente daar voor kiest, maar een gemeente die zonder 

stedenband een convenant aanvraagt vinden we even waardevol. Wij vinden die 

draagvlakversterking, één van de belangrijke punten van de gemeente een rol in kan spelen, net hier 

in Vlaanderen. Dat is echt een verschilpunt dat Federaal zegt “ja kijk, wij financieren enkel de 

stedenband met het Zuiden”. En een tweede punt is dat wij 42 gemeenten hebben, denk ik, in ons 

programma, en zij 17? Dus ons programma is wel een stuk groter. Nu. Ik werk hier ook maar een half 

jaar, maar wij hebben ook de intentie om eens met DGOS samen te zitten. We zitten op twee 

verschillende beleidsniveaus en… 

 

Is dat vooral geen politieke kwestie? 

Vooral… ’t is niet aan mij op daar iets over te zeggen. Ik kan op een informele basis met die 

contactpersonen van DGOS wel eens praten van “hoe zit dat bij jullie”. Maar ik denk dat zowel 

Vlaanderen als Federaal wel doorgaan met hun programma. Ik denk dat dat op zich niet slecht hoeft 

te zijn voor de gemeenten, de administratieve last kan wel vervelend zijn. Je hebt ons programma 

waar toch een en ander gevraagd wordt en Federaal. Voor gemeenten die de twee doen, wordt dat 

wel veel, laat staan, alez, sommigen zoeken dan nog op andere manieren financiering. 

 

En met die verschillende voorkeursgebieden, dat is ook iets verwarrend of? 

Bij ons, dat is ook een verschil met het federaal programma; zij hebben een lijst en je moet in die 

landen actief zijn als je een financiering wilt. Bij ons is het anders, iedereen krijgt financiering, maar 

werken in de gebieden waar Vlaanderen ook werkt, krijg je een forfait. Dat is toch wel een andere 

invalshoek denk ik. Bij ons is het ook qua actiedomeinen, bij ons kan alles. Het moet wel een 
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bevoegdheid zijn van de gemeente in het Zuiden natuurlijk. Maar bij het Federale programma die 

geven ook actiedomeinen op. 

 

Maar u zei zojuist dat een convenant wel kon zonder dat er een stedenband hoefde te zijn. Bedoelt u 

dan een stedenband die al bestaat of … ? 

Nee, ik bedoel eigenlijk, bij ons kan je zowel een algemene convenant hebben. Een convenant is 

eigenlijk een contract tussen Vlaanderen en een gemeente. We kunnen dus eigenlijk een contract 

afsluiten met een gemeente en dat noemen we dan een algemeen convenant, met een gemeente 

die geen stedenband heeft. En die er ook de komende drie jaar geen wil. Dan heb je een convenant 

met een stedenband, dat is voor diegenen die dat wel willen. Voor ons is er verwarring bij de 

gemeentes omdat de gemeentes denken dat ze moeten een stedenband hebben. 

  

Bestaan die convenants dan? 

Ja, je hebt een lijst op onze website, dat zijn dan de 41 gemeenten en waar een streep staat, die 

hebben geen stedenband. Dus de meeste hebben er een, maar er zijn er ook die er geen hebben. Wij 

zeggen ook altijd van let op, sommige gemeentes willen wel een stedenband. Je moet je ook 

voorstellen, vaak hebben die één Noord- Zuid ambtenaar. Als je en activiteiten hier moet organiseren 

en … Alez, der komt daar veel bij kijken bij zo’n stedenband. Ik denk dat de mensen van Mol je dat 

ook wel verteld zullen hebben. 

 

Ja, je hebt nood aan een comité… 

Ja, voila. Ja comités, met Kara Kara… je moet dat monitoren zo’n project, je moet daar tijd en 

middelen ook voor vrij maken. Dus, ik heb zoiets van: het kan een meerwaarde opleveren, maar het 

kan ook veel problemen opleveren. Dat is ook een groeiproces hé, zoals bij een ngo niet elk project 

goed verloopt, kan dat bij een gemeente ook wel zo zijn. 

 

Wat is uw algemene evaluatie van de stedenbanden tot nu toe? Ook al bestaan die nu nog niet zo 

lang. 

Wel het programma is vanaf 2000, onder Bourgeois denk ik, van we willen iets doen rond 

gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking, convenant zelf. Er was dan een proef- piloot fase. 

Eigenlijk het decreet, wat op Vlaams niveau de wet is, bestaat nog maar vanaf 2005, dat is nu nog 

niet zo lang. Je kan ook zien op de website van het VVSG, is er in 2008 een evaluatie geweest. Ik weet 

niet of je dat gelezen hebt van het HIVA en de Vlaamse overheid? 

 

Ja. 
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Maar dat ging meer over het decreet, het uitvoeringsbesluit en alle mogelijke problemen die daar 

zijn en niet zozeer een echte evaluatie van de gemeenten. Vandaar is het wat moeilijk om daar 

uitspraken over te doen. Ik denk dat het een heel waardevol programma is, het 

convenantenprogramma. Maar ik denk dat aantal dingen anders kunnen. 

Wat we nu bijvoorbeeld zien is dat alle gemeenten, of veel gemeenten die al vanaf de pilootfase  in 

het programma zitten, en niet elk jaar een sterker plan afleveren. Terwijl, eigenlijk willen we 

kwaliteitsverbetering. Wij willen dat de gemeente zich verder ontwikkelt als actoor. Dus ja, soms 

denk ik dat er beter een systeem zou bestaan om de gemeenten te motiveren. Anderzijds, dat ga je 

misschien al gehoord hebben: de instapcriteria voor een convenant te krijgen liggen redelijk hoog. 

Wat sommige gemeentes ook wel afschrikt. Dus ik denk ook wel, alez, ja, ’t is een decreet, een wet 

verander je ook niet zomaar.  

 

Weet je eigenlijk hoe dat echt ontstaan is in België, in Vlaanderen, de convenanten? Dat is iets waar 

niet echt veel informatie over bestaat denk ik. 

Echt ontstaan, goh. Gemeenten zijn een Vlaamse bevoegdheid, dat is ook een verschil met het 

Federale niveau. En ik denk dat VVSG daar wel iets over kan zeggen, omdat Vlaanderen daar ver 

instaat in die gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking, ten overstaande van andere Europese 

landen. Maar echt ontstaan. Ik denk dat het onder Bourgeois was dat men zei: “kijk we willen hier 

iets doen over gemeenten en ontwikkelingssamenwerking”. Want, je mag niet vergeten, 

bijvoorbeeld bij ons zitten er 41 gemeenten van de 328 van de Vlaamse en Brusselse gemeenten die 

hebben een convenant. Van diegenen die geen convenant hebben zijn er wel al een hele boel die aan 

ontwikkelingssamenwerking doen. Ze vragen gewoon die middelen aan ons of federaal. Wat ik 

daarmee wil zeggen, ook voor dat het convenantenprogramma bestond, die gemeenten aan 

ontwikkelingssamenwerking deden. Ik denk dat het convenantenprogramma een antwoord was op 

een behoefte die er was, plus politiek gezien is het voor een minister interessant om de gemeentes 

te ondersteunen. De Vlaamse Overheid, ik weet het niet, ik denk dat er een 100 plannen zijn die de 

gemeente bij de Vlaamse Overheid kan indienen. Dus Vlaanderen steunt de gemeentes op allerlei 

manieren. Ik denk dat VAIS, toen Vlaanderen zei: “we willen iets doen rond 

ontwikkelingssamenwerking”, ze zeiden “wat zijn onze bevoegdheden, gemeentes zijn de 

bevoegdheden van Vlaanderen, dus laat ons daar iets rond doen”. 

Waar ik denk dat dat iets heel waardevols is een Vlaanderen het verschil kan maken. 

 

Wat denkt u dat het draagvlak is van Vlaanderen voor die stedenbandwerking? Er zijn nu zoveel 

gemeenten die dat doen – dat stond ook in het HIVA rapport – van hoeveel gemeenten kunnen dat 
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doen? En kan Vlaanderen dat wel dragen? Je kan de steden wel motiveren om dat aan te gaan, maar 

je moet dat ook nog kunnen ondersteunen. 

Dat is ook een politieke vraag natuurlijk. 

 

Ja, maar heeft u daar zicht op, of hoe u dat evalueert? 

Hm, het is zo dat er altijd maar meer gemeentes in ons programma zitten, maar dat gaat altijd 

mondjesmaat. 2008-2010 hebben we er 17, 2009-2011 21, dat maakt al 38. Dit jaar maar 5. Dus dat 

stijgt elk jaar een beetje, maar niet exponentieel. Ik denk dat dat ermee te maken heeft, een stuk de 

instapcriteria die voor kleinere gemeentes wel hoger liggen. Anderzijds voor grotere gemeentes, 

waarvan er wel een aantal van inzitten bij ons, Brussel en Gent. Dat soms, wel veel werk kan zijn *…* 

dan voor hen verhoudingsgewijs veel werk voor een lage subsidie. Snap je? 

De kleintjes hebben veel problemen met de instapcriteria, en de grote met de middelen. Plus, een 

van de grootste dingen is, denk ik. Het gaat economisch niet zo goed. Met iedereen. Ook met de 

gemeenten. De gemeenten staan er financieel niet zo goed voor. En wat ik al in het begin zei 

ontwikkelingssamenwerking is iets facultatief, iets wat ze niet moeten doen. Ja, dat is misschien een 

van de eerste dingen waarop ze zullen ja, besparen. Dat is ook iets wat we horen van de Noord-Zuid 

ambtenaren, hoeveel gemeentes er hun middelen uit de convenant halen, dat is echt wel essentieel. 

Soms ook in die mate dat bepaalde politici zeggen van ja, als je geen convenant binnenhaalt, dan is 

het gedaan, of dan moet je van fulltime naar halftijds… en zo van dat soort dingen. 

Dus, alez, ik denk dat het enerzijds een stukje het convenantenbeleid zelf is, waar er hoge misschien 

verwachtingen zijn. Nu, dat is dat je wilt inzetten op kwaliteit. Het is heel duidelijk dat de Vlaamse 

Overheid er niet voor kiest, gemakkelijk geld uit te delen aan gemeentes. Wat ik een heel positief 

punt vind. Ze leggen de lat hoog en op die manier zeggen we dat we wel iets kwalitatief beleid voert. 

Ik denk dat de invalshoek is van de Vlaamse Overheid, zodat er niet veel gemeentes in een convenant 

kunnen gaan. Anderzijds zit je ook in de situatie dat de gemeentes het niet zo breed hebben, en wel 

andere keuzes maken. Ik denk dat tezamen wel maakt dat je 41 en federaal 17 van de… 328. 

 

Heeft u zo contacten internaal – of VAIS – een soort van netwerken? 

Wel, dat is zoiets dat VVSG, dat staat ook in de beheersovereenkomst, dat zij een soort van 

netwerking. Ze zijn ook op Europees vlak bezig. Wij zelf, misschien naar de toekomst toe, maar dat is 

niet iets waar we zelf nu al met bezig zijn. 

 

Met wie werkt u eigenlijk samen als persoon, wie zijn uw contacten en uw collega’s? 

Ja, mijn collega’s van het VAIS, en dan de mensen van het VVSG en de Noord-Zuid ambtenaren. 

Ondanks het feit dat het VVSG die vragen rond de vorm en begeleiding… krijgen wij nog wel heel veel 
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vragen rechtstreeks van de gemeentes. Wat ook helemaal geen enkel probleem is. Bijvoorbeeld rond 

de financiering hebben we ook afgesproken met het VVSG dat ze dat beter rechtstreeks aan ons 

vragen. Als gemeentes iets willen wijzigen in hun plan of zo, dan vragen ze dat aan ons. Het is niet 

dat ik hier eenzaam  ben. 

 

Nee, dat was niet de opzet van mij vraag, hoor. Hoe is de samenwerking met de andere mensen van 

het VAIS, hoe loopt dat juist? 

Wel, eigenlijk, dat is ook nog iets waar we naar aan het zien zijn van: hoe kunnen we dat nog verder 

uitbouwen? Zodat het ook een nut heeft voor de gemeenten. Bijvoorbeeld met het 4de pijler 

steunpunt heb ik twee collega’s Flora Joossens en Tamara Castermans, die zijn daar mee bezig. Dus 

daar hebben we wel een antwoord van: “hoe kunnen we eigenlijk de dienstverlening aan gemeentes 

verbeteren?”. Wat finaal is dat ook onze… alez, dat wordt soms eens vergeten, maar heel de geest 

van het decreet, van het convenantprogramma is, wij willen eigenlijk, Vlaanderen wil hebben dat 

gemeentes een belangrijke actoor worden op vlak van ontwikkelingssamenwerking. Dat we geloven 

dat hun plaats in de maatschappij een interessante plaats is. Dicht bij de burgers. Een plaats waar 

ngo’s, 4de pijlers en zo, samenkomen. Én, als ze een stedenband willen, je hebt steeds meer 

decentralisatie hier, gemeenten krijgen meer bevoegdheden, maar ook in het Zuiden. En dus kunnen 

ze ook veel van elkaar leren. Maar die kwaliteit is voor ons een essentieel ding, we zijn geen machine 

die zomaar wat geld aandient en ja dat is de boodschap die wij trachten mee te geven. Maar 

anderzijds, we begrijpen dat het voor gemeenten niet steeds makkelijk is, een Noord-Zuid ambtenaar 

moet zich bezig houden met die planning en rapportage en uitvoeren van die activiteiten. Dat is 

natuurlijk heel moeilijk. Langs de andere kant, we zijn een Overheid, we werken met belastingsgeld. 

We willen daar verantwoording voor kunnen afleggen. Verantwoording enerzijds. Dat is iets waar we 

kwaliteit meer willen inleggen, en we willen ook dat de gemeente leert. Dat is het koppel dat we er 

nu de laatste jaren wat meer proberen in te leggen. 

 

Misschien een meer persoonlijker vraag: hoe denkt u dat ontwikkelingssamenwerking, als een globaal 

project zeg maar, hoe dat gaat evolueren?  

Dat is een heel moeilijke vraag. Bedoelt u dan qua actoren? 

 

Goh, bijvoorbeeld: er is wel wat kritiek op ontwikkelingssamenwerking, het is nog ook niet zo lang 

bezig, pas sinds de jaren ’60, pakweg… nu zijn we op een punt, met nieuwe bewegingen: hoe denkt u 

dat dat… 

Misschien een nuancering. Ik denk dat zowel wat 4de pijler betreft, als gemeenten betreft, die hebben 

altijd al bestaan. Alez, ik denk ook dat het gewoon komt door Patrick Develtere en het HIVA die iets 
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gaat benoemen.  Alez, ik denk dat we de laatste tientallen jaren, we meer de professionalisering 

gezien hebben van ontwikkelingssamenwerking, bij de ngo’s dan, en anderzijds een evolutie naar 

meer studies. Er zijn meer mensen, bekijk het gewoon al bij UGent, de vakgroep derde wereld, tien 

jaar geleden, zelfs 7 jaar geleden, 10 jaar geleden pakt; waren er 30 mensen die de Manama Conflict 

and Development volgden en nu – 

 

Heel veel. 

Voila, dat zegt ook iets over de interesse van onze maatschappij, maar ook dat er meer onderzoek 

gevoerd wordt en dat je een onderscheid moet maken tussen iets dat altijd al bestaan heeft en iets 

door te bestuderen benoemd wordt, dat is een verschil. Ge moogt u daar niet op miskijken. De 4de 

pijler van nu, dat waren eigenlijk de missionarissen en zo van vroeger. Dat is eigenlijk, alez, dat zijn 

eigenlijk die terugkeerden naar weet ik veel waar, gemeente. En dan werd er weer geld verzameld 

wanneer die mens terugtrok naar de Congo om daar negerkes te gaan helpen.  

Maar het is een feit dat er een vermaatschappelijking is van ontwikkelingssamenwerking. Dat heeft 

ook te maken met, alez, dan kom je wel terecht in weer een clichéverhaal, maar, ‘geglobaliseerde 

wereld’ met mensen die meer reizen en dus ook meer geconfronteerd worden met. Dus ik denk 

enerzijds dat reizen en migratie, en meer geconfronteerd worden met. Dat zorgt ook wel dat je 

aangesproken wordt als persoon. En anderzijds dat ngo’s door een dal gegaan zijn van vertrouwen 

van mensen. Ik heb altijd in een ngo gewerkt, en ik heb het daar altijd wel moeilijk mee, omdat ngo’s 

een beetje ten onrechte worden gewantrouwd. Ngo’s worden enorm geconfronteerd. Natuurlijk als 

je 10 euro geeft blijft er daar een deel van hier in België, maar dat wilt niet zeggen dat dat deel 

verloren gaat.  Dat wordt gebruikt deels voor personeelskosten. Iedereen moet personeelskosten 

financieren, sorry maar. Het is een illusie om te denken… of het gaat voor een stuk naar campagnes 

hier. Ik denk dat de bevolking… natuurlijk je hebt dat boek van De Belder (?) gehad, die heel negatief 

was *…* en dat dat bij mensen blijft hangen. Dat is zowat bij het politieke, alez, het populisme, … 

 

Ik vraag me zelf af of dat idee de laatste jaren niet gecreëerd is, dat mensen negatief zouden kijken 

naar de ngo- wereld. Ik vraag me af of dat echt een mentaliteit is. 

Awel, ik had nu een collega die vertelde van… een studie die zei dat mensen niet zoveel kennis 

hadden, van ontwikkelingssamenwerking, van millenniumdoelstellingen en zo. Maar dat hun houding 

en hun gedrag wel redelijk positief is. Mensen geven wel en staan er redelijk positief tegenover, 

tegenover ontwikkelingssamenwerking in het algemeen dus. Dus het is misschien waar dat het wel 

gedacht wordt dat alles wat negatiever is dat het uiteindelijk is. Ja, dat kan wel. 

Ik zie het, ik denk ook dat Patrick Develtere het ook ziet, je kunt de vermaatschappelijking van de 

ontwikkelingssamenwerking ook zien, dat mensen er zich mee willen bezighouden. Alez ja, het gaat 
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nog een stap verder dan geld geven hé, wat die mensen doen. Geld geven is nog iets redelijks 

passiefs, je geeft geld in de kerst omdat je in de sfeer van geld geven zit. Wat ook al een grote stap is. 

Maar van die mensen die bij de 4de pijlers actief zijn of in de gemeentelijke GROS of adviesraden of 

zo. Dat is toch wel een engagement en middelen, alez of vrij, ik denk dat dat toch ook gezien mag 

worden als dat mensen zich willen inzetten. 

 

Misschien om af te sluiten: wat is uw eigen engagement, waarom wilt of wou dit doen? Hoe bent u 

hier zo ingerold? 

Dat is eigenlijk iets, ik denk dat dat iets is van thuis meegekregen. En ik ben ook sinds mijn vijftiende 

in de wereldwinkel actief. En dan studeer je iets waardoor je nog meer daarin geraakt. Ik wou wel 

altijd rond ontwikkelingssamenwerking, als werk, doen. Ik heb dat ook bij mij vorig werk, als we een 

vacature uitschreven, dat er altijd veel mensen waren die daarvoor solliciteerden. Ik vind dat wel 

bemoedigend, dat er veel jonge mensen zijn, nu, die daarvoor willen kiezen. Dat is ook zo een beetje 

een sector die een naam heeft van, “ah, hier verdien je niet veel”. Wat ik persoonlijk eigenlijk geen 

waar vind. Alez ja, en als dat de enige waarde is in je leven, dat vind ik dan ook maar triestig. Ik denk 

dat dat ook wel een beetje gezien wordt als zachte sector, ik denk ook niet dat de mensen riante 

lonen verdienen. Maar het gaat ook meer over een soort van engagement die je in je werk ook hebt. 

 

EINDE 

          

  

 

 

 

 


