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English abstract 

The domain of this thesis is post-colonial architecture 
production in Africa. The historical study of school 
building in Africa fits in the research framework of Johan 
Lagae. Oase #82 L’Afrique, c’est chic. tells us that a “more 
inclusive mapping” of modern architecture in Africa is 
ongoing since recently. “In addition, there is a heightened 
interest of architecture historians in the trajectory of 
individuals and the transfer of expertise, transcending 
colonial and imperial borders”. 

This master thesis fits in a changing world order as result 
of the independence of the European colonies in Africa. 
Colonies became “underdeveloped” countries. An 
important effect of decolonization is the shift of exclusive 
bilateral development aid to a more international 
approach within new developmental aid organizations. 
The European Development Fund (EDF) is an example of 
such an international institution. An important focus of 
this organization was building school infrastructure in 
Africa. To understand the impact of the EDF on the 
constructed environment, we study the architecture that 
was realized under the EDF’s impulse in Senegal, Mali and 
Congo (RDC) since its establishment in 1957.  We studied 
documents in the archives up to the year 1980, but the 
buildings live on and remain in use until today. 

To really shed a light on the continuing impact of school 
building under impulse of the EDF in post-colonial Africa, 
research was conducted both in the archives and in the 
field. 

Understanding the process that forms a project and 
understanding the evolution of such a project, is 
impossible without grasping the work mechanisms of the 
European Development Fund. 

The civil servants of the European Development Fund used 
their liberties to full extent in the institutional vacuum. 
They are the main protagonists in European Development 
Fund’s story. By refusing an explicit doctrine, a more 
personal approach was possible, catering to the different 
heads of state. Jacques Ferrandi, the first head of cabinet of 
the Commissary of Development and the later Directeur 
Générale of the EDF builds a network of old-administrators 
and trustees, both in Brussels and on the terrain. He 
succeeds in developing a policy independent of France. 
This practice is abruptly halted with the introduction of 
Claude Cheysson and the British Commmonwealth. The 
mondialistic and more rational approach results in the 
replacement of a large part of civil servants and leads to 
the start of a new era. 

We describe the place of school infrastructure in the 
projects of the EDF and examine the criteria based on 
which the EDF chooses for school infrastructure projects. 

Not only the Dutch and the Germans, but also the young 
African countries were very skeptical of their colonial 
heritage. The success of the ACS-EEG treaties would 
depend on turning this neo-colonial vision into an 
acceptable policy. However, the structures are based solely 
on the colonial system and the approach is very neo-
colonial. The fear to be marked as “neo-colonial” shows 
itself in the choice of projects. This can explain the 
cautious beginning with mainly projects without a direct 
return on investment.  

Despite this initial caution, return on investment turns out 
to be an important theme in the European Development 
Fund’s politics. The investments in education lower in 
favor of agriculture and industry. However, in practice, 
the EDF invests in a very broad spectrum of educational 
institutions, ranging from primary schools to higher 
education, with a lesser focus on education of laborers. 
The European Development Fund accepts projects that 
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give a political and symbolical advantage to Europe and 
the African countries. 

When a country fulfills the general criteria of the EDF, 
such as size or population, this isn’t necessarily reflected in 
a proportional investment in educational infrastructure. 
Factors such as size and GNP are more geared towards in 
projects to support the economy. 

For educational projects, official criteria include numbers 
of inhabitants, standard of living, scholarization and 
intrinsic qualities of the project. While for primary schools 
a small Gross Enrolment Rate results in more investments 
in primary education, it seems that for secondary and 
higher education other factors are of more importance. 

The African countries have an important influence on the 
decision process. A stable government often has a better-
equipped administration. This aids the identification of 
needs and the drafting of applications. Many western-
oriented state leaders manage to get a large part of the 
investments. It seems that a socialist states have a lesser 
change to obtain funding for school infrastructure 
projects.  

Ferrandi’s clientelism has probably had a certain influence 
on the distribution of the funds. The data suggest that a 
combination of a strong relation with France and a 
personal relationship with Ferrandi was very important 
for the allotment of educational projects. 

De biggest recipients of financing are also the biggest 
demanders. Through the right of initiative of the African 
countries, the political situation had a big influence on the 
investments in those countries. The Commission decided 
from that start that there should be liberty so “the heads of 
state in Africa could be persuaded to ask the Commission 
to perform her charitable work”. 

The contracts, financed by the entire European Economic 
Community, mainly end up in the former mother 
countries. Mostly French construction companies get 

involved. Often these companies already have ties in the 
receiving country. Hence, allegations of a neo-colonial 
attitude are made against the European Development 
Fund. The economical en political objections of Germany 
and the Netherlands are addressed in the Lomé I treaty. 
Not the cheapest, but the economical most beneficial offer 
is selected. This creates a budgetary wiggle room of 15% to 
support local companies. After some time, this results in 
about one third of all funding going to local companies. 

Architects working for the European Development Fund 
also have a big advantage when they are citizens of a 
country with a colonial history. The German industry and 
the Dutch carpentry provide some counterbalance for this 
inequality in return in investment. The EDF promotes the 
contact between architects from different countries, 
creating international relation far beyond the old colonial 
borders. Nonetheless, the architects with a strong 
involvement in de EDF projects only get limited 
recognition of their oeuvre in specialized literature. 

What is the role of the network of the main actors 
(individuals, organizations and countries) on one hand 
and the technical demands on the other hand in awarding 
school infrastructure projects? What is the influence of 
these factors on architecture? Using the concepts of 
network and technique we determine the mechanisms 
involved in a school infrastructure project. Unveiling this 
ambivalence is a key aspect of this research. 

We use the key concept “network” to demonstrate that 
personal relationships play a determining role in which 
EDF projects are actually realized. Het importance of 
African actors in the network increases over time. 

The discourse in the European Development Fund on 
building in Africa determines the architecture used. We 
look for underlying influences on which this discourse is 
based. 



 

The architectural language that this network uses, is one 
of intrinsic international architecture. All connected 
people, institutions and companies are involved in the 
development and execution of the architecture. The used 
architecture cannot be reduced to one author. The 
architect is but a part of a chain that determines the end 
result. Each actor has its own role to play and influences 
the process. 

Modernism is used as language par excellence. The newly 
independent countries adopt modern architecture because 
of its association with technological advancement and 
civilization. Architects, such as Fry and Drew who build a 
large number of schools in West Africa, commissioned by 
the British Empire Commonwealth, use their modernist 
oeuvre to represent the African progress. Sometimes 
Africa is considered as a continent without history and 
building tradition, allowing for an easy implementation of 
modernism in the society. 

Liscombe’s point of view that “liberational modernism 
projected distant metropolitan authority onto African 
conditions” seems valid in this situation. “However 
empathetic to African customs and cultures, the discourse 
of colonial development and then devolution remained 
imperial in the same manner that liberational modernism 
projected distant metropolitan authority onto African 
conditions.”  

Using the key concept technique, we unravel the discourse 
of the European Development Fund. 

About the esthetical aspect of architecture, there is almost 
no interaction. However, the EOF does have a European 
vision about school infrastructure. The discussion about 
the necessity of European comfort and the minimum 
material requirements fits in this western framework. The 
idea that European materials and prefab constructs 
guaranty quality independent of site and context, 
determine the architecture that the European 
Development Fund builds. 

In the European view on tropical architecture in the 60s 
and 70s, the building functions as a protection against the 
climate. Architecture in the tropics is seen as a natural 
extension of the climatological conditions. A typical result 
of the efforts to conform to the climatological demands 
and the modernistic views is a naturally ventilated 
building from reinforced concrete with brise-soleils and 
claustras. However, the architecture does need to be 
adapted sometimes. The local experts often have a more 
knowledge about the tropics than the European architects 
and they adapt the plans accordingly. 

The European Development Fund’s school infrastructure 
building is an ambiguous story where social promotion is 
promoted but in a paternalistic manner, only using 
European knowledge, materials and architectural 
language. The technocratic discourse, used by the 
European Development Fund, has a big impact on the 
architecture of the school. The technical point of view is 
often the main motivator for the choices made. The EDF 
also strives, due to pragmatic concerns –mainly time and 
money –, for light and simple architecture, using 
European prefab materials. 

The empathy for the social well being of the African 
population and the presumption of far superior 
technicality are inherent in this developmental aid. 
However, it is possible to see the technical discourse of the 
actors in school building with the EDF as a mechanism 
that promotes economical efficiency. The imported 
materials and style don’t necessary give a boost to the 
African economy. The European expertise creates a return 
of funds to the giver. Technicality masks the demand of 
return on investment. 

Finally, the evolution and transformation of the schools 
build in Kinshasa through the years is investigated. The 
attitude of the current users toward the methods of the 
EDF is studied. Additionally, five school building financed 
by the EDF in the 60s are thoroughly examined. The 



10 

different parts of the school buildings are analyzed and the 
observed alterations are documented. The stories of 
former users about the construction and the logics of the 
school fill the gaps in the archive. The relevance of this 
theme is apparent from the fact that all schools, build in 
the period 1960-1980 with money from the EDF in the 
capital of Congo, are still in use. Once again, we shed a 
light on the concepts “Technique” and “Network”. We 
observe that the current users are very creative in solving 
het technical challenges that the school buildings pose 
today. Today, as before, architectural value is not their 
primary concern. The users mainly look for a solution for 
problems such as under-capacity, design or execution 
flaws in the buildings or wear and tear of the building due 
to the climate or theft. 

Additionally, we ask what the current users think of the 
EDF’s methods and what their vision on the role of “old” 
and “new” networks is. During discussions the ambivalent 
attitude of the Congolese is very apparent. A lack of long-
term vision and insufficient attention for the role of the 
African in the network and the projects are the most 
important critiques towards the EDF. However, all 
interviewees agree: « Pour les écoles: tant mieux qu’ils 
sont là. » 

  



 

Résumé français 

Cette étude se situe dans le domaine de la production 
d’architecture postcoloniale en Afrique. La recherche 
historique de la construction d’écoles en Afrique trouve sa 
place dans le domaine d’étude de Johan Lagae. Nous lisons 
dans Oase #82 L’Afrique, c’est chic. qu’on a récemment 
commencé à dresser une carte plus exhaustive de 
l’architecture moderne en Afrique. « En plus, les historiens 
d’architecture ne se tardent pas à porter plus d’attention 
aux trajets des individus et au transfert d’expertise qui va 
au-delà des anciennes frontières coloniales en 
impériales. » 

Le sujet de ce mémoire fait partie d’un ordre mondial en 
plein changement en conséquence de l’indépendance des 
colonies africaines de l’Europe. Les colonies devenaient des 
pays ‘sous-développés’. Un effet important  de la 
décolonisation est le fait que la coopération au 
développement n’était plus qu’un cas purement bilatéral, 
mais qu’elle était internationalisée par de nouveaux 
organismes de coopération au développement. Le Fonds 
Européen de Développement (FED) est un exemple d’un tel 
organisme transnational. Un aspect important de leurs 
actions consistait en la construction d’infrastructure 
scolaire en Afrique. Afin de saisir l’impact sur 
l’environnement construit, qu’ a eu le FED, nous étudions 
l’architecture qui a été réalisée sous l’impulsion du Fonds 
au Sénégal, au Mali et en République démocratique du 
Congo. Nous avons consulté les archives du FED dès sa 
fondation en 1957 jusqu’en 1980, mais les bâtiments sont 
toujours occupés. Justement pour mettre en lumière ce 
qu’a signifié cette construction d’écoles sous l’égide du 
FED jusqu’à nos jours, la recherche est menée en se basant 
sur un travail d’archives et un travail sur le terrain. 

Il importe de comprendre le fonctionnement du Fonds 
Européen de Développement afin de saisir à la fois le 

processus qui façonne un projet et son évolution dans le 
temps. Les fonctionnaires du FED ont profité au maximum 
de leur liberté d’action dans le vide institutionnel. Cela 
leur donne un rôle primordial dans l’histoire du FED. Le 
refus d’avoir une doctrine explicite permet de mener une 
politique personnelle à la tête du client, adaptée aux chefs 
d’État en question. Jacques Ferrandi, d’abord chef de 
cabinet du Commissaire européen à la Coopération, puis 
Directeur général du FED, réussit à développer un réseau 
d’anciens administrateurs et des fidèles, à Bruxelles 
comme sur le terrain. Il parvient à définir une politique 
indépendamment de la France. Avec l’arrivée de Claude 
Cheysson et le Commonwealth, cette stratégie connait une 
interruption brutale. L’approche mondialiste et plus 
rationnelle fait en sorte qu’une grande partie du corps des 
fonctionnaires soit remplacé et introduit une nouvelle ère. 

Nous décrivons la place qu’occupe la construction d’écoles 
dans la totalité des projets du FED et nous examinons les 
critères sur lesquels le FED choisit pour la construction 
d’écoles. Les Néerlandais, les Allemands comme les jeunes 
états africains étaient très sceptiques à l’égard de l’héritage 
colonial. Le succès des Conventions ACP-CEE dépendrait 
de la transformation de cette vision néocoloniale en une 
politique acceptable pour tous. La peur d’être vu comme 
néocolonial se manifeste par le choix des projets. Cela peut 
expliquer un début prudent avec principalement des 
projets sans but lucratif clair. Toutefois, le retour sur 
investissement semble être un thème d’importance dans la 
politique du FED. Les investissements dans l’enseignement 
baissent au profit de ceux dans l’agriculture et dans 
l’industrie. Dans les faits le Fonds de Développement 
investit dans des institutions pédagogiques, allant d’écoles 
primaires jusqu’ à des institutions d’enseignement 
supérieur, qui n’oriente pas forcément vers une profession. 
Le Fonds Européen de Développement accepte des projets 
qui peuvent offrir un avantage politique ou symbolique 
pour l’Europe et les États africains. 
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Si un pays remplit les conditions générales du FED comme 
la superficie ou la population, cela ne résulte pas 
forcément en un investissement dans l’infrastructure 
scolaire qui est proportionnel aux critères. Des facteurs 
comme la superficie et le PIB sont plutôt utilisés pour des 
projets économiques. Pour des projets d’enseignement, la 
population, le niveau de vie, le taux de scolarisation et les 
qualités intrinsèques du projet apparaissent comme 
critères officiels. Tandis que pour les écoles primaires, c’est 
le taux de scolarisation plus bas qui engendre plus 
d’investissement, ce sont d’autres critères qui sont décisifs 
pour les institutions d’enseignement secondaire et 
supérieur. 

Les États africains ont une influence considérable sur le 
processus de décision. Un gouvernement stable a souvent 
une administration plus développée, ce qui améliore 
l’identification des besoins et la rédaction des dossiers de 
demande. Beaucoup de dictateurs favorables à l’Occident 
réussissent à obtenir une grande partie des fonds 
disponibles. Il semble également que le fait d’être un 
régime socialiste joue dans l’attribution des projets. Le 
clientélisme de Ferrandi a probablement une certaine 
influence sur la répartition des fonds. Les données 
prouvent que la combinaison de bonnes relations avec la 
France et une relation personnelle avec Ferrandi aide lors 
de la prise de décision du FED. 

Ceux qui reçoivent le plus d’argent sont probablement 
également les demandeurs les plus acharnés. Étant donné 
que les pays africains détiennent le droit d’initiative, la 
situation politique a beaucoup d’influence sur le taux 
d’investissement dans le pays. La Commission a décidé dès 
le début qu’il doit y avoir une grande liberté d’action pour 
« convaincre les chefs d’État africains qu’ils permettent la 
Commission de faire ses œuvres charitables ». 

Les contrats qui sont financés par la Communauté 
européenne entière bénéficient principalement aux 
anciennes métropoles. La plupart des cas, des entreprises 
de bâtiment français sont sélectionnées. Elles ont souvent 

un pied-à-terre aux pays recevants. Par conséquent, on 
reproche au Fonds de Développement une attitude 
néocolonialiste. Les réserves économiques et politiques de 
la RFA et des Pays-Bas sont alors prises en compte à Lomé 
I. Non l’offre la moins chère, mais la plus avantageuse 
économiquement sera sélectionnée. Une marge de 
manœuvre de 15% est ainsi donnée afin de soutenir les 
entreprises locales africaines. De telle manière, le FED 
parvient progressivement à attribuer un tiers des fonds 
aux entreprises ‘locales’. 

De la même manière, les architectes qui sont employés par 
le FED et qui sont originaires d’une ancienne colonie ont 
de meilleurs avantages. L’industrie allemande et la 
menuiserie néerlandaise ne peuvent que partiellement 
rétablir l’équilibre de retour sur investissement. Le FED 
promeut néanmoins les contacts entre les architectes des 
différents pays et l’internationalité en oubliant 
d’anciennes frontières coloniales. Pourtant ce ne sont pas 
les architectes qui ont le plus travaillé pour le FED qui sont 
les plus cités dans la littérature spécialisée. 

Le réseau des acteurs concernés (individus comme 
organisations/pays) d’une part et les exigences techniques 
d’autre part, quel rôle joue-t-il dans l’attribution des 
projets ? Quelle est l’influence de ces facteurs sur 
l’architecture ? Moyennant les termes réseau et technicité, 
nous examinons les mécanismes qui déterminent un 
projet de construction d’écoles. Dévoiler cette ambivalence 
est un enjeu important de l’étude. À l’aide du mot-clé 
réseau, nous démontrons que les relations personnelles 
influencent de manière importante quels projets du FED 
sont réalisé dans la pratique. L’importance des acteurs 
africains accroît graduellement. 

Le discours sur la construction en Afrique du FED définit 
l’architecture et nous sommes à la recherche des 
motivations fondamentales qui ont déterminé ce discours. 
Le langage architectural qui découle de ce réseau est 
intrinsèquement une architecture internationale. Tous les 
personnages, instances et entreprises interconnectés sont 



 

concernés par l’invention et la réalisation de l’art 
architectural. L’architecture qui est dessinée est 
difficilement attribuable à un auteur. L’architecte n’est 
qu’un maillon de la chaîne qui détermine le résultat final. 
Tout acteur a sa propre influence sur le processus. 

Modernisme est la langue d’usage par excellence pour ces 
constructions. Pour les pays ayant récemment gagné leur 
indépendance une architecture moderne est adoptée pour 
sa forte association avec le progrès technologique et avec 
la civilisation. Pour des architectes comme Fry et Drew, 
qui bâtissent un éventail d’écoles pour le Commonwealth 
de l’Empire britannique, leur œuvre moderniste est 
orientée vers la représentation du progrès africain. De 
même, l’Afrique est parfois vue comme un continent sans 
histoire, qui permet au modernisme de s’implanter 
facilement dans une société sans tradition architecturale 
réelle. Le point de vue de Liscombes, c.-à-d. « liberational 
modernism projected distant metropolitan authority onto 
African conditions » semble valable. « However 
empathetic to African customs and cultures, the discourse 
of colonial development and then devolution remained 
imperial in the same manner that liberational modernism 
projected distant metropolitan authority onto African 
conditions. » 

‘S appuyant sur le mot-clé technicité, nous déchiffrons le 
discours du FED. On ne parle guère du côté esthétique 
d’architecture. Mais le FED a de toute façon une vision 
européenne sur la construction d’écoles. Elle inclut une 
idée occidentale de l’école et une argumentation pour le 
besoin d’un minimum de confort et pour une qualité 
maximale des matériaux. L’idée que les matériaux 
européens et les structures préfabriquées offrent une 
qualité garantie, quels que soient le site et le contexte, est 
décisive pour l’architecture que le FED construit. Le regard 
européen sur l’architecture sous les tropiques des années 
60 et 70 conçoit le bâtiment comme un abri du climat. 
L’architecture tropique est considérée comme quelque 
chose d’évident qui découle des conditions climatiques. Un 

résultat typique qui répond aux exigences climatiques et 
l’angle moderniste est un bâtiment de béton armé 
possédant une ventilation naturelle, des brise-soleils et des 
claustras. Pourtant, l’architecture nécessite parfois des 
adaptations. Des experts sur le terrain sont souvent plus 
compétents dans ce domaine que les architectes venant 
d’Europe, et ils ajustent dès lors une grande partie des 
plans. 

La construction d’écoles du FED est une histoire ambiguë, 
où d’une part la promotion sociale est facilitée, d’autre 
part des connaissances, matériaux et langage 
architectural européens sont importés d’une manière 
paternaliste. Le discours technocratique véhiculé par le 
FED a un grand impact sur l’architecture des écoles. Au 
fait, c’est souvent le point de vue technique qui justifie les 
choix. Le FED milite pour une architecture légère et 
simple, faisant usage de matériaux préfabriqués européens 
pour des raisons pragmatiques liées au temps et au 
budget. 

L’empathie pour le bien-être social de la population 
africaine et l’hypothèse de technologie supérieure sont 
inhérentes à la coopération au développement. Le discours 
technique des acteurs constructeurs du FED peut 
cependant être compris comme un mécanisme qui 
rentabilise l’investissement effectué. Les biens importés et 
le style ne stimulent pas vraiment l’économie africaine. 
L’expertise européenne fait en sorte que les fonds 
retournent au donateur. Technicité dissimule la volonté 
du retour sur investissement. 

En guise de conclusion, nous vérifions dans quelle mesure 
les écoles à Kinshasa ont été transformées à travers le 
temps et quelle est l’attitude des utilisateurs actuels vis-à-
vis de la méthode du FED. En outre, nous avons dépouillé 
cinq cas d’écoles financées par le FED dans les années 60. 
Les différentes parties des bâtiments ont été étudiées 
minutieusement et les transformations observées ont été 
notées. Les lacunes laissées par les archives ont été 
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comblées par les histoires des utilisateurs d’antan, qui 
racontaient de la construction et de la philosophie de 
l’école. Que cette thématique a toujours sa pertinence, est 
prouvé par le fait que toutes les écoles construites entre 
1960 et 1980 à Kinshasa et financées par le FED, sont 
toujours en usage. Si nous mettons à nouveau en lumière 
les deux aspects, c.-à-d. technicité et réseau, nous 
constatons que les utilisateurs de nos jours 
s’accommodent de manière créative des défis techniques 
que posent les bâtiments scolaires. Aujourd’hui non plus, 
l’architecture n’est pas leur première préoccupation. Les 

utilisateurs cherchent surtout des solutions pour des 

problèmes de capacité, de plan ou de réalisation du bâtiment 

ou finalement d’usure à cause du climat ou de vol. 

Finalement, nous  interrogeons les utilisateurs concernant 
leur position par rapport à la méthode de travail du FED. 
Nous demandons comment ils voient le rôle des réseaux 
‘nouveaux’ et ‘anciens’. Dans les conversations, l’attitude 
ambivalente des Congolais se manifeste. Un manque de 
planning à long terme et l’attention insuffisante qui est 
accordée au rôle de l’Africain au sein du réseau et des 
projets sont les plaintes récurrentes adressées au FED. 
Mais tous les interviewés étaient d’accord : « Pour les 
écoles : tant mieux qu’ils sont là. » 
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Inleiding 

Context? 

Deze scriptie, geschreven aan de vakgroep Architectuur 
en Stedenbouw van de Universiteit Gent, situeert zich in 
het domein van de postkoloniale architectuurproductie in 
Afrika. De historische studie van scholenbouw in Afrika 
kadert in het onderzoeksdomein van Johan Lagae. We 
lezen in Oase #82 L’Afrique, c’est chic. dat sinds kort een 
“meer inclusieve mapping” op gang komt met betrekking 
tot moderne architectuur in Afrika. “Bovendien beginnen 
architectuurhistorici ook aandacht te schenken aan 
trajecten van individuen en de transfer van expertise die 
over voormalige koloniale en imperiale grenzen heen 
gaat.” 1 Inderdaad, ook aan de vakgroep Architectuur en 
Stedenbouw van de Universiteit Gent is deze nieuwe focus 
aanwezig in meerdere lopende projecten, onderzoeken en 
doctoraatsstudies. 

Het doctoraatsonderzoek van Kim De Raedt handelt over 
transnationale netwerken van architectuurexpertise en -
praktijk die tot stand gekomen zijn door mechanismen 
van ontwikkelingshulp in postonafhankelijk Afrika. In 
deze studie wordt gefocust op de scholenbouw in de jaren 
’60 en ‘70 van drie 
ontwikkelingssamenwerkingsorganismes: de Wereldbank, 
UNESCO en het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF). De 
informatie over het EOF met betrekking tot deze decennia 
is nog maar recentelijk vrijgegeven in Brussel. In deze 
scriptie is deze uitgelezen kans om dit deelgebied nu te 
gaan onderzoeken benut. 

 
1 Johan Lagae, "Kultermann Herlezen: Historiografie Van De 
Architectuur in Afrika Uit De Jaren Vijftig En Zestig," Oase #82, no. 
L'Afrique c'est chic. Architecture and Planning in Africa 1950-1970 
(2010). 

Mijn persoonlijke interesse voor de complexe geopolitieke 
wereldorde zorgde ervoor dat de keuze voor mijn 
masterproef snel gemaakt was. Van thuis uit ben ik 
geboeid door het moeilijke vraagstuk van de 
ontwikkelingssamenwerking, met zijn mix van 
humanitaire, economische en politieke belangen. Toen ik 
in het voorjaar van 2010 de dubbeltentoonstelling Congo 
belge en images / Congo (belge) in het Fotomuseum in 
Antwerpen bezocht, werd ik sterk geboeid door de 
confrontatie tussen archief- en hedendaagse beelden. De 
lessen Geschiedenis en theorie van de niet-Europese stad 
en architectuur2 en Geschiedenis van Afrika3 gaven me de 
kans om de confrontatie tussen heden en verleden in 
Afrika in een ruimer kader te plaatsen. Met het onderzoek 
van het verleden krijgt het heden een extra dimensie en 
ontstaat inzicht in het tot stand komen van de huidige 
machtsverhoudingen. Deze link naar vandaag geeft 
bovendien een beeld van hoe de toekomst er uit zou 
kunnen zien. 

Precies om te kunnen belichten wat tot op vandaag de 
betekenis is van de scholenbouw onder impuls van het 
Europees Ontwikkelingsfonds in postonafhankelijk Afrika, 
wordt het onderzoek gevoerd op basis van zowel archief- 
als veldwerk. Deze combinatie biedt de nodige garanties 
om voldoende nuancering en juiste klemtonen aan te 
brengen in het verhaal. 

 
2 "Geschiedenis En Theorie Van De Niet-Europese Stad En Architectuur," 
(Gent: UGent, 2012). 
3 Baz Lecocq, "Geschiedenis Van Afrika," (Gent: Universiteit gent, 2012). 



 

Wat? 

Het onderwerp van deze masterproef kadert in de 
veranderende wereldorde, waarbij de wereld opgedeeld 
werd in ‘ontwikkelde’ en ‘onderontwikkelde’ landen. Een 
belangrijk effect van de dekolonialisering is dat 
ontwikkelingswerk niet langer een zuiver bilateraal 
gegeven meer was, maar werd geïnternationaliseerd met 
nieuwe ontwikkelingssamenwerkingsorganismes zoals 
het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF). 4 Een belangrijk 
onderdeel van hun werking was het bouwen van 
schoolinfrastructuur in Afrika. Om de impact van het EOF 
op de gebouwde omgeving te vatten, bestuderen we de 
architectuur die onder impuls van het Ontwikkelingsfonds 
vanaf zijn oprichting in 1957 gerealiseerd wordt in 
Senegal, Mali en Democratische Republiek Congo. Het 
archiefonderzoek loopt tot 1980, maar de gebouwen 
leiden tot op vandaag een drukbezet leven. Door niet enkel 
op de geïsoleerde gebouwen of architecten te focussen, is 
het mogelijk om het breder kader van de architectuur in 
postonafhankelijk Afrika te bestuderen. Zo gaan we ook 
op zoek naar de dynamiek tussen de verschillende actoren. 
Deze interactie geeft de gebouwen vorm. 

Het is nodig de werking van het Europees 
Ontwikkelingsfonds te doorgronden om het proces dat een 
project vormgeeft en zijn evolutie volledig te begrijpen. 
Bepalen de officiële gunningscriteria de verdelingskeuzes, 
of slagen bepaalde Afrikaanse overheden en 
onderwijsorganismes er door andere factoren in het 
meeste laken naar zich toe te trekken? Het is intrigerend te 
ontdekken in hoeverre de evoluerende wereldorde invloed 
heeft op de infrastructuurprojecten.  

 
4 Jiat-Hwee Chang, "Building a (Post)Colonial Technoscientific 
Network," in The Scaffolding of Empire, ed. Peter Scriver (University of 
Adelaide, 2007). 

We onderzoeken hoe het discours in het Europees 
Ontwikkelingsfonds over bouwen in Afrika de 
architectuur determineert en achterhalen de 
onderliggende drijfveren die dit discours hebben bepaald. 
De kern van deze tekst ligt in het blootleggen van de 
mechanismen die het beleid van het Europees 
ontwikkelingsfonds in de praktijk bepalen en de 
consequenties voor de concrete projecten en realisaties op 
het terrein. Welke rol speelt het netwerk van de betrokken 
actoren- zowel individuen als organisaties of landen - 
enerzijds en de het technische vertoog anderzijds bij de 
realisatie van de schoolprojecten? 

Ten slotte wordt nagegaan in welke mate de scholen in 
Kinshasa getransformeerd werden door de jaren heen en 
wat de houding van de huidige gebruikers is ten opzichte 
van de werkwijze van het EOF. Om dit te kunnen 
bestuderen was het cruciaal het onderzoek in Kinshasa 
zelf verder te zetten. 
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Waarom? 

In de huidige architectuurhistoriografie van Afrika is er 
maar een beperkte geografische blik aanwezig. 5 
Architectuur in Afrika is een relatief onontgonnen terrein. 
Kultermann schrijft in 1966 het overzichtswerk Neues 
Bauen in Afrika, waar hij de moderne architectuur op het 
continent wil belichten. Zijn beperkte geografische scoop 
wordt in zijn tweede werk weliswaar vergroot, maar nog 
steeds zijn de geselecteerde gebouwen gebaseerd op de 
koloniale netwerken. De focus ligt op de kustgebieden die 
een langere gemeenschappelijke geschiedenis met Europa 
hebben. Ook worden voornamelijk architecten met een 
internationale uitstraling besproken. Het Afrikanummer 
van tijdschrift Edilizia Moderna is een dankbare 
aanvulling op het selectieve arsenaal van Kultermann 
door de bijdrage van verschillende architecten die in de 
verschillende hoeken van het continent actief zijn.6  

De belangstelling voor architectuur in Afrika valt na de 
onafhankelijkheid in een dieptepunt. In Portugese 
vakbladen wordt nauwelijks bericht over de 
architectuurproductie van Portugese architecten in 
Angola of Mozambique.7 Ook over het werk in Ghana en 
Nigeria wordt amper bericht, ondanks dat de jaren zestig 

 
5 Johan Lagae, "Entre Discipline Autonome Et Pratique Instrumentale: 
Nouveaux Regards Sur L’architecture 
D’après-Guerre En Afrique," Perspective. La revue de l’INHA 3(2010 - 
2011). 
6 Lewcock & Wilton Graham Beinart Julian, "Afrika," Edilizia moderna 
89-90(1966). 
7 Madalena Cunha Matos, "Colonial Architecture and Amnesia: Mapping 
the Work of Portuguese Architects in Angola and Mozambique," Oase 
#82, no. L'Afrique c'est chic. Architecture and Planning in Africa 1950-
1970 (2010). 

een periode van experiment en kritisch herdenken zijn in 
West-Afrika. 8  

Kultermann schrijft in 2000 dat “the blind eye in regard 
to Africa” nog steeds bestaat. 9 De architecten die in zijn 
werk voorkwamen, zijn nu voornamelijk besproken en 
bestudeerd. Een overzicht van architectuur in Afrika laat 
nog op zich wachten, aangezien bronnen in andere talen 
dan Engels en Frans, zoals Edilizia Moderna, voor vele 
academici moeilijk toegankelijk zijn. 10 Anthony Folkers 
schrijft in 2010 Moderne Architectuur in Afrika, en neemt 
daarbij de lezer mee op reis naar verschillende gedeeltes 
van Afrika. Hij benadrukt terecht de socio-economische 
en culturele randvoorwaarden van het bouwen op het 
continent. 11 Recentelijk brengen publicaties van 
organisaties als DOCOMOMO en ArchiAfrika ‘het donkere 
continent’ terug in de belangstelling. Maar veel sprekende 
architectuur gerealiseerd sinds de onafhankelijkheid 
wacht nog op studie. In deze verhandeling hopen we een 
bijdrage te leveren aan een meer inclusieve architecturale 
cartografie van Afrika, waarin ook minder bekende 
landen en architecten geïntegreerd zijn. Op die manier 
kunnen we loskomen van de gecanoniseerde 
architectuurgeschiedenis. 

 

In deze verhandeling gaan we verder dan het exclusieve 
perspectief op de architect. In veel literatuur overheerst 
het ideaal van de architect als een onafhankelijke 
allesbepalende meester die losstaat van de realiteit. We 
gaan echter in tegen architectuur als een autonome 

 
8 Hannah Leroux, "Modern Architecture in Post-Colonial Ghana and 
Nigeria," Architectural History 47(2004). 
9 Udo Kultermann, "Central and Southern Africa," in World 
Architecture. A Critical Mosaic 1900-2000. (Wien: China Architecture 
& Building Press/Springer Verlag, 2000). 
10 Lagae, "Kultermann Herlezen: Historiografie Van De Architectuur in 
Afrika Uit De Jaren Vijftig En Zestig." 
11 Antoni Folkers, Moderne Architectuur in Afrika (Amsterdam: SUN, 
2010). 



 

discipline, net zoals bij de CIAM VII conferentie over 
‘habitat’, waar architectuur en stedenbouw als deel van 
een groter geheel wordt gezien. 12 Het discours rond 
bouwen in de tropen is hiervan een uitstekend voorbeeld. 
Chang argumenteert dat techniek en wetenschap sociaal 
geconstrueerd zijn. Donna Haraways’ “situated 
knowledge” beschrijft dat kennis altijd onderhandeld en 
contextgebonden is. 13 Zo kan men ook architectuur niet 
los zien van zijn politieke en socio-economische kader. 

Viviane d’Auria schrijft in Human Settlements: 
Formulations and (Re)Calibrations: “Urbanism and 
administration were already defined as complementary, 
but parallel operating disciplines supporting urban 
development.”14 Op deze manier naar architectuur kijken 
verbreedt de nauwe blik op de architect als meester-
ontwerper. De randvoorwaarden van het netwerk waarin 
hij opereert herscheppen de beperkingen en 
opportuniteiten van de bouwexpert. 15 De logica van een 
ontwikkelingshulporganisatie duwt de architect in een 
bepaalde rol. 16 

Bij ontwikkelingssamenwerkingsorganismes zoals het 
Europees Ontwikkelingsfonds komen naast de architect 
heel wat andere actoren aan bod. De Europese 
administratie, Afrikaanse ministeries en andere vragende 
partijen bepalen mee het proces tussen planning en 
uitvoering. Ook de aannemers en de bouwindustrie 
nemen deel aan het “geopolitiek krachtenspel tussen 
globale expertise en lokale actoren.”17 Stanek duidt bij zijn 

 
12 Viviana d'Auria... et al., Human Settlements: Formulations and 
(Re)Calibrations (Amsterdam: SUN Architecture, 2010). 
13 Chang, "Building a (Post)Colonial Technoscientific Network." 
14 d'Auria, Human Settlements: Formulations and (Re)Calibrations. 
15 Tom Avermaete, "Coda: The Reflexivity of Cold War Architectural 
Modernism," The Journal of Architecture 17, no. 3 (2012). 
16 Lukasz Stanek, "Introduction: The ‘Second World's’ Architecture and 
Planning in the ‘Third World’," ibid. 
17 Lagae, "Kultermann Herlezen: Historiografie Van De Architectuur in 
Afrika Uit De Jaren Vijftig En Zestig." 

studie van het ontwikkelingssamenwerkingsnetwerk van 
de ‘Tweede Wereld” op “the high level of collective work 
and distributed authorship within the complex 
institutional frameworks under which export projects 
were delivered.” 18 Zo moeten we architectuur herdenken 
als een samenspel van transnationale experten. 19  

 

Voor deze studie vertrekken we van de gedachte dat 
politiek een rol speelt in architectuur en vice versa: 
architectuur kan macht representeren. Zeynep Çelik 
schrijft: “Among cultural formations, architecture 
occupies a prominent position because it bears the 
potential to express social relations and power structures 
at certain critical moments in crystallized forms.”20 

Architectuur is bijgevolg een performant instrument om 
de culturele component van het geopolitieke machtsspel 
van Europa te ontmaskeren. 21 We kunnen de gebouwde 
infrastructuur lezen als een condensatie van wereldwijde 
sociale veranderingen, economische beweegredenen en 
een kenterend machtsevenwicht.  

Het Europees Ontwikkelingsfonds wordt opgestart in 
1957 met de hete adem van de dekolonisatie in zijn nek. 
Het is een constructie om de macht op de bijna 
onafhankelijke kolonies te behouden. We stellen dan ook 
de breuklijn koloniaal – postkoloniaal ter discussie, zoals 

 
18 Stanek, "Introduction: The ‘Second World's’ Architecture and 
Planning in the ‘Third World’." 
19 Tom Avermaete, "Coda: The Reflexivity of Cold War Architectural 
Modernism," ibid. 
20 Zeynep Çelik, “Cultural Intersections: Re-visioning Architecture and 
the City in the Twentieth Century,” in Russell Ferguson, ed., At the End 
of the Century: One Hundred Years of Architecture (Los Angeles: 
Museum of Contemporary Art, Los Angeles & Harry N. Abrams, 1998), 
195. 
21 Sophie Dulucq, La France Et Ses Villes D'afrique Noire Francophone: 
Quarante Ans D'intervention (1945-1985): Approche Générale Et 
Études De Cas: Niamey, Ouagadougou Et Bamako (Paris: L'Harmattan, 
1997), 12. 
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ook Sophie Dulucq wijst op de continuïteit bij de overgang 
van FIDES naar FAC.22 We gaan ook in op de verschuiving 
van ontwikkelingshulp naar 
ontwikkelingssamenwerking.  

Postonafhankelijk Afrika wordt de speelbal van de Koude 
Oorlog en ontwikkelingssamenwerking. 23 
Ontwikkelingshulp biedt een interessante kijk op de 
realiteit. In de jaren ’60 en ’70 is het “not a phenomenon 
with a short history and marginal impact,” het blijkt een 
cruciaal medium om architectuurvisies te ontplooien en te 
verwezenlijken. 24 De rol van de architect evolueert van 
dienstbaar aan het koloniale gegeven naar een expert-op-
aanvraag die antwoordt op de bewegingen in de 
internationale politiek. 25 

De projecten in het kader van 
ontwikkelingssamenwerking hebben een “encounter 
between different cultures of knowledge and interest” 
vergemakkelijkt, en daardoor de “very character of 
architectural design and planning” geherformuleerd. 26 
Bovendien veranderden de publicaties van onder meer 
Anthony D. King over koloniale stedenbouw in Brits India 
de perceptie van architectuur. Sinds de jaren ’70 bekijkt 
de academische wereld tropisch bouwen in relatie met “la 
société qui les a produits et qui en est aussi influencée.” 27 
Architectuur wordt een ontmoetingsplek voor vele 
bouwculturen, expertisevelden en ontwerptradities, en 

 
22 Ibid. 
23 Lagae, "Kultermann Herlezen: Historiografie Van De Architectuur in 
Afrika Uit De Jaren Vijftig En Zestig." 
24 Avermaete, "Coda: The Reflexivity of Cold War Architectural 
Modernism." 
25 Johan; Avermaete Lagae, Tom, "Redactioneel: L’afrique, C’est Chic," 
Oase #82, no. L'Afrique c'est chic. Architecture and Planning in Africa 
1950-1970 (2010). 
26 Avermaete, "Coda: The Reflexivity of Cold War Architectural 
Modernism." 
27 Lagae, "Entre Discipline Autonome Et Pratique Instrumentale: 
Nouveaux Regards Sur L’architecture 
D’après-Guerre En Afrique." 

kan niet meer gezien worden als een simpel export-
importproduct. 28 De architectuur in Afrika is dan geen 
afwijking of slechte kopie van de westerse praktijk, maar 
een “selective incorporation of technologies, discourses 
and institutions of the North within the cultural and 
political practices of the South.”29 De architectuurtaal 
reflecteert de evenwichtsoefening van de architect ten 
opzichte van bouwen in Afrika. 

De eerste ontwikkelingstaak is het uitbouwen van degelijk 
onderwijs. Kultermann schrijft al in 1969: “It was no 
accident that the most significant architectural 
achievements in Africa were to be found among 
educational buildings.”30 De nation building kracht van 
onderwijs is namelijk “the primary task of new nations”. 
Wanneer een land zijn onafhankelijkheid herwonnen 
heeft, is het belangrijk dat het zijn burgers natiebewust 
opleidt, zodat zij zelfstandig hun land verder kunnen 
opbouwen en besturen. Maar natuurlijk spelen de 
economische belangen van de internationale financiers 
evengoed mee. 31 Het wekt dan ook geen verbazing dat het 
Europees Ontwikkelingsfonds op grote schaal scholen voor 
deze net onafhankelijke staten realiseerde. Dit alles in 
beschouwing genomen, wil de studie van scholenbouw 
door het EOF meer inzicht verschaffen in de rol die 
“international organisations have played in relation to 
urban and architectural politics during the second half of 
the twentieth century.” 32 Een ontdekkingsreis op een 
“largely unexplored domain”. 33 

  
 
28 Avermaete, "Coda: The Reflexivity of Cold War Architectural 
Modernism." 
29 Ibid. 
30 Udo Kultermann and John Maass, New Directions in African 
Architecture (London: Studio Vista, 1969). 
31 Lagae, "Kultermann Herlezen: Historiografie Van De Architectuur in 
Afrika Uit De Jaren Vijftig En Zestig." 
32 Avermaete, "Coda: The Reflexivity of Cold War Architectural 
Modernism." 
33 Ibid. 



 

Hoe? 

Vooraf lichten we de methodologie toe, die in deze scriptie 
wordt gebruikt. We gaan in op de bijdrage die het 
literatuuronderzoek, het primair bronnenonderzoek en 
het veldwerk leveren aan het hier gevoerde onderzoek.  

In een eerste deel bespreken we de werking van het 
Europees ontwikkelingsfonds in de context van de 
oprichting van de Europese Economische Gemeenschap en 
de nakende dekolonisatie. 

In het tweede deel gaan we onderzoeken welke prioriteiten 
en trends we kunnen vaststellen op vlak van de 
onderwijsprojecten die het Ontwikkelingsfonds realiseert 
tijdens de jaren ‘60 tot ’80. Deze analyse is gebaseerd op 
de schoolprojectenlijst opgesteld op basis van de 
Archieven van de Europese Commissie en 
Alimanestianu’s The European Development Fund: 
Education-Training, 1958-1980.34 Aan de hand van de 
basisgegevens van de 176 schoolinfrastructuurprojecten, 
die het EOF heeft gebouwd in de eerste twee decennia na 
hun oprichting, onderzoeken we de onderliggende 
mechanismen die de acties van het Ontwikkelingsfonds 
beïnvloeden. 

In de kwalitatieve analyse bespreken we twee cruciale 
thema’s die het beleid van het Ontwikkelingsfonds sterk 
beïnvloeden in de praktijk. De vraag stelt zich welke 
factoren richtinggevend zijn. Dit valt niet af te leiden uit 
het officiële discours van het Europees 
ontwikkelingsfonds. We belichten de problematiek aan de 
hand van twee kernbegrippen. Het netwerk beschouwen 
we als het geheel van personen die de scholenbouw 
beïnvloeden, en techniek als het overheersende 
technocratische discours. In hoeverre bepalen politieke en 
economische drijfveren de architectuur in Afrika onder 
impuls van het Europees Ontwikkelingsfonds? Analyse 

 
34 Zie Methodologie 

van het archiefmateriaal van de Archieven van de 
Europese Commissie werpt een interessant licht op deze 
vraag.  

Tot slot blikken we terug op de kwalitatieve analyse 
vanuit de Congolese realiteit van vandaag. Getuigenissen 
en veldonderzoek bieden een interessant perspectief, dat 
weer een heel ander licht werpt op de architectuur van 
ontwikkelingssamenwerking. 

Veel leesplezier! 
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Methodologie 

Literatuurstudie 

We voerden een doorgedreven literatuurstudie uit met 
bronnen afkomstig uit de bibliotheek van departement 
Architectuur en Europees Recht van de Universiteit Gent. 
Met prof. Johan Lagae, promotor, en Kim De Raedt, 
copromotor, selecteerden we interessante artikels als basis 
voor het literatuuronderzoek. Met een gestructureerde 
zoekopdracht werd informatie verzameld over het 
Europees Ontwikkelingsfonds in het Archive of European 
Integration van de University of Pitssburg. 35 De 
hoogleraren van de faculteit Geschiedenis van de 
UNIKIN36 hebben eveneens verschillende interessante 
artikels aangeraden die in de literatuurstudie zijn 
geïncludeerd. Op basis van de gelezen literatuur schetsten 
we het kader van deze verhandeling en formuleerden we 
de onderzoeksvragen.  

In de grote lijnen is de methode gebaseerd op het boek van 
Sophie Dulucq, La France et ses Villes d'Afrique noire 
francophone. 37 Haar analyse van de stedenbouw in 
Afrika na de tweede Wereldoorlog onder impuls van het 
FIDES - FAC werkte zeer inspirerend.38 Eerst schetst ze een 
kader, dan maakt ze een data-analyse van het hele 
spectrum, en ten slotte zoomt ze in op enkele landen. Dit 
komt overeen met de aanpak van deze verhandeling. De 
gegevens uit het archief zijn op basis van haar methode 
 
35 http://aei.pitt.edu/, University of Pittsburg, Pittsburg, Verenigde 
Staten, geraadpleegd in 2012. 
36 Université de Kinsasha, Democratische Republiek Congo. 
37 Dulucq, La France Et Ses Villes D'afrique Noire Francophone: Quarante 
Ans D'intervention (1945-1985): Approche Générale Et Études De Cas: 
Niamey, Ouagadougou Et Bamako. 
38 Fonds d’Investissement pour le Développement Economique et Social 
en na de onafhankelijkheid van de Franse kolonies Fonds d'Aide et de 
Coopération 

geïnventariseerd en geanalyseerd. Ook Theodore Trefons 
analyse van de French Policy towards Zaïre during the 
Giscard d’Estaing presidency werkte inspirerend.39 Zijn 
diepgaande studie van Mobutu’s keuzepolitiek wierp een 
andere blik op de agency van de Afrikaanse staatshoofden. 
We hebben hieraan een hedendaags luik gekoppeld, 
waarin we een casestudy en een terugblik weergeven. 

Primair bronnenonderzoek 

In het Archief van de Europese Commissie in Brussel 
verzamelden we primaire bronnen. Dit archief houdt alle 
documenten van de werking van de Europese Commissie 
en geassocieerde organen, zoals het EOF, bij. De bronnen 
in dit archief worden 30 jaar na opstellen publiek 
toegankelijk. Dossiers die na het jaar 1983 afgesloten zijn, 
kunnen we dus niet raadplegen. Dit verklaart dus de 
beperking van de onderzochte tijdsspanne tot 1980. 
Aangezien projecten vaak meerdere jaren in beslag 
nemen, is er maar een beperkte hoeveelheid materiaal 
beschikbaar over het vierde Ontwikkelingsfonds. In de 
literatuur wordt in 1976 een breuk beschreven, maar 
gezien de beperkte informatie is het moeilijk om over de 
laatste periode stevige standpunten in te nemen. Eveneens 
zijn er archiefstukken die een langere periode van 
vertrouwelijkheid genieten en die we dus niet kunnen 
bekijken.  
 

  

 
39 Theodore Trefon, French Policy Towards Zaïre During the Giscard 
Dd’estaing Presidency, Cahiers Africains   Afrika Studies, (Tervuren: 
Muse e royal de l'Afrique centrale, Koninklijk museum voor midden-
Afrika, 1989). 
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We exploreerden het archief op basis van de projectlijst 
opgesteld door Kim De Raedt in samenspraak met 
Christina Beckers. Deze lijst hebben Kim De Raedt en ik 
vergeleken met de projectlijst van The European 
Development Fund: Education-Training, 1958-1980 door 
Joanna Alimanestianu-Van Bel.40 Door het taalverschil en 
soms vage projecttitels is deze lijst niet exhaustief noch 
honderd procent sluitend, maar eerder een indicatie van 
welke projecten uitgevoerd zijn. 

Tijdens het archiefonderzoek stootten we op veel 
aanvullende bronnen en bijhorende projecten. Bronnen 
zijn zowel papieren documenten als documenten op 
microfiches. We bestudeerden plannen en 
aanbestedingsdossiers van de EOF-projecten. Ook bekeken 
we correspondentie tussen de verschillende betrokkenen 
bij het EOF. In die correspondentie vonden we onder 
andere commentaar op de plannen en 
aanbestedingsdossiers. Dit leidt ook vaak tot addenda en 
aanpassingen van deze plannen en aanbestedingsdossiers. 
Hierdoor was het mogelijk om te bekijken hoe de projecten 
evolueerden. We ontleenden ook veel informatie aan de 
handgeschreven, van datum voorziene en geparafeerde 
opmerkingen die op veel correspondentie is terug te 
vinden. Door de inhoud van deze opmerkingen te 
koppelen aan de ambtenaar die de opmerking heeft 
geschreven, konden we de visies van de verschillende 
betrokken ambtenaren ontwaren. 

Gezien de grote omvang van het beschikbare materiaal, 
hebben we beslist om te focussen op drie landen. Deze 
landen zijn gekozen op basis van hun geschiedenis en hun 
relatie met de donorlanden. In de literatuur duidt onder 
andere Dimier aan dat Frankrijk een invloed heeft op de 

 
40 Joanna Alimanestianu-Van Bel, The European Development Fund: 
Education-Training, 1958-1980 (Luxembourg, Washington, DC: Office 
for Official Publications of the European Communities, European 
Community Information Service distributor, 1983). 

beleidskeuzes.41 Daarom zijn twee van de drie gekozen 
landen ex-kolonies van Frankrijk. Senegal werd gekozen 
omdat zijn sterke leider, Senghor, een uitgesproken 
onderwijsbeleid voerde en omdat Senghor nauwe banden 
had met Frankrijk. Mali is eveneens een ex-kolonie van 
Frankrijk maar de contacten van Mali met Frankrijk 
waren niet bijzonder. Omdat we het interessant vonden 
om deze twee verschillende situaties naast elkaar te zetten, 
werd ook Mali geselecteerd. RDCongo was een logische 
keuze omwille van de banden met België. Dit heeft samen 
met de beschikbaarheid van het materiaal in het archief de 
keuze voor Mali, Senegal en RDCongo bepaald. 

Hoewel we gericht zochten naar informatie over EOF 
projecten in Mali, Senegal en Congo, vonden we tussen de 
documenten vaak informatie over projecten uit andere 
landen van het EOF. Zeer interessant in dat opzicht waren 
de verslagen van vergaderingen van het Comité des 
coordination des Etudes. Hieraan ontleenden we ook de 
informatie over de verdeling van de architecten over alle 
EOF projecten. Helaas waren deze gegevens helemaal niet 
volledig. We ontdekten in de loop van het onderzoek dat er 
microfiches zijn met de gebundelde verslagen van dit 
orgaan. Binnen het tijdsbestek van deze masterproef was 
het niet mogelijk deze nog te onderzoeken. 

In het Archive of European Integration van de University 
of Pitssburg42 zochten we naar aanvullende bronnen. In 
deze database identificeren we 28 documenten, getiteld 
Situation semestrielle des projects. Deze documenten 
geven een duidelijk overzicht van de semestriële 
voortgang van de verschillende EOF projecten en leveren 
daardoor een schat aan informatie op. 

 
41 Véronique Dimier, "L’institutionnalisation De La Commission 
Européenne (Dg Développement): Du Rôle Des Leaders Dans La 
Construction D’une Administration Multinationale 1958-1975," Études 
internationales 34, no. 3 (2003). 
42 http://aei.pitt.edu/, University of Pittsburg, Pittsburg, Verenigde 
Staten, geraadpleegd in 2012. 



 

Een zeer interessante aanvullende primaire bron waren de 
uitgeschreven interviews met ambtenaren van het EOF in 
het kader van CONHIST.COM project. Dit “Oral History” 
project van het European University Institute tekent de 
interne geschiedenis van de Europese Commissie op aan 
de hand van interviews met de betrokken. We kunnen de 
persoonlijke visie van de ambtenaren met een sleutelrol in 
het EOF uit deze interviews distilleren. 

We digitaliseerden de verschillende geraadpleegde 
bronnen met behulp van scans en digitale foto’s. De 
documenten werden vervolgens in een Microsoft Access 
database geplaatst. Hierbij werd elk document nagelezen, 
samengevat en tags toegevoegd. Elk document is gelinkt 
aan een project en de map waarin het zich bevindt. Op 
deze manier verwerkten we 537 documenten met een 
totaal van 3218 gedigitaliseerde pagina’s. Tevens ook 
plaatsten we kwantitatieve informatie over de 
verschillende projecten in de database. Zo maakten we een 
digitale projectfiche met onder andere locatie, type project, 
de kostprijs, de betrokken architect, de aannemer en de 
verantwoordelijke ambtenaar. We stelden een projectfiche 
op van 176 projecten. 

Vertrekkend vanuit de gegevens in de database, hebben 
we op aanraden van Prof. Johan Lagae verschillende 
aspecten van het EOF gevisualiseerd met behulp van 
Gephi en Illustrator. Op basis van deze grafieken en 
figuren, konden we een kwantitatieve analyse van de 
gegevens in de database uitvoeren.  

Deze scriptie zit bewust diep geworteld in de discussies en 
problematieken die de jaren zestig en zeventig beheersten 
op vlak van architectuur en stedenbouw. In de tekst zal 
dan ook uitvoerig gebruik gemaakt worden van citaten 
van verschillende betrokken partijen, die vaak een 
opmerkelijke nuancering aan het verhaal geven – en 
waarvan een vertaling dan ook uit den boze zou zijn. 

Veldwerk 

Ten slotte maakte een persoonlijke afreis naar Kinshasa de 
voortzetting van het onderzoek ter plaatse mogelijk. 
Tijdens het veldwerk werd de begeleiding door lokale 
promotor Jacob Sabakinu en assistent Dodo Mukwema 
verzorgd en de kosten verlicht door VLIR-UOS en de 
vakgroep architectuur en stedenbouw. In Kinshasa is de 
verzamelde historische documentatie aangevuld met 
materiaal uit de lokale schoolarchieven. Bovendien 
werden de vijf schoolgebouwen gefinancierd door het 
Europees Ontwikkelingsfonds in de jaren zestig grondig 
doorgelicht. Van elke school zijn er plannen gevonden, 
weliswaar soms in erbarmelijke staat. De verschillende 
delen van de schoolgebouwen zijn onder de loep genomen 
en de waargenomen transformaties van de gebouwen 
opgetekend. De verhalen die de voormalige gebruikers 
konden vertellen over de bouw en logica van de school 
zorgden voor het opvullen van de hiaten in het archief. De 
getuigenissen kleurden de verhalen uit het archief. Ze 
zorgden voor tegenwicht op het eenzijdige perspectief 
vanuit Brussel. 

Van de middelbare school voor meisjes in Kimwenza was 
in de archieven erg veel documentatie te vinden. Ook ter 
plaatse heeft de schooldirectie het grootste deel van de 
plannen en oude foto’s zorgvuldig bewaard. Een dankbare 
bijdrage waren de levendige getuigenissen van de zusters 
die de constructie van de secundaire school meemaakten, 
er zelf les volgden en ook nu in het aangrenzende klooster 
wonen. Ik slaagde in mijn opzet om de huidige 
schooldirecteur te interviewen. Hij bleek een uitgesproken 
visie te hebben op ontwikkelingssamenwerking en de 
toekomstplannen voor de school. Het gebouw zelf geeft 
blijk van een esthetisch en technisch goed doordacht 
ontwerp en is bovendien uitzonderlijk goed onderhouden. 
Gecombineerd met de beperkte vermelding van deze 
school in de literatuur maakte het een interessante 
casestudy. 



26 

Geschiedenis verruimt de blik en maakt dat we om op een 
andere manier naar vandaag kijken. Door de kritische – 
soms ook ongenuanceerde – blik van enkele 
vooraanstaanden gebruikers van de schoolgebouwen was 
het mogelijk om de koppeling te maken met het heden. 
Een kantelmoment in het onderzoek was de presentatie 
voor de professoren, assistenten en masterstudenten 
Geschiedenis van UNIKIN. De verfrissende visies van de 
Congolese geschiedkundigen op het beleid van het EOF 
zijn aangevuld met architecturaal geïnspireerde 
interviews met professoren van het Institut d’Architecture 
et Urbanisme in Kinshasa. Zonder het veldwerk zou deze 
tekst een essentiële dimensie verliezen; 
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De oprichting van de Europese 

Economische Gemeenschap 

In maart 1957 tekenen België, Frankrijk, Duitsland, Italië 
en Luxemburg het Verdrag van Rome. Deze overeenkomst 
is het vestigingsverdrag van de Europese Economische 
Gemeenschap (EEG) en breidt de economische 
samenwerking tussen de lidstaten uit tot verschillende 
sectoren.  

Nochtans is het goedkeuren van de overeenkomst niet 
vanzelfsprekend. De Fransen eisen de opname van een 
vierde deel: De associatie van de landen en gebieden 
overzee. Uit vrees om hun politieke en symbolische status 
als Franstalige middelgrote wereldmacht verliezen, willen 
de Fransen hun belangrijke contacten met de kolonies niet 
opgeven. Dus dringen ze er op aan om een Europese 
economische samenwerking te combineren met een 
geformaliseerde samenwerking met de landen en gebieden 
overzee.43  

 
43 Anne-Sophie Claeys, "'Sense and Sensibility': The Role of France an 
French Interests in European Development Policy since 1957," in Eu 
Development Cooperation: From Model to Symbol, ed. Karin Arts and 
Anna K. Dickson (Manchester: Manchester university press, 2004), 113. 

De oprichting van het Europees 

ontwikkelingsfonds: Frankrijk en de 

andere lidstaten  

In de maand van de ondertekening van het Verdrag van 
Rome wordt in Ghana de eerste van een reeks 
onafhankelijkheidsverdragen in Sub-Saharisch Afrika 
getekend. Met de hete adem van de dekolonisatie in de nek 
zoekt Frankrijk naar een manier om zijn steeds duurdere 
‘familiebanden’ met de 16 landen en gebieden overzee te 
kunnen behouden. Op aandringen van Frankrijk wordt in 
het Verdrag van Rome in maart 1957 ook de associatie 
van de landen en gebieden overzee opgenomen. De 
eenzijdige overeenkomst met de toenmalige kolonies van 
de lidstaten omvat zowel handelscontracten als 
ontwikkelingshulp.44 

Nederland is niet enthousiast over deze regionalistische 
aanpak van ontwikkelingssamenwerking avant la lettre. 
De Duitse Kanselier Adenauer had er zelfs een aanzienlijk 
bedrag voor over om deze contracten niet op te nemen.45 

Duitsland aanvaardt de associatie uiteindelijk omdat het 
zich niet – openlijk - willen verzetten tegen de wil van 
Frankrijk.46 De Italianen daarentegen hopen met dit 
verdrag op een uitwijkmogelijkheid voor hun overtollige 
arbeidskrachten in de Franse gebieden. Door hun ervaring 
rekenen de Belgen op een bepalende rol in dit  
  

 
44 "Verdrag Tot Oprichting Van De Europese Economische 
Gemeenschap," (Rome1957), 581. 
45 Dieter Frisch and European Centre for Development Policy 
Management., The European Union's Development Policy: A Personal 
View of 50 Years of International Cooperation, Policy Management 
Report (Maastricht: ECDPM, 2008), 2. 
46 Jacques Ferrandi, "Interview," in Archives historiques de l'Union 
européenne, ed. Jean-Marie; Legendre Palayret, Anaïs (Ajaccio28 en 29 
mei 2004). 
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beleidsterrein.47 Toch lijkt het erop dat de Fransen de 
voornaamste belanghebbers zijn bij deze overeenkomst. 

Zonder de Fransen zou de Europese vlieger niet opgaan. 
Frankrijk stelt een compromis als voorwaarde voor zijn 
lidmaatschap van de Europese Economische 
Gemeenschap. De andere lidstaten besluiten mee te 
storten in een ontwikkelingsfonds voor deze gebieden, in 
ruil voor het openen van de afzetmarkt van zo’n 170 
miljoen Afrikanen.48 De koloniale gebieden49 hebben in 
1957 geen zeggenschap over deze eenzijdige beslissing50, 
maar bij de vernieuwing van het vijfjarige contract in 
1963 zijn de nieuwe Afrikaanse staten51 vragende partij.  

Doelstellingen van het Europees 

ontwikkelingsfonds 

De specifieke doelen van het Europese ontwikkelingsfonds 
liggen in de verhoging van het bruto nationaal product en 
de levensstandaard van de geassocieerde landen. Ook 
wordt het oprichten van evenwichtige economische 

 
47 Michel Dumoulin, Marie-The re se Bitsch, and European Commission., 
The European Commission, 1958-72: History and Memories 
(Luxembourg: Office for Official Publications of the European 
Communities, 2007), 404. 
48 Adrian Hewitt, The European Development Fund and Its Function in 
the Eec's Development Aid Policy (Overseas Development Institute, 
1982), 9. 
49 Engelse namen in 2013: Benin, Burkina-Faso, Burundi, Cameroon, 
Central African Republic, Chad, Democratic Republic of Congo, Djibouti, 
Gabon, Ivory Coast, Madagascar, Mali, Mauritania, Niger, Republic of 
Congo, Rwanda, Senegal, Somalia, Togo 
50 Hewitt, The European Development Fund and Its Function in the Eec's 
Development Aid Policy, 8. 
51 EAMA (États africains et Madagascar associés) 

relaties tussen de ACP-landen onderling en met de rest 
van de wereld als doel vooropgesteld. 52 

In de zelfevaluatie na 15 jaar Europees 
ontwikkelingsfonds (EOF) stelt men als centrale doel de 
ontvangende landen van een basis te voorzien om zo zelf 
te kunnen investeren in autonome projecten. “Il n’y d’aide 
que celle par laquelle on aide les autres à se passer à terme 
de votre aide.”  

Vier conventies op een rij 

De uitvoeringsmodaliteiten en procedures worden om de 5 
jaar opnieuw vastgelegd in een conventie. Doordat deze 
conventies elke 5 jaar vernieuwd worden, is het mogelijk 
om knelpunten aan te passen. De programmatiefase loopt 
in de praktijk vaak voor op de goedkeuring van het 
verdrag. 53 Het eerste fonds loopt van de oprichting van de 
Europese Economische Gemeenschap in 1957 tot 1964.  

Na de eerste overeenkomst met de Landen en gebieden 
overzee, werden de Etats Africains et Malgaches Associés 
geconsulteerd voor de tweede overeenkomst. Door de 
vereniging van de Landen in Afrika, het Caribisch gebied 
en de Stille Oceaan als één handelspartner te beschouwen, 
kregen deze ook voldoende onderhandelingskracht om 
veranderingen door te voeren.54 Dit resulteert bij de eerste 
Yaoundé-conventie in 1964 in het tweede EOF, dat in 

 
52 Commission des Communautés européennes, Fonds Européen De 
Développement 1960-1975: Quinze Années De Coopération Au 
Développement (Bruxelles: Commission des Communautés européennes, 
1975), 27. 
53 De Procedures Van Het Europees Ontwikkelingsfonds, vol. 4, 
Ontwikkeling (Luxembourg: Office Des Publications Officielles Des 
Communautés Européennes, 1981), 8. 
54 Hewitt, The European Development Fund and Its Function in the Eec's 
Development Aid Policy, 31. 
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werking blijft tot in 1970. De derde conventie wordt ook 
in Yaoundé gesloten, en loopt van 1970 tot 1975. 

Bij de toetreding van het Verenigd Koninkrijk, Ierland en 
Denemarken in 1973 kiezen de Commonwealth-landen 
ervoor zich aan te sluiten bij de Yaoundé-landen. De 
Commonwealth groep ijvert voor het verminderen van de 
neokoloniale elementen uit het bestaande contract. De 
Franse kolonies vrezen hun privileges te verliezen. Het 
gebrek aan onderling vertrouwen maakt van de 
onderhandelingen een werk van lange adem.55 Na 18 
maanden overleggen tekenen op 28 februari 1975 de 46 
landen in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan 
(ACS) de Lomé conventie.56Op deze eerste Lomé-
overeenkomst wordt de duur van het vierde EOF 
vastgelegd tot 1980.  

Deze overeenkomsten zijn gebaseerd op vrije handel in 
beide richtingen, hoewel er heel wat uitzonderingen 
bepaald zijn aan de kant van de geassocieerde staten.57 

 

 
55 Commission des Communautés européennes, Fonds Européen De 
Développement 1960-1975: Quinze Années De Coopération Au 
Développement, 25. 
56 Frisch and European Centre for Development Policy Management., 
The European Union's Development Policy: A Personal View of 50 Years 
of International Cooperation, 10-12. 
57 Ibid., 4. 

 

 

Fig. 1Ondertekening van Yaoundé II in aanwezigheid van 
vertegenwoordigers van de lidstaten. 

  



 

De werking van het Europees 

ontwikkelingsfonds: een apart verhaal  

In het Verdrag van Rome staat de oprichting van het 
Europees Ontwikkelingsfonds niet vermeld.  

Het ontwikkelingsbeleid werd toegewezen aan een 
afdeling van de Commissie onder leiding van zijn bevoegde 
commissaris. De Europese Commissie is als het 
uitvoerende orgaan van de Europese Economische 
Gemeenschap verantwoordelijk voor het indienen van 
wetsvoorstellen, beheren van de begroting en het 
vertegenwoordigen van de EEG op internationaal 
niveau.58 

De afdeling van de Commissie waaraan het 
ontwikkelingsbeleid wordt toegewezen is het achtste 
Directoraat-Generaal (DG) voor Overzeese gebieden, later 
Directoraat-Generaal voor Ontwikkelingshulp.  

Deze afdeling wordt opgesplitst in verschillende directies, 
waaruit het Europees Ontwikkelingsfonds tot het centrale 
orgaan gegroeid is. De Commissie heeft zijn conventionele 
initiatiefnemende en uitvoerende rol in het 
ontwikkelingsbeleid. Hierbij heeft het Comité van het EOF 
officieel een assisterende taak.  

Het Comité van het EOF bestaat uit vertegenwoordigers 
van de lidstaten van de EEG en een vertegenwoordiger van 
de Commissie en de Europese Investeringsbank. Dit 
orgaan formuleert een advies in verband met de projecten 
voordat ze ter definitieve goedkeuring worden voorgelegd 
aan de Commissie.59 In de praktijk blijkt de rolverdeling 

 
58 Europese Unie, "Www.Europa.Eu." 
59 Services des Publications des Communautés Européennes, "Les 
Critères D'appréciation Des Projets Soumis Au Fonds Européen De 
Développement," Développement de l'Outre-Mer 8149(1965): 36. 

tussen Commissie en het Comité van het EOF omgekeerd.  

60  

De Raad van Ministers, die bestaat uit de regeringsleiders 
van de lidstaten voert voornamelijk een wetgevende 
functie uit, en stelt zo de voorwaarden voor de 
aanbestedingen en offertes op.  

Het Europees Parlement heeft in het begin enkel 
raadgevende macht, maar vanaf de jaren ’70 krijgt het 
parlement gedeelde bevoegdheid over het budget van het 
Europees ontwikkelingsfonds.61 Een diepgaand 
controlerend orgaan ontbrak. De Raad van Ministers en 
de Commissie onderhouden een volledig op vertrouwen 
gebaseerde verhouding. Het legale vacuüm zorgt ervoor 
dat formele procedures in precaire situaties opgelost 
worden met gentlemen’s agreements. De Raad vertrouwt 
erop dat de Commissie hen zal informeren, indien ernstige 
politieke problemen dreigen.62 Het Europees 
Ontwikkelingsfonds bleef bijgevolg een erg onafhankelijk 
orgaan. 

Het verhaal van het Europees Ontwikkelingsfonds speelt 
zich dus af in de marge van de Europese geschiedenis.  

De meeste aandacht gaat binnen de EEG naar de 
economisch belangrijke departementen, zoals agronomie. 
Ook wordt veel energie gestoken in de uitbreiding van de 
Europese Gemeenschap en de buitenlandse betrekkingen, 

 
60 Frisch and European Centre for Development Policy Management., 
The European Union's Development Policy: A Personal View of 50 Years 
of International Cooperation. 
61 Frédéric Baron and Gérard Vernier, Le Fonds Européen De 
Développement, (1re éd.) ed. (Paris: Presses universitaires de France, 
1981). 
62 Frisch and European Centre for Development Policy Management., 
The European Union's Development Policy: A Personal View of 50 Years 
of International Cooperation, 51. 
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waar de contacten met de ACS-landen niet 
toebehoorden.63 

De financiering van het Fonds komt rechtstreeks van 
bijdragen van de lidstaten. Elke 5 jaar worden deze vaste 
bedragen vernieuwd. Ze vallen buiten de begroting van de 
Europese Commissie. Zo ontwijkt het EOF de jaarlijks 
wisselende begrotingen. Het heeft zijn eigen financieel 
reglement en kan het meerjarenbeleid onafhankelijk 
bepalen.64 Zelfs de afgelegen locatie van de bureaus in de 
Broekstraat in Brussel symboliseert de afstand tussen het 
achtste en de andere Directoraten-Generaal.65 

Omdat de financiering buiten de Commissie om gebeurde, 
bleef het Europees Ontwikkelingsfonds een relatief 
onafhankelijke instelling. De focus van de lidstaten lag 
meestal op bilaterale hulp. De bijdragen aan het Europees 
Ontwikkelingsfonds waren gemiddeld minder dan één 
vijfde van de nationale hulp. De lidstaten realiseren zich 
opmerkelijk traag dat het DGVIII een belangrijk deel van 
het budget in beslag nam.66 De meeste lidstaten zijn zich 
lang niet volledig bewust van de omzet van het 
Directoraat Generaal voor Ontwikkeling. 

 

We kunnen besluiten dat de Europese interesse voor het 
Europees Ontwikkelingsfonds beperkt is. Bij de oprichting 
was Frankrijk de enige trekker van de associatie met de 

 
63 Karin Arts and Anna K. Dickson, "Eu Development Cooperation: From 
Model to Symbol?," in Eu Development Cooperation: From Model to 
Symbol, ed. Karin Arts and Anna K. Dickson (Manchester: Manchester 
University Press, 2004), 1-3. 
64 Baron and Vernier, Le Fonds Européen De Développement. 
65 Véronique Dimier, "Du Bon Usage De La Tournée: Propagande Et 
Stratégies De Légitimation Au Sein De La Direction Générale 
Développement, Commission Européenne (1958-1970)," Pôle Sud, no. 
15 (2001): 21. 
66 Hewitt, The European Development Fund and Its Function in the Eec's 
Development Aid Policy, 5. 

landen en gebieden overzee, en tot op de dag van vandaag 
lijkt ontwikkelingssamenwerking niet bovenaan het 
prioriteitenlijstje van de andere lidstaten te staan. Het 
aparte budget zorgt voor financiële autonomie. Veel 
Europese politici beseffen pas laat het economische en 
politieke belang van dit Fonds.67 Het verhaal van het 
Europees Ontwikkelingsfonds speelt zich af in de marge 
van de Europese geschiedenis, als het ware als een 
randfenomeen. Precies daarin zit ook zijn kracht. Dit leidt 
tot bewegingsvrijheid in de werking van het Europees 
Ontwikkelingsfonds. 

  

 
67 Ibid. 



 

Van programma tot 

projectuitvoering: een ad hoc 

aanpak 

Het proces dat een project doormaakt tot aan zijn 
uitvoering is bepalend voor het resultaat. Hier volgt een 
overzicht van alle verwerkingsfases. In werkelijkheid zijn 
deze fases niet zo strak afgelijnd, en kunnen ze in elkaar 
overlopen.  

In 1965 publiceert het EOF een eerste handleiding met 
toewijzingscriteria voor projecten in aanbesteding. In 
1973 volgt een volledig overzicht van het 
verwerkingsproces, met een nieuwe versie in 1981. Er 
komt in deze versie meer aandacht voor participatie van 
de ontvangende landen.68 In gearchiveerde documenten 
van effectief uitgevoerde projecten kan van deze officiële 
koerswijziging maar weinig teruggevonden worden.  

Projecttraject 

Programma 

Het ACS-land neemt het initiatief voor het opstellen van 
een ontwikkelingsprogramma.  

 
68 Commission des Communautés européennes, De Procedures Van Het 
Europees Ontwikkelingsfonds, 4, 6. 

Tot eind jaren zeventig is het programma eerder een lijst 
met mogelijke projecten dan een uitgewerkt 
ontwikkelingsplan met mogelijke groeipolen.69  

Tijdens de eerste conventie waren de ontvangende landen 
nog kolonies, toen stelde het moederland nog de lijst met 
aanvragen op. Onder de verantwoordelijkheid van de 
betrokken Afrikaanse staat worden de prioriteiten en 
actiesectoren vastgelegd.70 .Deze programma’s worden 
onderzocht door de diensten van het achtste Directoraat-
Generaal.71 

Omdat het opmaken van een ontwikkelingsprogramma 
ook een zekere expertise vraagt, is het vanaf Yaoundé I 
mogelijk om technische assistentie te verkrijgen.72 Op 
aanvraag van de ACS-staat stuurt het Europees 
Ontwikkelingsfonds experten naar de bevoegde 
ministeries om aan alle fases van het project mee te 
werken.73 Het profiel van een technisch assistent is dat 
van een burgerlijk ingenieur die na 6 jaar studies en 10 
jaar ervaring een post krijgt in RDCongo.74  

 
69 In de doorzochte archieven is er geen vermelding van het bestaan van 
programma’s of lijsten, maar in verschillende interviews worden ze 
vermeld, zoals Jean Durieux, "Interview," in Archives historiques de 
l'Union européenne, ed. Anaïs Legendre (Brussel3 maart 2004). 
70 Commission des Communautés européennes, Le Fonds Européen De 
Développement: De L'introduction Du Projet À Son Exécution 
(Luxembourg: Office Des Publications Officielles Des Communautés 
Européennes, 1973), 8. 
71 Baron and Vernier, Le Fonds Européen De Développement, 52. 
72 Commission des Communautés européennes, Fonds Européen De 
Développement 1960-1975: Quinze Années De Coopération Au 
Développement, 32. 
73 Le Fonds Européen De Développement: De L'introduction Du Projet À 
Son Exécution, 10. 
74 Fonds Européen De Développement 1960-1975: Quinze Années De 
Coopération Au Développement, 297. 
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Meestal past in dit onderzoek een missie ter plekke. Een 
verantwoordelijke en 4 à 5 technici gaan kennisnemen 
van de projecten en het programma bespreken met de 
verschillende ministeries.75 Het team verzamelt informatie 
voor het voorontwerp o.a. door topografische opmetingen 
te doen. Vaak staat er op de agenda van een missie naar 
Afrika daarnaast ook een schoolinhuldiging of 
bouwwerfbezoek.76 

Meestal hebben de ontvangende landen enkel 
onuitgewerkte ideeën of veel meer projecten dan 
financierbaar. De delegatie maakt hieruit een selectie met 
het oog op de lange termijn planning.77  

De belangrijkste officiële criteria zijn: het 
bevolkingsaantal, het bruto nationaal product per 
inwoner, de geografische situatie en de participatiegraad 
van het ontvangende land aan de onderhandelingen. Op 
basis hiervan worden elke 5 jaar vaste quota per land 
opgesteld. Zo zou een arme, dichtbevolkte staat zonder 
kust en met een actieve deelname aan de 
onderhandelingen het best bedeeld moeten worden.78 Ook 
wordt tijdens de informatievergaringsperiode de recente 
economische ontwikkeling en de behaalde resultaten bij 
de vorige projecten in rekening gebracht. 

In het volgend hoofdstuk zullen de officiële criteria worden 
getoetst aan de realiteit van de gerealiseerde projecten. 

Aangezien de Europese lidstaten elk afzonderlijk ook nog 
bilaterale hulp leveren, is de afstemming van de 
financiering belangrijk. Zo zorgt men ervoor dat de 
 
75 Ferrandi, "Interview." 
76 "211.004.16 - Rdc/206-207-216-217/64-65 Ecole Sup. Pédagogique 
De: Elisabethville Thysville Léopoldville Kimwenza Exécution 000473 
Du 1.7.1968 Au 31.3.1969," (Brussel: A.C.E.). 
77 Commission des Communautés européennes, Fonds Européen De 
Développement 1960-1975: Quinze Années De Coopération Au 
Développement, 44. 
78 Baron and Vernier, Le Fonds Européen De Développement, 52. 

programma’s niet overlappen of elkaar tegenwerken.79 Dit 
wordt pas in 1981 opgenomen in de handleiding i.v.m. de 
procedures van het EOF.80 

Toch weigerde het Ontwikkelingsfonds bewust om 
expliciet een doctrine te volgen. Zo probeerden ze de 
mogelijkheid open te houden om telkens opnieuw met het 
ACS-land de beste opties te kiezen voor hun specifiek 
programma. Het Europees ontwikkelingsfonds profileert 
zichzelf naar buiten uit als een neutrale instelling die niet 
een bepaalde ideologie ondersteunt. Deze ad hoc aanpak 
creëert de mogelijkheid om in te spelen op onverwachte 
wendingen en om te evolueren. Feitelijk leidt dit 
pragmatisme naar een persoonlijke aanpak. Met elk 
staatshoofd kan overlegd worden wat de volgende 
actiepunten zijn.81 

Project 

Voor de geprogrammeerde projecten stellen de 
geassocieerde landen een dossier op met de basisgegevens, 
doelen en middelen Ook voor deze Demande de 
financement is externe technische assistentie mogelijk. 
Zodra de diensten van het Directoraat-Generaal voor 
Ontwikkeling een financieringsverzoek hebben 
ontvangen, beginnen zij aan de analyse van het project. 
Economische, sociale, financiële, technische en 
administratieve aspecten van het project worden 
behandeld. Meer bepaald gaan de diensten van het DG VIII 
volgende criteria na: 

- Conformiteit van het project met de economische 
en sociale programma’s van het ACS-land 

 
79 Frisch and European Centre for Development Policy Management., 
The European Union's Development Policy: A Personal View of 50 Years 
of International Cooperation, 55. 
80 Commission des Communautés européennes, De Procedures Van Het 
Europees Ontwikkelingsfonds, 4, 7. 
81 Fonds Européen De Développement 1960-1975: Quinze Années De 
Coopération Au Développement, 60. 
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- Efficiëntie van een project, namelijk verhouding 
van het verwachtte effect tot de benodigde 
financiën 

- Beschikbaarheid van personeel en andere 
middelen, die nodig zijn voor de werking en het 
onderhoud van het project na realisatie82 

In 1981 ligt in De procedures van het Europees 
Ontwikkelingsfonds de nadruk op rendement in 
financieel, economisch en sociaal opzicht.83 De kosten-
batenanalyse is bepalend voor de economische projecten. 
Voor de sociale projecten zijn de selectiecriteria minder 
duidelijk.84 De middelen die geïnvesteerd worden in sociale 
projecten zoals scholen, ziekenhuizen, 
waterinfrastructuur en opleidingsbeurzen worden niet 
teruggevorderd. De analyse wordt samengevat in een 
Proposition de financement en voorgelegd bij het Comité 
du FED. 

Het Comité van het EOF spreekt zich uit over de projecten 
voordat ze voor finale goedkeuring worden voorgelegd 
aan de Commissie.85 Als het dossier niet geaccepteerd 
wordt door het Comité van het EOF, dan is het mogelijk 
om het project terug te trekken of aan te passen, of voor te 
leggen aan de Raad van Ministers. Bij het goedkeuren van 
het dossier bij het Comité van het EOF, wordt het 
voorgelegd aan de Commissie.86 Dit is echter eerder een 
formaliteit.87  

 

 
82 De Procedures Van Het Europees Ontwikkelingsfonds, 4, 8. 
83 Ibid., 9-13. 
84 Durieux, "Interview." 
85 Européennes, "Les Critères D'appréciation Des Projets Soumis Au 
Fonds Européen De Développement," 36. 
86 Commission des Communautés européennes, De Procedures Van Het 
Europees Ontwikkelingsfonds, 4, 9-13. 
87 Frisch and European Centre for Development Policy Management., 
The European Union's Development Policy: A Personal View of 50 Years 
of International Cooperation. 

Na de goedkeuring door de Commissie, stellen de diensten 
van het Europees Ontwikkelingsfonds de 
financieringsovereenkomst op. Hierin staan de financiële 
verplichtingen van het Fonds en de technische en 
administratieve bepalingen voor de uitvoering van het 
project. Deze financieringsovereenkomst wordt 
ondertekend door de Europese Commissie en de 
ontvangende regering. Daarna, kan het voorontwerp 
opgemaakt worden.88 

Voorontwerp 

Voor het opmaken van het voorontwerp en het toezicht op 
de werken stelt het EOF een studiebureau voor. Dit 
architectenbureau komt uit een lijst met studiebureaus en 
specialisten waarbij kennis van Afrika en opgebouwde 
expertise de belangrijkste criteria zijn.89 Het ontvangende 
land is vrij om dit voorstel te weigeren en een nieuwe 
suggestie te doen.90 Vanaf Lomé kunnen de ACP-landen 
bij een onderhands contract zelf een bureau kiezen uit de 
lijst die het EOF heeft samengesteld. 

 

Voor omvangrijke, bijzonder technische of complexe 
studies is het mogelijk om een aanbesteding uit te 
schrijven. Bij een aanbesteding wordt de lijst met 
gunningscriteria samen opgesteld na overleg tussen de 
Commissie en de ontvangende staat. Het contract wordt 
dan gegund aan de economisch meest voordelige 
inschrijver. 

Het ontvangend land is verantwoordelijk voor het 
opstellen en het onderhandelen van de contracten. De 

 
88 Commission des Communautés européennes, De Procedures Van Het 
Europees Ontwikkelingsfonds, 4, 9-13. 
89 Fonds Européen De Développement 1960-1975: Quinze Années De 
Coopération Au Développement, 317-18. 
90 Européennes, "Les Critères D'appréciation Des Projets Soumis Au 
Fonds Européen De Développement," 36. 



 

Délégué de la Commission neemt hieraan deel en waakt 
erover dat de procedures worden nageleefd en de 
toewijzing correct verloopt. Het architectencontract is 
tussen het ontvangende land en het bureau. 91 

Vanaf het eerste voorontwerp geven alle betrokken 
partijen opmerkingen en aanpassingen. Vanuit het 
Ontwikkelingsfonds wordt er toegekeken dat het 
voorontwerp binnen de vooropgestelde financiële en 
tijdslimiet blijft. 

Van de architect verwacht het EOF dat hij het 
voorontwerp en de uitvoeringsplannen opmaakt. 
Daarnaast verwacht het EOF ook een sporadische 
architecturale opvolging van de werken. De architect 
moet zich beperken tot 4 à 5 werfbezoeken, omdat dit het 
maximum is dat het EOF financiert. 92 Architecten die in 
het bestemmingsland wonen, hebben bijgevolg een extra 
troef. 93 

Aanbesteding 

Het aanbestedingsdossier wordt voorbereid onder de volle 
verantwoordelijkheid van de ontvangende staat die 
daarvoor technische bijstand kan ontvangen op de kosten 
van het EOF. Geen enkel aanbestedingsdossier kan 
gelanceerd worden zonder een doorlichting door de 
diensten van het Ontwikkelingsfonds.94 

De aanbestedingen worden gelijktijdig gepubliceerd in de 
staatsbladen van de lidstaten van de EEG en van het 
begunstigde land. Dit wordt dan overgenomen door 

 
91 Commission des Communautés européennes, De Procedures Van Het 
Europees Ontwikkelingsfonds, 4, 8-20. 
92 "212.104.07 - 2e Fed Proc. Acc. - Rdc Ecole Supérieure Pédagogique 
D'elisabethville Etude 454 Du 1.6.1965 Au 1972," (Brussel: A.C.E.). 
93 "211.015.07 - Se/209/65 Extension Institut Pédiatrie Sociale À 
L'université De Dakar Exécution Du 1.1.1968 Au 30.4.1969," (Brussel: 
A.C.E.). 
94 De Procedures Van Het Europees Ontwikkelingsfonds, 4, 18-20. 

verschillende kranten. Normaal gezien is de 
inschrijvingstermijn 4 maanden.95 

De nationale selectiecommissie opent de inschrijvingen 
tijdens een vergadering waaraan de Délégué de la 
Commission als waarnemer deelneemt. Na het onderzoek 
van de aanbestedingen wijst de ontvangende staat de 
inschrijver aan aan wie hij het contract wil gunnen. Als 
de aanbieding met het laagste kostenplaatje wordt 
gekozen, keurt de Délégué de la Commission deze keuze 
rechtstreeks goed, en anders door de Commissie.  

Vanaf de tweede Yaoundé-conventie mogen de 
ondernemingen uit de geassocieerde landen 15 procent 
afwijken van het laagste bod voor de leveringen, en toch 
als economisch voordeligste beschouwd worden. Bij Lomé 
in 1975 werden ook de nationale ondernemingen van de 
ACP-landen met 10 procent bevoordeeld voor de 
werken.96 

Hoewel dit niet gebruikelijk is, blijft een onderhandse 
overeenkomst mogelijk. In beide gevallen worden de 
contracten vervolgens door de betrokken staat uitgewerkt. 
De aannemer sluit het contract met de ontvangende staat, 
in overleg met de Délégué de la Commission.97 

Uitvoering 

Zodra de financieringsovereenkomst ondertekend is door 
de ontvangende regering en de Europese Commissie kan 
de uitvoering beginnen. Het toezicht op de werken, de 
oplevering en het kredietmanagement valt onder de 
bevoegdheid van het ontvangende land. De taakverdeling 
bij de uitvoering ligt vast. 

 
95 Le Fonds Européen De Développement: De L'introduction Du Projet À 
Son Exécution, 16-18. 
96 Fonds Européen De Développement 1960-1975: Quinze Années De 
Coopération Au Développement, 32. 
97 De Procedures Van Het Europees Ontwikkelingsfonds, 4, 18-20. 
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De Commissie benoemt de Ordonnateur Principal, of met 
andere woorden algemeen directeur van 
ontwikkelingssamenwerking. Deze wordt in zijn dagelijks 
bestuur van het Europees Ontwikkelingsfonds 
gecontroleerd door de financiële controleur en 
boekhouder van het EOF. 

Het ontvangende land kiest zijn Ordonnateur National. 
Deze heeft de verantwoordelijkheid voor alle projecten en 
is het aanspreekpunt voor het EOF. De Ordonnateur 
National van het Afrikaans land lanceert de 
aanbestedingen, tekent de contracten en communiceert 
met de Commissie. Vaak kiest men de minister van 
openbare werken of financiën voor deze functie. Een 
andere belangrijke figuur van de ACS-staat is de maître 
d’oeuvre du projet. Deze is specifiek voor dat project 
verantwoordelijk voor het opmaken van het lastenboek, 
het toezicht van de werken, de voorlopige en definitieve 
oplevering, ... Mogelijk heeft de maître d’oeuvre 
technische experts-adjuncten om te helpen bij het toezicht 
van de werken. 98 

De Contrôleur Délégué is de tussenpersoon tussen het 
Ontwikkelingsfonds en het verantwoordelijke ministerie. 
Hij is het aanspreekpunt ter plekke en woont de 
vergaderingen bij voor de aanbestedingen. 99 Ook 
controleert hij de bestekken en hun overeenkomst met de 
uitvoering. Zijn goedkeuring is nodig voor de start van de 
werken en de financiële kwesties. 100De invulling van de 
intermediaire functie van Contrôleur Délégué is met de 
jaren sterk veranderd. In het begin worden studiebureaus 
aangesteld om de correcte uitvoering van de werken in 
een bepaald land te controleren in naam van het Europees 
Ontwikkelingsfonds. Maar doordat diezelfde studiebureaus 
ook kunnen inschrijven op de bouwwerken, ontstaat er 
 
98 Baron and Vernier, Le Fonds Européen De Développement, 34-42. 
99 Ibid. 
100Commission des Communautés européennes, Le Fonds Européen De 
Développement: De L'introduction Du Projet À Son Exécution, 19. 

belangenvermenging. Zo ziet bijvoorbeeld SONETRA in 
1962 af van de gunning van de aanbesteding voor 50 
écoles saisonnières in Mali omdat ze tegelijkertijd 
aangesteld waren voor de controle op de werken. 101 

Om dergelijke situaties te vermijden heeft men Contrôleurs 
Techniques in dienst genomen via een juridische 
constructie. De Belgische firma l'Association européenne 
de coopération (AEC) wordt opgericht om zo per land een 
vaste Contrôleur Délégué aan te stellen. 102 Met het 
verloop van de tijd evolueert deze functie van een puur 
technische taak naar vertegenwoordiger van de Europese 
Commissie. De Délégué de la Commission krijgt een quasi 
diplomatieke functie. 103 In 1980 is de Commissie 
vertegenwoordigd door 42 Délégués, die elk nog eens 
worden bijgestaan door een team van economen en 
technici in alle domeinen. 104 

 

De Payeur Délégué verricht de betalingen in de valuta van 
de ontvangende staat. Aanvankelijk wordt dit gedaan 
door Europese financiële instellingen, maar in de eerste 
Overeenkomst van Lomé is deze taak overgedragen aan de 
centrale bank van elk ontvangend land.105 

 
101 "Mali Direction Travaux: 11.21.309 12.21.303 '50 Ecoles 
Saisonnaires' + '3 Aménagements Rizicoles' Du 1.9.1961 Au," (Brussel: 
A.C.E.). 
102 Ferrandi, "Interview." 
103 Véronique Dimier, "De La Dictature Des Drapeaux Au Sein De La 
Commission Européenne? Loyautés Multiples Et Constitution D’une 
Identité Commune Au Sein D’une Administration Multinationale.," in 
VIIe congrès de l’Association française de science politique, ed. Renaud 
Dehousse & Yves Surel (Lille, France2002). 
104 Commission des Communautés européennes, De Procedures Van Het 
Europees Ontwikkelingsfonds, 4, 14-16. 
105 Ibid. 



 

Evaluatie en opvolging 

Officieel volgt er na de overdracht van het project aan het 
ontvangende land een doel-resultatentoetsing. Hiervan 
wordt echter geen enkele weerslag teruggevonden in het 
archief van de doorzochte archieven. 

De Commissie vraagt aan het EOF om het overschot aan 
hetzelfde land te besteden als de uiteindelijke kostprijs van 
een project lager uitvalt dan begroot. Als de meerkost van 
een project groter is dan 15%, schiet het land zelf bij voor 
de extra middelen, of vraagt het een nieuw 
financieringsplan aan.  

In principe zijn de werkingskosten voor de Afrikaanse 
staat. In uitzonderlijke gevallen is dit te duur en wordt er 
een speciaal plan opgesteld. Vanaf 1970 nemen de 
verantwoordelijkheden van de Etats Africains et Malgache 
Associés toe voor het onderhoud van de projecten. Vanaf 
1975 is het ook mogelijk om onderhoudsprojecten te 
financieren. 106 

Flexibiliteit bij de keuze van projecten 

Uit het voorgaande blijkt dat het verwerkingsproces 
bijzonder veel bewegingsvrijheid geeft. De procedures van 
het EOF laten de ambtenaren enorm veel ruimte om de 
ontwikkelingsopdracht naar wens in te vullen. 
Daarenboven is er veel plaats voor evolutie in de 
procedures en relaties met de ACS-landen. 

De weigering van een expliciete doctrine zorgt voor een 
empirische aanpak van de projecten. Het opstarten van 
een ontwikkelingssamenwerkingspolitiek start pas bij het 
eerste Memorandum in 1971. In deze nota voor de Raad 

 
106 Fonds Européen De Développement 1960-1975: Quinze Années De 
Coopération Au Développement, 32. 

van de Europese Unie legt de Commissie een rationele 
basis voor het ontwikkelingsfonds.107 Tot aan het einde 
van de jaren 70 zijn er geen richtlijnen van de Commissie 
voor het aanvaarden van projecten. Grilli schrijft in 1993: 
‘The sequencing of relations with different groups of 
developing countries, and of their development 
cooperation content, appears to have been haphazard, 
reactive and more dictated by events, and sometimes 
fashions, than by plans, principles or even a broad 
strategy’108 Mettertijd gaan er meer en meer stemmen op 
om de selectie van projecten te rationaliseren. Pas vanaf 
1976 werden deze stemmen werkelijk gehoord.109 
Voordien werd er een erg persoonlijke politiek toegepast, 
verschillend voor elk land en voor elk project. 

Om te beginnen had het Ontwikkelingsfonds nood aan een 
inloopperiode. Daarbij bevond ook Afrika zich in een 
woelig politiek klimaat. De afwezigheid van nationale 
economische planning of continuïteit binnen de 
administraties resulteerde in een heterogene 
projectaanvraagaanpak. De flexibiliteit van de procedures 
laten ruimte om met deze situaties om te gaan. 

Vanuit de Commissie was er weinig controle over de 
selectie en uitvoering van de projecten. Alle aanvragen 
passeerden via het Comité van het EOF. De Commissie had 
slechts in beperkte mate interesse en inzicht in het 
ontwikkelingsbeleid. Ze bestempelden het als “négocier 
avec les rois nègres”.110 Jacques Ferrandi merkt op dat de 
Commissie slechts bij één project111 het advies van het 
 
107 Ibid. 
108 Enzo R. Grilli, The European Community and the Developing 
Countries (Cambridge: Cambridge university press, 1993), 337-38. 
109 Arts and Dickson, "Eu Development Cooperation: From Model to 
Symbol?," 1-3. 
110Véronique Dimier, "L’institutionnalisation De La Commission 
Européenne (Dg Développement): Du Rôle Des Leaders Dans La 
Construction D’une Administration Multinationale 1958-1975," Études 
internationales 34, no. 3 (2003): 412. 
111 ‘Le Transcamerounais’ 
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Comité van het EOF niet gevolgd heeft. Bijgevolg was Het 
Comité van het EOF feitelijk het belangrijkste beslissende 
orgaan van het Fonds. Bovendien liet de Commissaris zich 
vaak vervangen door de kabinetschef of Directeur 
Général. Zo kregen hoge ambtenaren erg veel 
bewegingsruimte om de ontwikkelingspolitiek te bepalen. 

 

De vijfjaarlijkse onderhandelingen gaven de ACS-EEG-
relatie een flexibel karakter. Ook is herplanning van de 
projecten en flexibiliteit in projectkeuze mogelijk omdat de 
conventies telkens vernieuwd worden na een looptijd van 
vijf jaar. 

We kunnen concluderen dat de ad hoc projectaanpak, de 
beperkte controle vanuit de Commissie en de vijfjaarlijkse 
vernieuwing van de overeenkomst zorgen voor een 
ongeziene bewegingsvrijheid voor het ambtenarenkorps 
van het Europees Ontwikkelingsfonds. De flexibiliteit van 
de procedures en de mogelijkheid tot evolutie maakt van 
het ontwikkelingsfonds een erg manipuleerbaar 
instrument. 

  



 

Permanentie van de protagonisten 

als katalysator voor een 

persoonlijk beleid 

Uit de afwezigheid van een geëxpliciteerde doctrine vloeit 
de noodzaak om bij het vernieuwen van de conventies de 
doelen telkens te herdefiniëren en herbeslissen. De 
beoogde flexibiliteit van doelen en procedures staat in fel 
contrast met het feit dat de ambtenaren binnen het 
Ontwikkelingsfonds lang in dienst blijven. Hieruit volgt 
dat deze functionarissen veel ruimte hebben om een 
persoonlijke stempel te drukken op het fonds.  

Een Franse stempel op het Europees 

ontwikkelingsfonds 

Tot in 1984 is de Commissaris voor gebieden en landen 
overzee en later voor ontwikkeling ononderbroken een 
Fransman. Het Franse initiatief voor het verdrag zorgt 
ervoor dat de ontwikkelingspolitiek van bij het begin 
gekleurd is door regionalisme. Enkel de ex-kolonies krijgen 
bevoorrechte contacten met de Europese Gemeenschap. 
Dit ligt in de lijn van de ontwikkelingspolitiek van 
Frankrijk, maar stoot ook op verzet. “Yaoundé divise 
l’Afrique, entrave les efforts panafricains.” De 
mondialisten, die ontwikkelingssamenwerking willen 
loskoppelen van de bevoorrechte relaties met de ex-
kolonies met Duitsland en Nederland op kop, zorgen 
ervoor dat er in 1969 een parallel Arusha Verdrag wordt 
afgesloten met Kenia, Oeganda en Tanzania. Toch blijft de 
Franse invloed dominant. 

Door het Franse aandringen op de opname van de 
kolonies in het verdrag van Rome wordt de oprichting van 

het ontwikkelingsfonds volledig gebaseerd op de 
hiërarchische structuur van het Franse equivalent, met 
name le Fonds d'investissement pour le développement 
économique et social (FIDES).112 Na de ondertekening van 
het Verdrag van Rome op 25 maart 1957 wordt de rest 
van het jaar benut om een ploeg van zo’n 30 ambtenaren 
aan te trekken voor het Europees Ontwikkelingsfonds.113 
De mix van 6 verschillende nationaliteiten zou een 
homogene groep moeten vormen, los van elke nationale 
optiek.114 In het departement zijn vanaf de start de 
belangrijkste posten duidelijk volgens de 
nationaliteitsquota verdeeld. De functies zijn evenredig 
verdeeld tussen Fransen, Duitsers, Italianen en 
medewerkers uit de Benelux. Meestal worden ze 
voorgesteld door hun eigen regeringen.115 De ambtenaren 
hebben voornamelijk een economische opleiding genoten, 
en geen ervaring in Afrika, behalve de Franse koloniale 
administrateurs.  

Aansluitend bij dit hoofdstuk vindt u een overzicht van de 
commissarissen en ambtenaren, die een grote invloed 
hadden op de scholenbouw. Voor elke persoon wordt een 
profiel opgemaakt. De samenstelling van deze lijst is 
gebaseerd op de vermeldingen die over deze personen 
teruggevonden werden in het Archief van de Europese 
Commissie in Brussel.116 

 
112 Commission des Communautés européennes, Fonds Européen De 
Développement 1960-1975: Quinze Années De Coopération Au 
Développement, 27. 
113 Ibid., 36. 
114 Ibid. 
115 Ferrandi, "Interview." 
116 Bronnen voor de fiches zijn: Dimier, "L’institutionnalisation De La 
Commission Européenne (Dg Développement): Du Rôle Des Leaders Dans 
La Construction D’une Administration Multinationale 1958-1975.", 
Wikipedia en Archives historiques de l'Union européenne, 
"Http://Www.Eui.Eu/Haeu/En/Oralhistory.Asp." 
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Bij de oprichting van het Europees ontwikkelingsfonds 
wordt niet enkel de structuur van de Franse administratie 
overgenomen, maar ook een aantal andere elementen. 
Frans wordt de voertaal ook al zijn de administratieve 
posten volgens quota verdeeld over de per nationaliteiten.  

In 1958 bestond het EOF uit een 30-tal medewerkers. 117 
In 1974 werkten 215 ambtenaren in Brussel en ongeveer 
120 afgevaardigde controleurs en technisch experten in 
Afrika. 118 

Een imperium gebaseerd op vertrouwen: 

Jacques Ferrandi 

Robert Lemaignen, voormalig zakenman in Afrika, wordt 
eerder toevallig tot commissaris voor 
Ontwikkelingssamenwerking benoemd. Elke commissaris 
kan rekenen op zijn kabinetschef en Directeur Général 
voor de dagelijkse leiding van de administratie, het 
Directoraat-Generaal. De machtsrelaties tussen de 
commissaris en zijn kabinet liggen niet vast, dus hangt 
deze verhouding sterk af van de betrokken personen. 119  

In 1958 nodigt Robert Lemaignen zijn goede vriend, 
Jacques Ferrandi, uit om zijn kabinetschef te worden. 120 
Als voormalig koloniaal bestuurder en Directeur Général 
des Services économiques de l’Afrique Occidentale 
Française (1953-1958) was Ferrandi één van de 
voornaamste grondleggers van de FIDES in die delen van 
l’Empire. Hij heeft handig gebruik gemaakt van het feit dat 

 
117 Commission des Communautés européennes, Fonds Européen De 
Développement 1960-1975: Quinze Années De Coopération Au 
Développement, 28. 
118 Ibid., 61. 
119 Dimier, "L’institutionnalisation De La Commission Européenne (Dg 
Développement): Du Rôle Des Leaders Dans La Construction D’une 
Administration Multinationale 1958-1975," 406. 
120 Ferrandi, "Interview." 

er tot 1962, met uitzondering van de nationaliteitsquota, 
geen voorwaarden vastgelegd zijn voor de aanstelling van 
medewerkers. Zo is het mogelijk om zijn vertrouwelingen, 
met wie hij nog heeft gewerkt in Afrika, te plaatsen op de 
belangrijkste posten van het Directoraat-Generaal. Ook 
zorgt hij er samen met Robert Lemaignen voor dat 
Helmuth Allardt van het toneel verdwijnt. Deze Duitser 
had openlijk kritiek op de Afrikaanse focus van het 
Europees ontwikkelingsbeleid, tot ergernis van de Franse 
regering. Allardt wordt in juli 1960 vervangen door 
Heinrich Hendus, een oud-consul van Duitsland in Algiers 
die erg goede contacten had met de autoriteiten in 
Algerije. 121 

In 1962 volgt Henri Rochereau Robert Lemaignen op als 
Commissaris voor Ontwikkelingssamenwerking. Bij een 
administratieve hervorming grijpt Jacques Ferrandi de 
positie als hoofd van de Direction des Etudes et 
Programmes de Développement (Direction B). Daarop 
vertrouwt hij zijn functie als kabinetschef toe aan Jean 
Chapperon, één van zijn beste medewerkers in Afrika en 
oud-koloniaal bestuurder. Om een project te kunnen 
voorstellen voor de Raad van Ministers, is niet alleen de 
goedkeuring vereist van Direction B maar ook van 
Direction C, m.a.w. Direction Financière et Technique du 
Fonds. Aan het hoofd van Direction C staat Jacques 
Lefebvre, die voor het Belgisch ministerie van koloniën 
gewerkt heeft en deelgenomen heeft aan de 
onderhandelingen voor het Verdrag van Rome. Ferrandi 
en Lefebvre schieten niet goed met elkaar op. Dit leidt tot 
een nieuwe hervorming, waarbij één enkele Direction du 
FED overblijft met Ferrandi aan het hoofd. Vanaf 1970 is 
hij ook Directeur Général du FED. 122 

 
121 Deze paragraaf is gebaseerd op Dimier, "De La Dictature Des Drapeaux 
Au Sein De La Commission Européenne? Loyautés Multiples Et 
Constitution D’une Identité Commune Au Sein D’une Administration 
Multinationale." 
122 Deze paragraaf is gebaseerd op ibid. 
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Vanaf 1970 volgt Jean-Francois Deniau Henri Rochereau 
op. Zowel Henri Rochereau als Jean François Deniau zijn 
erg druk bezet door hun politieke carrière. Ze delegeren 
het grootste deel van hun taken als commissaris naar de 
kabinetschef. 123 Heinrich Hendus, die kabinetschef is van 
1960 tot ’68, heeft een sterke vertrouwensband met 
Jacques Ferrandi. 124 Ook Jean Chapperon is één van de 
beste vrienden van Ferrandi 125 en vertrouwt hem 
blindelings. 126 De enige die Ferrandi in de schaduw had 
kunnen zetten is Jean Durieux als Directeur de la Division 
B, Etudes et Développement. Maar uit getuigenissen blijkt 
hoe deze divisie eerder functioneert als een studiebureau, 
dat adviezen geeft die zelden worden opgevolgd. Le Comité 
du FED dat de Raad van Ministers vertegenwoordigt, heeft 
maar een beperkt inzicht in de dossiers. Bijgevolg hebben 
Ferrandi en zijn ‘clan’ koloniale bestuurders alle troeven 
in handen door hun ervaring op het terrein en 
persoonlijke contacten met de Afrikaanse elites. 127. 
Ferrandi’s machtsimperium is ook grotendeels gebouwd 
op ex-collega’s van het Frans koloniaal bestuur. Het 
aantal Fransen krijgt wel de overhand, maar het zijn ook 
oude bekenden met andere nationaliteiten die de meest 
invloedrijke posities bekleden. Ferrandi heeft zijn volledige 
bewegingsvrijheid ten volle benut. 128 

Zo wordt Ferrandi door enkelen omschreven als de paus, 
door anderen als een ‘despoot’. Zelf zegt hij: “La DG VIII 

 
123 Jean Chapperon, "Interview," in Archives historiques de l'Union 
européenne, ed. Jean-Marie; Legendre Palayret, Anaïs (La Garde 
Freinet24 januari 2004). 
124 Ursula Thiele, ibid., ed. Michel; Legendre Dumoulin, Anaïs (Brussel20 
oktober 2004). 
125 Dimier, "De La Dictature Des Drapeaux Au Sein De La Commission 
Européenne? Loyautés Multiples Et Constitution D’une Identité 
Commune Au Sein D’une Administration Multinationale.," 12. 
126 Ferrandi, "Interview." 
127 Deze paragraaf is gebaseerd op Dimier, "De La Dictature Des Drapeaux 
Au Sein De La Commission Européenne? Loyautés Multiples Et 
Constitution D’une Identité Commune Au Sein D’une Administration 
Multinationale." 
128 Ferrandi, "Interview." 

c’était le FED et le FED c’était moi.”129. Véronique Dimier 
stelt dat dit overdreven lijkt, maar toch een goede indicatie 
kan zijn. 130 Ferrandi en zijn team zijn antibureaucratisch 
en praktisch ingesteld. De weigering van enige expliciete 
doctrine of economische rationalisatie vergroot zeker hun 
macht. Hun ad hoc methode past zich aan het terrein, de 
ondernemingen en de Afrikaanse gewoontes aan. De 
aanpak is voornamelijk gebaseerd op een persoonlijk 
netwerk. Ferrandi plaatst zijn oud-koloniaal 
administrateurs als Contrôleurs Délégués in de politiek 
belangrijkste landen. 131 Bovendien zijn er veel koloniale 
ambtenaren die in de nieuw-onafhankelijke staten 
dezelfde functie blijven vervullen in de jaren ’60. 132 

 

Ambtenaren zoals Jean Durieux zijn ervan overtuigd dat 
een meer theoretische aanpak op macro-economisch 
niveau de macht van Ferrandi en zijn persoonlijke 
methodes aan banden zou kunnen leggen. Vanaf 1969 
worden banden gesmeed met de Wereldbank, maar 
Ferrandi verafschuwt deze instantie en teert verder op zijn 
ervaring en intuïtie. Jean Chapperon getuigt dat er geen 
enkele Afrikaans staatshoofd, minister of 
vertegenwoordiger naar Brussel kwam zonder een 
persoonlijk bezoek te brengen aan Jacques Ferrandi. Zo 
illustreren zijn persoonlijke reizen met de familie Senghor 
of de ivoren tand, die hij gekregen heeft van Bokassa het 

 
129 "Interview," in Archives historiques de l'Union européenne, ed. 
Véronique Dimier (26 augustus 1999). 
130 Dimier, "L’institutionnalisation De La Commission Européenne (Dg 
Développement): Du Rôle Des Leaders Dans La Construction D’une 
Administration Multinationale 1958-1975," 406. 
131 Deze paragraaf is gebaseerd op "De La Dictature Des Drapeaux Au 
Sein De La Commission Européenne? Loyautés Multiples Et Constitution 
D’une Identité Commune Au Sein D’une Administration 
Multinationale." 
132 Sophie Dulucq, La France Et Ses Villes D'afrique Noire Francophone: 
Quarante Ans D'intervention (1945-1985): Approche Générale Et 
Études De Cas: Niamey, Ouagadougou Et Bamako (Paris: L'Harmattan, 
1997), 44. 



 

cliëntelisme. “L’on m’en a beaucoup voulu par la suite 
pour utiliser mes relations personnelles, mais en politique 
tout n’est-il pas question de relations personnelles?” Niet 
verwonderlijk dat de Direction Générale gezien werd als 
gespecialiseerd in “négociation avec les rois nègres”. 133 

 

 

Fig. 2 Presentation of the Credentials of the Heads of Mission to 
Jean Rey, President of the Cec, 11/11/1969 Brussels 

De invloed van de Franse regering  

De sterke positie van Ferrandi en zijn ex-collega’s van het 
koloniaal bestuur betekent niet dat ze de instructies van 
Parijs volgen. De verantwoordelijkheidszin én 
machtswellust binnen het DGVIII gaat samen met 
onafhankelijkheidsdrang ten opzichte van Frankrijk. 
Ferrandi is op zoek naar een werkelijk Europese 

 
133 Deze paragraaf is gebaseerd op Dimier, "De La Dictature Des Drapeaux 
Au Sein De La Commission Européenne? Loyautés Multiples Et 
Constitution D’une Identité Commune Au Sein D’une Administration 
Multinationale." 

ontwikkelingspolitiek. 134 Er is sprake van een grote 
collegialiteit, waarbij acties niet afhangen van de 
nationaliteit van de ambtenaar.135 De regeringen van de 
lidstaten proberen regelmatig tussen te komen, maar al 
erg snel ontwikkelt het departement voor ontwikkeling 
een eigen visie. 136 

Ferrandi zegt in een interview137: “Moi un suppôt du 
gouvernement français? Même avec un point 
d’interrogation cette phrase ferait s’esclaffer tous les 
fonctionnaires de la DG VIII qui ont vécu les combats 
historiques que j’ai très souvent menés contre Paris.” Dit 
bevestigen enkele Duitse ambtenaren van deze periode. 
Desondanks bewaakt Jacques Ferrandi de Franse belangen 
tot op een zeker niveau door veel Franse studiebureaus 
aan te stellen.138 Zijn bekommernis om onafhankelijk te 
kunnen functioneren van Frankrijk is eerder een 
bekommernis om de algemene autonomie.  

Wat Véronique Dimier la dictature des drapeaux noemt, 
oftewel de trend om het hoofd van een Direction Générale 
aan een bepaalde nationaliteit te linken, is uiteraard hier 
ook van toepassing. Dat de Fransen in het EOF de dragers 
waren van nationale interesses, trekt ze terecht in twijfel. 
De intra-institutionele clash waarbij bureaucraten telkens 
hun macht willen versterken, is hier zeker ook aan de 
orde. 139 Afhankelijk zijn van Frankrijk beperkt de 
beslissingsvrijheid. 140 

 
134 Dieter Frisch, "Le Rôle De La France Et Des Français Dans La Politique 
Européenne De Coopération Au Développement," (Paris2011), 9-11. 
135 Chapperon, "Interview." 
136 Henri-Marie Varenne, ibid., ed. Gérard; Legendre Bossuat, Anaïs 
(Parijs17 december 2003). 
137 Jacques Ferrandi, ibid., ed. Véronique Dimier (26 augustus 1999). 
138 Zie kwantitatieve analyse 
139 Claire Piana, "The Institutions of the Eu's Common Foreign and 
Secutity Policy. How Bureaucratic Politics Meets Network Analysis.," in 
7th Biennial International Conference of the European Community 
Studies Association. (Madison, Wisconsin2001). 
140 Varenne, "Interview." 
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Fig. 3 Visit of Moktar Ould Daddah, Mauritanian Prime Minister, 
to the Commission of the Eec, 16/07/1959, Brussels 

Rationalisering en liberalisering: 

Claude Cheysson 

Het tijdperk van Ferrandi komt in 1975 ten einde. In juli 
’74 is er al een document dat vraagtekens zet bij het 
management van het EOF. Men pleit hierin voor een meer 
coherente, transparante en gedecentraliseerde werking. 
De groep met Jean Durieux’ eist een rationelere aanpak 
van de programmatie. 141 Jean Durieux stelt in een 

 
141 Frisch, "Le Rôle De La France Et Des Français Dans La Politique 
Européenne De Coopération Au Développement," 9-11. 

interview dat de paternalistische manier van werken 
waarschijnlijk de enige mogelijke was in de eerste periode 
na de oprichting van het Fonds, maar dat deze niet mee 
geëvolueerd hebben met de tijd. Er was nood aan een 
overgangsperiode na de koloniale periode, maar deze heeft 
te lang aangehouden. 142 Bij het toetreden van de Britse 
Commonwealth komen ook de Britten in opstand tegen de 
ad hoc methode. Het motto van Claude Cheyssons is: 

“C’est votre argent! Vous l’utiliserez au mieux de vos 
priorités. Nous sommes là pour vous apporter des conseils 
techniques en cas de besoin.” Dit leidt tot een laisser-faire 
aanpak. Dit liberalisme is onaanvaardbaar voor Ferrandi, 
die het conservatieve idee huldigt “Nous savons ce qui est 
bien pour vous”. Bij een reorganisatie door Claude 
Cheysson verlaat Ferrandi het Europees 
Ontwikkelingsfonds. 143 

Cheysson voert een gestructureerde programmering in, 
terwijl men vroeger slechts werkte met een projectenlijst. 
Dieter Frisch stelt dat het management van Cheysson 
misschien zelfs te veel verantwoordelijkheden gegeven 
heeft aan de ontvangende landen. De mondialisten 
winnen terrein bij het afsluiten van de Lomé-
overeenkomst, door de uitbreiding met in het totaal 46 
landen in Afrika, Caraïben en de Stille Oceaan. 144 

De machtswissel brengt niet enkel een beleidsomslag 
teweeg. Samen met Ferrandi vertrekken ook de meeste 
van zijn vertrouwelingen. Het ambtenaren-kader moet 
dus opnieuw worden ingevuld.  

 

 
142 Durieux, "Interview." 
143 Deze paragraaf is gebaseerd op Dimier, "De La Dictature Des Drapeaux 
Au Sein De La Commission Européenne? Loyautés Multiples Et 
Constitution D’une Identité Commune Au Sein D’une Administration 
Multinationale." 
144 Frisch, "Le Rôle De La France Et Des Français Dans La Politique 
Européenne De Coopération Au Développement," 9-11. 



 

We kunnen besluiten dat de ambtenaren van het Europees 
Ontwikkelingsfonds volop gebruik hebben gemaakt van 
hun bewegingsvrijheid. Het maakt hen tot belangrijke 
protagonisten in het verhaal van het Ontwikkelingsfonds. 
De weigering van een expliciete doctrine maakt het 
mogelijk om een persoonlijke aanpak te voeren, afgestemd 
op de verschillende staatshoofden. De Commissarissen 
hebben het druk met hun eigen politieke carrière en laten 
Jacques Ferrandi begaan. Zo kan hij een netwerk van oud-
administrateurs en vertrouwelingen opbouwen, zowel in 
Brussel als op het terrein. Hij slaagt erin om zijn beleid uit 
te stippelen onafhankelijk van Frankrijk. De conservatieve 
lijn wordt abrupt onderbroken met de komst van Claude 
Cheysson en de Britse Commonwealth. De mondialistische 
en meer rationele aanpak zorgt ervoor dat een groot deel 
van het ambtenarenkorps vervangen wordt, en leidt een 
nieuw tijdperk in.  
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KNOOPPUNT 

Ontwikkelingsfonds 

Robert Lemaignen 

De eerste Franse commissaris voor overzeese gebieden is 
eerder op goed geluk benoemd. Hij is voordien voorzitter 
van de Société Commerciale des Ports Africains de l’AOF, 
(1941 – 1958), bestuurslid van het Institut d’Emission de 
l’Afrique Occidentale en ondervoorzitter van de Chambre 
de Commerce Internationale (1942 – 1958). Tot in 1961 
leidt hij het departement van Overzeese gebieden. 

Fig. 4 Robert Lemaignen 



 

Henri Rochereau 

Henri Rochereau volgt Robert Lemaignen in 1962 op. Met 
een doctoraat in de rechten was hij voordien exporteur, 
onafhankelijk senator van de Vendée (1946 - 1959) en 
Minister van Landbouw bij de regering van Michel Debré 
(1959 - 1961). Zijn andere bevoegdheden bij de 
Commissie zijn Sociale Zaken, Landbouw en Transport. 

Jean-François Deniau 

Jean-François Deniau neemt in 1970 de post van 
Commissaris voor Ontwikkeling over. Deniau heeft 
verschillende universitaire studies gevolgd, waaronder 
aan de École Nationale d'Administration, een Franse 
topschool voor toekomstige administrateurs. Hij is al van 
het begin betrokken bij de oprichting van de EEG, en 
schrijft het voorwoord voor het Verdrag van Rome. Eerst 
is hij directeur buitenlandse betrekkingen, en vanaf 1963 
doet hij ervaring op in Mauritanië als ambassadeur. In 
1967 wordt hij eurocommissaris voor buitenlandse 
handel. Als commissaris is hij verantwoordelijk voor de 
toetredingsonderhandelingen met het Verenigd 
Koninkrijk, Ierland en Denemarken. Verder is hij ook 
actief als schrijver, mensenrechtenactivist en journalist. In 
1973 verlaat hij de Commissie om staatssecretaris van 
buitenlandse zaken en vervolgens van landbouw in de 
regering van premier Pierre Messmer te worden.  

Fig. 5 Henri Rochereau Fig. 6 Jean-François Deniau 
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Claude Cheysson 

Claude Cheysson had verschillende buitenlandse 
opdrachten voor hij in 1973 bij de Commissie komt. Na 
zijn studies aan de Ecole Polytechnique en Ecole Nationale 
d’Administration, werkt hij in meerdere Aziatische en 
Noord-Afrikaanse landen. Hij is kabinetschef voor Pierre 
Mendès France (1954-1955) en voorzitter van de 
l'Entreprise minière et chimique en de Compagnie des 
potasses du Congo (1970-1973). Cheysson is de man van 
de verandering. Hij wordt beschreven als dynamisch en 
impulsief. Hij beheerste het Engels goed. Hij wil het 
geografische kader hervormen, maar ook de manier van 
werken. Na zijn vertrek bij de Commissie wordt hij 
minister van buitenlandse betrekkingen in vier 
opeenvolgende regeringen. 

 

Jacques Ferrandi 

Jacques Ferrandi studeert aan de Prytanée militaire de la 
Flèche en aan de Ecole Nationale de la France d’Outre-
Mer. Zijn eerste expertise in Afrika doet hij op als 
administrateur in Senegal (1941-1943). Daarna wordt hij 
officier van de Senegalese Tirailleurs. Bij zijn terugkeer 
naar Frankrijk, wordt hij aangesteld als administrateur en 
nadien technisch raadgever bij het Franse ministerie 
d’Outre-Mer (1945-1949). In 1953 vertrekt hij als 
algemeen directeur van de Services économiques et du 
Plan de l’Afrique occidentale française naar Senegal. Daar 
ontmoet hij minister Maurice Faure en krijgt hij een 
carrière bij de Europese Commissie aangeboden. Als 
Robert Lemaignen, een goede kennis van Ferrandi, in 
1957 de functie van commissaris voor Overzeese Gebieden 
opneemt, wordt Ferrandi zijn kabinetschef. In 1962 neemt 
hij de functie op van Directeur des Etudes et Programmes 
de Développement. Vanaf 1963 wordt hij als Directeur du 
Fonds Européen de Développement benoemd, totdat hij in 
1976 op vervroegd pensioen vertrekt na een conflict met 
Claude Cheysson. 

Fig. 7 Claude Cheysson 
Fig. 8 Jacques Ferrandi 



 

Heinrich Hendus 

Heinrich Hendus vervangt Helmuth Allardt, die een 
stoorzender was op het regionalistische beleid. Omdat deze 
Directeur Général, aangeduid door de Duitse regering, te 
veel kritiek had op de Frans-Afrikaanse orientering van 
het beleid. Heinrich Hendus wordt in 1960 aangesteld als 
Directeur Général onder druk van de Franse minister van 
buitenlandse zaken. Als oud-consul van Duitsland in 
Algerije heeft Hendus goede relaties met de autoriteiten 
van Frankrijk, en begrijpt dus beter de inzet van de 
Association voor Frankrijk. Hij schenkt het volle 
vertrouwen aan Jacques Ferrandi. In 1968 verlaat hij het 
Ontwikkelingsfonds. 

André Auclert 

Auclert is oud-administrateur, en wordt de financiële 
rechterhand van Ferrandi. Hij werkt voor de Direction 
Générale des Affaires Economiques et du Plan en AOF 
(1953 - 1957) vooraleer hij in de Division des Etudes start. 
Bij de hervorming in 1963 vergezelt hij Ferrandi naar de 
nieuwe Direction C, waar hij in 1967 promoveert tot chef 
de la Division Opérations Financières. Samen met Jean 
Chapperon en Jacques Ferrandi vormen zij een 
complementaire ploeg die in eenzelfde geest en met 
dezelfde methode werkten.145 Hij is een van de weinige 
vertrouwelingen van Ferrandi die de nieuwe wind onder 
Cheysson naar zijn hand heeft kunnen zetten. Hij vertrok 
in 1989 als Directeur Général Adjoint van de DG 
Ontwikkeling. 146 

 
145 Dimier, "L’institutionnalisation De La Commission Européenne (Dg 
Développement): Du Rôle Des Leaders Dans La Construction D’une 
Administration Multinationale 1958-1975." 
146 Frisch, "Le Rôle De La France Et Des Français Dans La Politique 
Européenne De Coopération Au Développement," 12. 

Fig. 9 Heinrich Hendus 
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Michel Cellerier  

Michel Cellerier is één van de Franse oud-administrateurs 
en ex-collega’s van Ferrandi. Deze heeft hem dan ook aan 
zijn functie in de Direction des études et programmes de 
développement geholpen. 

Alo Heinemann 

Alo Heinemann is verantwoordelijk voor projecten. Hij is 
een Duitse architect, en wordt in 1968 uitgerangeerd. We 
zien hem terug verschijnen in 1975 als ontwerper van 
l’Institut Polytechnique Rural De Katiboutou, wat na 
jaren stilte niet gerealiseerd wordt. 147 

  

 
147 "212.11.53 Proc.Acc./Ml Institut Polytechnique Rural De 
Katiboutou Réaction Dossier Exécution Et Surv. Trav. Etude Du 
1.12.1972 Au 1980," (Brussel: A.C.E.). 
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KWANTITATIEVE ANALYSE 
  Input versus output 
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In dit tweede deel gaan we onderzoeken welke prioriteiten 
en trends we kunnen vaststellen op vlak van de 
onderwijsprojecten die het Ontwikkelingsfonds realiseert 
tijdens de jaren ‘60 tot ’80. Deze analyse is gebaseerd op 
de schoolprojectenlijst opgesteld op basis van de 
Archieven van de Europese Commissie en 
Alimanestianu’s The European Development Fund: 
Education-Training, 1958-1980.148 Aan de hand van de 
basisgegevens van de 176 schoolinfrastructuurprojecten, 
die het EOF heeft laten bouwen in de eerste twee decennia 
na hun oprichting, onderzoeken we welke factoren het 
bestedingspatroon van het Ontwikkelingsfonds in de 
sector van de scholenbouw drijven.  

Meer bepaald vragen we ons af wat is de plaats van de 
scholenbouw in het geheel van de projecten van het EOF. 
Wanneer kiest het EOF voor scholenbouw? Wat is 
daarvoor dan de reden? Ook toetsen we in welke mate het 
EOF ook effectief rekening houdt met de officiële criteria 
die het zelf vooropstelt om te gaan kiezen voor een project 
in het ene of in het andere land. 

 
148 Zie Methodologie 

Een evolutie naar return on 

investment 

Van infrastructuur over landbouw naar 

industrie: een overzicht 

Elke vernieuwde conventie storten de lidstaten van de 
Europese Economische Gemeenschap een 
overeengekomen bedrag in het Europees 
Ontwikkelingsfonds (EOF). Dit betekent ongeveer elke vijf 
jaar een nieuwe kapitaalinjectie. Het eerste fonds loopt 
van de oprichting van de Europese Economische 
Gemeenschap in 1957 tot 1964. Bij de eerste Yaoundé-
conventie in 1964 gaat het tweede EOF in werking tot in 
1970. De derde conventie loopt van 1970 tot 1975. In 
1975 wordt op de eerste Lomé-overeenkomst de duur van 
het vierde EOF vastgelegd tot 1980. Deze fondsen worden 
vaak niet voor het einde van de conventie volledig 
opgebruikt, maar de besteding ervan loopt nog enkele 
jaren door. Zo zijn bij het aflopen van de eerste termijn van 
5 jaar maar de helft van de 316 goedgekeurde projecten in 
uitvoering. De contracten lopen dus verder tot in 1964. In 
de periode 1962 -1964 worden er nog nieuwe projecten 
aangenomen wat het totaal brengt op 410 projecten. In 
het verslag van de eerste 15 jaar van het 
Ontwikkelingsfonds schrijft men dit toe aan het 
perfectionisme van de ambtenaren. Zij zouden zich enkel 
willen engageren als de economisch en sociaal 
verantwoorde projecten ook technisch op punt stonden.149 

 
149 Commission des Communautés européennes, Fonds Européen De 
Développement 1960-1975: Quinze Années De Coopération Au 
Développement (Bruxelles: Commission des Communautés européennes, 
1975), 29. 
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Hieronder wordt de evolutie in het bestedingspatroon bij 
de opeenvolgende conventies geanalyseerd. 

De geïnvesteeerde bedragen worden uitgedrukt in unités 
de compte (u/c). Dit is een fictieve munteenheid die 
gekoppeld is aan de waarde US dollar tot 1971. Nadien 
fluctueert de ratio. In 1976 is l’unité de compte gelijk aan 
$1,24 in 1980 is 1 u/c 1,39 Amerikaanse dollar waard.150 
Bij het vierde EOF valt op dat het bedrag dat kan 
geïnvesteerd worden verdrievoudigd is tot meer dan 3 
miljard u/c.151 152 Dit valt gedeeltelijk te verklaren door de 
toetreding van het Verenigd Koninkrijk, Ierland en 
Denemarken tot de Europese Gemeenschap. De toetreding 
van de Commonwealth-groep verdubbelt het aantal 
ontvangende landen. Frankrijk en Duitsland storten 

telkens hetzelfde bedrag. Daarop volgen België en 
Nederland als de tweede grootste donoren. Het aandeel 
van Italië stijgt over de jaren, wat te waken zou kunnen 
hebben met de grote betrokken in het bouwgebeuren door 
het EOF.153 

 

De fondsen van het ontwikkelingsbeleid worden verdeeld 
over verschillende sectoren. Deze verdeling wordt grafisch 
weergegeven in Fig. Aandeel Investering per sector. Door 
de ad hoc aanpak, zoals besproken in het eerste deel van 
deze masterproef, is de verdeling eerder het resultaat van 

 
150 Adrian Hewitt, The European Development Fund and Its Function in 
the Eec's Development Aid Policy (Overseas Development Institute, 
1982), 9. 
151 Fig. Totale Investering in Alle Sectoren. 
152 Commission des Communautés européennes, Fonds Européen De 
Développement 1960-1975: Quinze Années De Coopération Au 
Développement - Annexes (Bruxelles: Commission des Communautés 
européennes, 1975), 17. 
153 Zie verder, ‘Architecten’ 

toevalligheden dan van een vooraf uitgetekend politiek 
beleid. Enkel de verdeling tussen economische en sociale 
projecten wordt telkens bij het opstarten van een 
conventie bepaald door de raad van de ministers.154 De 
Duitsers en Nederlanders zijn overtuigd van het nut van 
invoeren van rendementscriteria zoals dit bijvoorbeeld 
gebeurde bij de Wereldbank. Er wordt bij de eerste 
conventie een verhouding vooropgesteld van één derde 
economische en twee derde sociale projecten.155 De sociale 
projecten zijn voornamelijk de sectoren Onderwijs, 
gezondheid en habitat. De andere projecten zouden een 
economisch voordeel moeten kunnen opleveren. Eén van 
de beweegredenen voor de oprichting van het 
Ontwikkelingsfonds is het delen in de lasten van een 
kolonie. De sociale sector is een grote kost die geen directe 
return on investment geeft. Als de volledige Gemeenschap 
deze kosten draagt, speelt dit in het voordeel van 
Frankrijk, dat veel kolonies heeft. Bovendien is er een 
grote druk op het onderwijs op het moment dat de 
onafhankelijkheid van de gekoloniseerde landen in zicht 
komt. Het lijkt dan ook redelijk om aan te nemen dat de 
vrees dat de indruk zou kunnen ontstaan dat het EOF 
neokolonialistische ambities heeft er in zekere mate toe 
leidde dat er meer sociale projecten worden goedgekeurd 
dan industriële. 

 
154 Commission des Communautés européennes, Fonds Européen De 
Développement 1960-1975: Quinze Années De Coopération Au 
Développement, 27 bis. 
155 Jacques Ferrandi, "Interview," in Archives historiques de l'Union 
européenne, ed. Jean-Marie; Legendre Palayret, Anaïs (Ajaccio28 en 29 
mei 2004). 
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De belangrijkste uitgavenposten over de vier eerste FED 
Conventies zijn transport & communicatie (gemiddeld 
genomen 35,5%), en landbouw en onderwijs (elk tussen 
10 en 37 procent).156 Ook de gezondheidssector en 
hydraulica & habitat krijgen een significant aandeel van 
de financiering. 

We beschrijven de opeenvolgende conventies hieronder 
meer in detail. De eerste projecten157 zijn voornamelijk 
infrastructuurwerken. Er wordt prioriteit gegeven aan 
basisinfrastructuur, zoals wegen en scholen. Op 7 april 
1959 wordt de eerste financieringsovereenkomst met 
ontvangende landen goedgekeurd: enkele 
infrastructuurprojecten in de Democratische Republiek 
Congo, en enkele andere projecten in Rwanda en Burundi. 
Het opstarten van een landbouwproject vraagt meer 
voorbereidende studie en organisatie dan de aanvraag 
voor een infrastructuurproject. Dit kan een factor zijn in 
het overwicht van infrastructuurprojecten bij het eerste 
EOF.158 

Vanaf het tweede EOF159 gaan er meer fondsen naar 
landbouwprojecten, namelijk 37% van het totale budget 
van EOF 2 versus slechts 16% van het totale budget bij 
EOF 1). 160 Zodra de eerste infrastructuur voorzien is, 
komen er andere behoeften van de net onafhankelijke 
staten op de voorgrond. Voedsel wordt voornamelijk 
geïmporteerd. Investeringen in de landbouw moeten 
ervoor zorgen dat de jonge staten in hun eigen voedsel 
kunnen voorzien.161 Tijdens deze periode is Rochereau 

 
156 Fig. Aandeel Investering Per Sector. 
157 Commission des Communautés européennes, Fonds Européen De 
Développement 1960-1975: Quinze Années De Coopération Au 
Développement, 66. 
158 Ibid. 
159 Ibid., 66. 
160 Fig. Aandeel Investering Per Sector. 
161 Frédéric Baron and Gérard Vernier, Le Fonds Européen De 
Développement, (1re éd.) ed. (Paris: Presses universitaires de France, 
1981), 77. 

commissaris voor ontwikkeling. Zijn persoonlijke interesse 
voor landbouw kan ook een rol spelen in de plotse stijging 
van de fondsen voor deze sector. Jean Chapperon, zijn 
kabinetschef, zegt in een interview dat Rochereau als 
Frans oud-minister van landbouw hem vroeg om alle 
landbouwdossiers aandachtig te bestuderen en op te 
volgen.162  

Ook in de investeringen op vlak van onderwijs zien we een 
verschuiving vanaf het tweede EOF. Na 1963 gaat 
ongeveer de helft van de investeringen voor het onderwijs 
naar technische assistentie, beurzen en leerkrachten.163 
Hierdoor is de terugval in het aandeel van investeringen 
in de onderwijssector t.o.v. het gehele investeringspakket 
nog relatief beperkt, ook al is er ook op dit domein een 
aanzienlijke afname van het aantal 
infrastructuurprojecten.164Bij het 4de EOF gaat er nog 
slechts 3,9% van het totale budget naar investeringen in 
schoolinfrastructuur (een forse inkrimping t.o.v. de 16,1% 
bij EOF 1) terwijl nog 10% van het totale budget gaat naar 
investeringen in het onderwijs in zijn geheel. Er wordt ook 
in andere sectoren meer budget voorzien voor technische 
assistentie. Dit verklaart dat de terugval van het aandeel 
van scholenbouw in alle uitgevoerde 
infrastructuurwerken relatief klein is, met als hoogste 
aandeel 18% bij EOF 1 en laagste aandeel 8% bij EOF. 
165.166  

 
162 Jean Chapperon, "Interview," in Archives historiques de l'Union 
européenne, ed. Jean-Marie; Legendre Palayret, Anaïs (La Garde 
Freinet24 januari 2004). 
163 Joanna Alimanestianu-Van Bel, The European Development Fund: 
Education-Training, 1958-1980 (Luxembourg, Washington, DC: Office 
for Official Publications of the European Communities, European 
Community Information Service distributor, 1983). 
164 Fig. Investering Schoolinfrastructuur Ten Opzichte Van Totale 
Investering in Alle Sectoren. 
165 The European Development Fund: Education-Training, 1958-1980, 
5. 
166 Fig. Investering Schoolinfrastructuur Ten Opzichte Van Investering in 
Infrastructuur in Alle Sectoren. 
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In het derde EOF167 komt er een evenwicht. In het eerste 
EOF omvatte de sociale sector meer dan 1/3 van de 
projecten, maar in de daaropvolgende fondsen daalden de 
sociale investeringen. De schoolprojecten stegen dan wel 
weer in het derde EOF. Deze dalingen hadden te maken 
met het inzicht dat een evenwicht tussen projecten in de 
tertiaire sector en projecten in de economische sectoren 
onmisbaar is. Zonder inkomsten van deze laatste is het 
onmogelijk om de onderhouds- en werkingskosten van 
projecten zoals scholen te dragen. Bovendien kwam het 
concept rentabiliser l’aide meer naar de voorgrond. 
Ontwikkelingshulp moest opbrengen door te kiezen voor 
projecten in sectoren van de donor, importcontracten 
voor de EEG of opdrachten voor Europese studiebureaus. 
168 

  

 
167 Commission des Communautés européennes, Fonds Européen De 
Développement 1960-1975: Quinze Années De Coopération Au 
Développement, 66. 
168 Dieter Frisch, "Le Rôle De La France Et Des Français Dans La Politique 
Européenne De Coopération Au Développement," (Paris2011). 
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In het vierde EOF169 wint de industrie veel terrein, van 6 
procent bij het derde EOF naar 20% in de vierde periode.170 
De sociale focus van in het begin wordt losgelaten. De 
focus komt meer te liggen op projecten in de productieve 
sector omwille van de hiermee verbonden economische 
voordelen. Hier is wellicht het einde van het tijdperk 
Ferrandi en zijn ad hoc aanpak voelbaar. Return on 
investment wordt de algemene norm. Bovendien is naar 
alle waarschijnlijkheid een evenwicht bereikt tussen het 
aantal kinderen dat een opleiding geniet en de 
absorptiekracht van de markt en de staat om de 
afgestudeerden te werk te stellen. Anderzijds speelt 
mogelijk de economische crisis van de jaren 70 mee, 
nochtans zeker minder uitgesproken als bij de Wereldbank 
met zijn economische visie. Ten slotte blijkt uit het 
zelfevaluatierapport dat het investeren in bouwprojecten 
met ontwikkelingshulpfondsen niet altijd even efficiënt 
was naar economische output toe.171 Ook in de algemene 
tendens van ontwikkelingshulp in de jaren ’70 vinden we 
terug dat het effectieve succes moeilijk te garanderen en te 
controleren is. 

Scholenbouw: sterke start en verdere 

groei op maat van de nieuw-

onafhankelijke staten 

In dit deel gaan we in op de infrastructuurprojecten in het 
onderwijs. In het vorige deel komt reeds aan bod dat er 
met het eerste fonds veel scholen gebouwd zijn. Nadien 

 
169 EU Commission, "Courrier De L'association = Association News," 
Januari/Februari 1981, no. 65 (1981): VIII. 
170 Aandeel Investering Per Sector. 
171 Commission des Communautés européennes, Fonds Européen De 
Développement 1960-1975: Quinze Années De Coopération Au 
Développement, 178. 

vermindert dit sterk.172 Dit is deels te verklaren doordat de 
infrastructuurnoden al in de eerste periode voor een 
aanzienlijk deel ingelost zijn. De eerder voorziene 
infrastructuur blijft functioneren in de daaropvolgende 
jaren, en vaak zelfs tot vandaag. In de grafiek Investering 
schoolinfrastructuur zien we dat de projectlijst steeds lager 
ligt dan de investering volgens Alimanestianu’s The 
European Development Fund: Education-Training, 1958-
1980. Dit kan te wijten zijn aan beperkingen van het 
archief en bijgevolg onvolledigheid van de projectlijst. 
Toch volgen ze dezelfde trend. 

Bovendien heeft scholenbouw niet direct een economische 
return. In het vierde EOF stijgt het aantal projecten, Dit is 
te verklaren door de toename van de algemene slagkracht 
van het fonds bij de toetreding van de Commonwealth-
groep. 

De gemiddelde prijs per project stijgt over de verschillende 
periodes.173 In Fonds Européen De Développement 1960-
1975: Quinze Années De Coopération Au Développement 
schrijft men dit toe aan de drang van de nieuwe 
onafhankelijke staten om grote autonome projecten op te 
zetten.174 De plotse knik naar de derde termijn is te wijten 
aan de inflatie van 12% in de EEG door de oliecrisis in 
1973. De prijzen van de bouwmaterialen rijzen de pan uit.  

175 Bovendien is er met dit fonds de prestigieuze 
universiteit in Mogadishu in Somalië gebouwd, de enige 
die volledig gefinancierd wordt door het EOF.176 Deze 
 

 
172 Fig. Aantal Schoolinfrastructuurprojecten. 
173 Fig. Gemiddelde Prijs Per Schoolinfrasctructuurproject. 
174 Fonds Européen De Développement 1960-1975: Quinze Années De 
Coopération Au Développement, 30. 
175 Jiat-Hwee Chang, "Building a (Post)Colonial Technoscientific 
Network," in The Scaffolding of Empire, ed. Peter Scriver (University of 
Adelaide, 2007). 
176 Commission des Communautés européennes, Fonds Européen De 
Développement 1960-1975: Quinze Années De Coopération Au 
Développement, 121. 
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investering vertegenwoordigt een waarde van 
10.922.000 u/c 177 Dit is het duurste project van deze 
periode, en dit project heeft een erg grote impact op de 
gemiddelde prijs per project van het derde EOF. Zonder dit 
project zou de gemiddelde prijs zich zo’n vijfhonderd 
duizend unités de compte lager bevinden.178 Met het vierde 
fonds zijn er veel projecten in het hoger onderwijs 
uitgevoerd, namelijk 28. Het relatief kleine aandeel 
universiteiten in de onderwijsprojecten zou men kunnen 
toeschrijven aan algemene voorkeur van de Afrikaanse 
landen om de prestigieuzere universiteiten via bilaterale 
hulp te investeren. Aan deze projecten is er dan ook veel 
prestige verbonden. De meningen binnen de Europese 
Gemeenschap zijn verdeeld over de gewenste schaal van 
de projecten. Sommigen vinden dat het fonds enkel 
grootschalige megalomane projecten verwezenlijkt, 
anderen spreken van betekenisloze, onzichtbare projecten 
die moeilijk bij de publieke opinie te verdedigen zijn. De 
waarheid ligt allicht in het midden. 179 

Bij de analyse van de verschillende types scholen die 
gebouwd zijn, valt het op dat het aantal lagere 
schoolprojecten steevast het laagst ligt.180 Dit aantal geeft 
een vertekend beeld, omdat dit type projecten bijna altijd 
meerdere scholen bevatten. Zo bevat één project vaak zo’n 
honderd nagenoeg identieke broussescholen. In de 
zelfevaluatie van het Ontwikkelingsfonds stelt men dat 
met het eerste fonds voornamelijk lagere scholen gebouwd 
zijn. Een project in het lager onderwijs is een investering 
waarbij een donor weinig economisch of politiek voordeel 
heeft. Vanaf de tweede termijn ligt de nadruk op secundair 
en hoger onderwijs, om zo een elite van technisch 
leidinggevenden te vormen die het koloniaal bestuur 

 
177 Dit project is één van de vier voorbeelden die volledig uitgelegd 
worden in Fonds Européen De Développement 1960-1975: Quinze 
Années De Coopération Au Développement - Annexes, 125-27. 
178 Het gemiddelde zou 1.416.529,41 u/c bedragen. 
179 Ferrandi, "Interview." 
180 Fig. Aantal Projecten Per Onderwijstype. 

kunnen vervangen. 181 De terugval van de gemiddelde 
prijs per project voor lagere scholen sluit aan bij deze 
stelling. 182 Kleinere budgetten per basisscholenproject 
duiden op minder grootschalige projecten, en dus een 
kleiner aantal scholen. In de koloniale periode wordt er 
meer gefocust op lager onderwijs. In de Franse en Britse 
kolonies is er slechts een kleine elite opgeleid om mee te 
draaien in het administratieve apparaat. De gemiddelde 
prijs voor een hogere instelling ligt systematisch hoger 
dan deze van een middelbare school, wat te verklaren valt 
door de grotere specifieke materiaalkost en de 
representatieve functie van het hoger onderwijs. 

Return on investment versus de vrees 

voor een neokolonialistische stempel 

Zowel de Nederlanders en Duitsers als de jonge Afrikaanse 
staten stonden erg sceptisch tegenover de koloniale 
erfenis.183 Het succes van de ACS-EEG-verdragen zou 
afhangen van de omvorming van deze neokoloniale visie 
naar een acceptabele politiek. Om de publieke opinie in de 
ontvangende landen voor zich in te nemen werden grote 
middelen ingezet. Regelmatig reisden prominente 
ambtenaren af naar Afrika om de plaatselijke elite te 
ontmoeten, en indien mogelijk ook enkele projecten in te 
huldigen. Ook richt de dienst externe relaties studiereizen 
in voor de afgevaardigden van de Afrikaanse staten, en 
gaat het hoofd van deze dienst, Jacob Van der Lee, vurig 
spreken in de minder overtuigde Europese lidstaten. Bij de 

 
181 Commission des Communautés européennes, Fonds Européen De 
Développement 1960-1975: Quinze Années De Coopération Au 
Développement, 120. 
182 Fig. Gemiddelde Prijs Per Project Per Onderwijstype. 
183 Deze paragraaf is gebaseerd op: Véronique Dimier, "Du Bon Usage De 
La Tournée: Propagande Et Stratégies De Légitimation Au Sein De La 
Direction Générale Développement, Commission Européenne (1958-
1970)," Pôle Sud, no. 15 (2001). 



 

elite had deze aanpak zeker succes, gezien de hernieuwing 
van de verdragen door alle Afrikaanse landen.184 Ook 
wordt er benadrukt dat het gaat om 
samenwerkingsverbanden, en niet om “hulp”. 185 
Nochtans zijn de structuren volledig gebaseerd op het 
koloniaal bestel en de aanpak erg neokoloniaal.186 De 
angst om als neokoloniaal beschouwd te worden uit zich 
ook in de projectkeuze. Het voorzichtige begin met 
voornamelijk projecten zonder direct winstoogmerk kan 
hierdoor verklaard worden. 

Toch blijkt return on investment een belangrijk thema te 
zijn binnen de politiek van het Europees 
Ontwikkelingsfonds. De rationalisten die deze 
economische benadering verkiezen, winnen terrein. De 
investeringen in onderwijs dalen ten voordele van 
landbouw en industrie. De algemeen directeur van de 
UNESCO, Mr. Amadou Mahtar M’Bow, stelt in 1975 in de 
publicatie van het EOF na 15 jaar werking dat onderwijs 
ook een rem op de economie kan zijn. Studenten verlaten 
het platteland en vinden in de stad niet voldoende werk 
omdat ze opgeleid zijn om ambtenaar te worden, niet om 
in productiesectoren terecht te komen. M’Bow vindt dat 
onderwijs het individu moet opleiden maar ook 
voorbereiden op werk. 187 In realiteit investeert het 
Ontwikkelingsfonds in zeer diverse onderwijsinstellingen, 
niet enkel beroepsonderwijs, maar bijvoorbeeld ook een 
architectuurschool. Het zou ondenkbaar zijn dat de 
Wereldbank een dergelijk duur en prestigieus project met 
een beperkte return on investment financiert. De puur 
economische benadering van ontwikkelingshulp zorgt 

 
184 Met uitzondering van Guinee 
185 Commission des Communautés européennes, De Procedures Van Het 
Europees Ontwikkelingsfonds, vol. 4, Ontwikkeling (Luxembourg: Office 
Des Publications Officielles Des Communautés Européennes, 1981), 6. 
186 zie deel 1 over de werking van het Europees Ontwikkelingsfonds 
187 Commission des Communautés européennes, Fonds Européen De 
Développement 1960-1975: Quinze Années De Coopération Au 
Développement. 

ervoor dat de Wereldbank andere projecten bouwt, zoals 
beroepsgerichte instellingen. Het Europees 
Ontwikkelingsfonds daarentegen aanvaardt ook projecten 
die een politiek of symbolisch voordeel kunnen bieden 
voor Europa en voor de Afrikaanse staten. 188  

De kracht van het initiatief beïnvloedt 

de geografische verdeling 

In dit deel gaan we zoek naar de mogelijke 
invloedsfactoren voor de investeringsverdeling per land. 
We toetsen eerst de officiële criteria die het 
Ontwikkelingsfonds zelf opstelde. In de volgende grafieken 
wordt de data geografisch weergegeven. De grootte van de 
cirkel geeft het aantal projecten of de totale investering 
over de 4 periodes in dat land weer. Het kleuren 
continuüm duidt de verhouding van een land in functie 
van de beoogde criteria of mogelijke invloedsfactoren aan. 

De geografische spreiding van de projecten is niet 
evenredig verdeeld over alle potentieel ontvangende 
landen. De officiële criteria die het EOF in zijn publicaties 
geeft, toetsen we aan de in het archief van de Europese 
Commissie gevonden materiaal. We gaan op zoek naar de 
factoren die verklaren waarom het EOF in bepaalde 
landen meer of minder scholen bouwt. De historische 
band met de 46 deelnemende landen bepaalt het 
lidmaatschap aan de ACS-groep. De gebieden van de Lomé 
conventies maken maar één tiende van de bevolking van 
de ontwikkelende wereld uit.189 

 
188 Anne-Sophie Claeys, "'Sense and Sensibility': The Role of France an 
French Interests in European Development Policy since 1957," in Eu 
Development Cooperation: From Model to Symbol, ed. Karin Arts and 
Anna K. Dickson (Manchester: Manchester university press, 2004), 116. 
189 Hewitt, The European Development Fund and Its Function in the Eec's 
Development Aid Policy, 3. 
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Wat is de voorspellende waarde 

van de officiële 

toekenningscriteria? 

Het Ontwikkelingsfonds ontsnapt aan de becijferde 
aanpak van het projectkeuzeproces door te stellen dat de 
data over de verschillende landen nog niet beschikbaar 
zijn. 190 Effectief komen gegevensbanken met relevante 
indicatoren zoals de UNESCO Gross Enrolment Rate pas in 
1971 echt ter beschikking.191 Maar het bevolkingsaantal 
en het bruto nationaal product per inwoner zijn wel 
beschikbaar en becijferbaar. Deze worden in Le Fonds 
Européen De Développement van Baron en Vernier 192 
samen met de geografische situatie en de participatie als 
algemene criteria voor investeringsverdeling beschouwd 
tijdens de onderhandelingen per land.  

Na 15 jaar werking schrijft het Ontwikkelingsfonds dat na 
een eerste periode de armste landen zoals Burundi, 
Rwanda en Somalië, speciale maatregelen krijgen om hun 
achterstand in te halen. Deze benadering is gelijkaardig 
aan diegene van de Verenigde Naties, die vanaf 1971 de 
25 minst ontwikkelde landen bevoordeelt.193 Het EOF 

 
190 Services des Publications des Communautés Européennes, "Les 
Critères D'appréciation Des Projets Soumis Au Fonds Européen De 
Développement," Développement de l'Outre-Mer 8149(1965): 16. 
191 UNESCO definieert de Gross Enrolment Rate als het totale aantal 
inschrijvingen binnen een land in een bepaald niveau van het onderwijs, 
ongeacht leeftijd, uitgedrukt als percentage van de bevolking in de 
officiële leeftijdsgroep die overeenkomt met dit niveau van het onderwijs. 
192 Baron and Vernier, Le Fonds Européen De Développement, 52. 
193 In 1971 zijn de minst ontwikkelde landen volgens de Verenigde 
Naties: Afghanistan, Benin, Bhutan, Botswana, Burundi, Chad, Ethiopia, 
Guinea, Haiti, the Lao People's Democratic Republic, Lesotho, Malawi, 
Maldives, Mali, Nepal, Niger, Rwanda, Somalia, Sudan, Uganda, United 
Republic of Tanzania, Burkina Faso, Samoa en Yemen Arab Republic. 
Aan de lijst toegevoegd in 1975: Bangladesh, Central African Republic, 

heeft echter geen vaste quota maar beoogt in het 
algemeen een betere verdeling van de middelen. Het 
Ontwikkelingsfonds heeft de neiging om de methodes van 
UNESCO te volgen. 194 Dit kan men ook opmerken in het 
rapport over de criteria voor de projectkeuze, waarbij het 
Europees Ontwikkelingsfonds de criteria van de United 
States Agency for International Development (USAID), 
binnen de Verenigde Naties en de FIDES 195 onderzoekt.196 
In een interview vertelt Ferrandi een anekdote over het 
verschil in aanpak met de Wereldbank, waarbij Ferrandi, 
bij een bezoek in Washington zegt voor schut te staan 
door de kordate economische aanpak van de Wereldbank.  

197 De onberekende aanpak van het EOF geeft meer 
vrijheid om de projecten te kiezen, maar ook minder 
transparantie. 

Het bevolkingsaantal wordt vaak als criterium aangeduid. 
Toch komt uit de analyse niet naar voor dat het 
bevolkingsaantal van 1957198 of 1979199 als significante 
factor voor het aantal projecten gezien kan worden. 
Rekening houdend met de gegevens van 1979 valt wel op 
dat het totale bedrag van de investeringen doorgaans 
evenredig is met het bevolkingsaantal.200 Ook in 1957 kan 
men deze trend al waarnemen, maar de lijn is veel 
 

 

Democratic Yemen and the Gambia; in 1977 Cape Verde en de Comoros; 
Guinea-Bissau in 1981 
194 Commission des Communautés européennes, Fonds Européen De 
Développement 1960-1975: Quinze Années De Coopération Au 
Développement, 32. 
195 Fonds d'Investissements pour le Développement Economique et 
Social, van Frankrijk 
196 Européennes, "Les Critères D'appréciation Des Projets Soumis Au 
Fonds Européen De Développement." 
197 Ferrandi, "Interview." 
198 United Nations. Statistical Office, Demographic Yearbook (New York: 
Department of Economic and Social Affairs, Statistical Office, United 
Nations., 1958). 
199 Alimanestianu-Van Bel, The European Development Fund: 
Education-Training, 1958-1980. 
200 Fig. Relatie Bevolkingsaantal 1979 - Investering. 
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grilliger. Hierin speelt de onvolledigheid van de 
beschikbare gegevens waarschijnlijk een rol. Senegal, 
Somalië en Tanzania springen uit de band. In Senegal en 
Somalie wordt er meer geïnvesteerd dan op basis van hun 
bevolkingsaantal kan worden verwacht, De investering in 
Tanzanië blijft daarentegen ondermaats. Dit heeft er 
voornamelijk mee te maken dat dit land als 
Commonwealth-land slechts bij het vierde EOF in 
aanmerking komt voor projecten. 

De oppervlakte van een land201 blijkt geen voorspellende 
waarde te hebben voor het geïnvesteerde bedrag. Een 
groot land krijgt niet per se meer investering in onderwijs. 
Het grootste bedrag wordt geïnvesteerd in Congo, 
begrijpelijk gezien de grote oppervlakte van dit land. 
Sommige landen zoals Senegal, Burkina Faso, Ivoorkust, 
Kameroen en Somalië krijgen ook een aanzienlijk deel van 
de koek, al zijn ze relatief klein. 202 Tanzania en Zambia, 
twee Commonwealth-leden die in het vierde EOF bij de 
groep zijn gekomen, kregen erg weinig investeringen 
vergelijking met hun oppervlakte. 

Het bruto nationaal product per capita203 is een veel 
voorkomende economisch criterium voor de geografische 
toewijzing van investeringen. Aangezien scholenbouw 
onder de sociale sector valt, is het eenvoudig te verklaren 
dat er geen correlaties met het aantal projecten of de 
grootte van de financiering wordt terug gevonden. 
Achteraf verantwoordt het Ontwikkelingsfonds de 
afwezigheid van de vooruitgang in bruto nationaal 
product met een term van de Franse economist F. Perroux: 
le coût de l’homme, wat impliceert dat de evolutie van het 

 
201 The European Development Fund: Education-Training, 1958-1980. 

 

 
203 Alimanestianu-Van Bel, The European Development Fund: 
Education-Training, 1958-1980. 

bruto nationaal product niet voldoende zijn om de 
verandering en de vooruitgang te meten, omdat het grote 
interne verschillen tussen arm en rijk kan verbergen.204 

Voldoen aan de algemene criteria voor 
investeringsverdeling resulteert niet steeds in een 
investering in de onderwijsinfrastructuur van een land 
evenredig met de grootte of het bevolkingsaantal. 
Factoren zoals oppervlakte en BNP zijn eerder gericht op 
economische projecten. 

  

 
204 Commission des Communautés européennes, Fonds Européen De 
Développement 1960-1975: Quinze Années De Coopération Au 
Développement, 178. 
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Officiële onderwijscriteria doorgelicht 

In dit deel zoomen we in op de specifieke criteria die 
gehanteerd (kunnen) worden voor de toekenning van 
onderwijsprojecten. Voor onderwijsprojecten komen 
bevolkingsaantal, levensstandaard, scholarisatiegraad en 
intrinsieke kwaliteiten van het project als belangrijke 
criteria naar boven. 205 Om de scholarisatiegraad te 
onderzoeken, moeten we ons baseren op de gegevens die 
pas vanaf 1971 beschikbaar zijn. De Gross Enrolment Rate 
(GER) van UNESCO206 biedt hiervoor een betrouwbare 
indicatie. UNESCO definieert de Gross Enrolment Rate als 
het totale aantal inschrijvingen binnen een land in een 
bepaald niveau van het onderwijs, ongeacht leeftijd. Dit 
wordt uitgedrukt als percentage van de bevolking in de 
officiële leeftijdsgroep die overeenkomt met dit niveau van 
het onderwijs.207 

De Gross Enrolment Rate over alle onderwijsniveaus heen 
toont geen verband met de investeringen van het EOF per 
land.208 Als we de gegevens per onderwijsniveau opdelen, 
worden wel duidelijke verbanden waargenomen. De 
lagere school Gross Enrolment Rate lijkt omgekeerd 
evenredig met het aantal primair onderwijsprojecten en 
de investering in dit type onderwijs.209 Als er weinig 
basisschool leerlingen zijn, investeert het EOF meer in 
lagere scholen. Kameroen (CM) en Senegal (SN)krijgen 
ondanks hun relatief hoge primaire GER, toch veel 
financiering voor lagere schoolinfrastructuur. Het aantal 

 
205 Européennes, "Les Critères D'appréciation Des Projets Soumis Au 
Fonds Européen De Développement," 49. 
206 UNESCO Institute for Statistics, "Gross Enrolment Ratio, Primary to 
Tertiary, Both Sexes (%)," (http://stats.uis.unesco.org/1971). 
207 Dit getal bekomt men door het totale aantal studenten in een 
onderwijsniveau ongeacht de leeftijd te delen door de grote van de 
leeftijdsgroep die officieel overeenkomt met het gegeven 
onderwijsniveau, vermenigvuldigd met honderd. Dit getal  
208 Fig. Investering - Gross Enrolment Rate Alle Onderwijsniveaus. 
209 Fig. Relatie Gross Enrolment Rate Voor Lager Onderwijs - Investering 
Lager Onderwijs. 

projecten stijgt bij een lagere GER, maar er zijn ook een 
heleboel landen die ondanks hun lage GER niet meer dan 
1 project krijgen. Toch kan dit een erg groot aantal 
scholen verspreid over het land bevatten. Het aantal 
projecten is dus niet indicatief. 

Bij het secundair onderwijs zijn deze verbanden minder 
zichtbaar.210 Een hoge secundaire Gross Enrolment Rate 
lijkt zelfs eerder licht in het voordeel te spelen om een 
middelbaar schoolproject te bemachtigen. Voor het hoger 
onderwijs zijn geen gegevens beschikbaar over de 
bestudeerde periode. Als we het stichtingsjaar van de 
eerste hogere onderwijsinstelling per land bekijken, komt 
er geen verband aan het licht.211 

Terwijl voor de basisscholen een kleinere Gross Enrolment 
Rate zorgt voor meer investering in lagere scholen, lijkt dit 
voor de secundaire en hogere instellingen voornamelijk 
van andere factoren af te hangen. 

 
210 Fig. Relatie Gross Enrolment Rate Voor Secundair Onderwijs - Aantal 
Projecten Secundair Onderwijs. 
211 Fig. Relatie Stichtingsjaar Eerste Universiteit - Investering Hoger 
Onderwijs. 
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Stabiele regering vraagt en krijgt meer 

In het volgende deel analyseren we in welke mate er een 
verband is tussen de politieke situatie van de ontvangende 
landen en de hoeveelheid ondersteuning die zij ontvangen 
(aantal projecten en geïnvesteerde middelen). We gaan na 
of er een verband is met het jaar waarin een land 
onafhankelijk wordt, wie het het koloniale moederland is 
en met de politieke stabiliteit van het Afrikaanse land. 

Door het initiatiefrecht van de regeringen van de 
Afrikaanse landen hebben, kunnen deze de toekenning 
van projecten beïnvloeden. Als we bekijken wanneer de 
staten onafhankelijk worden212, is er niet direct een 
verband tussen de investeringen en tijd dat het land 
onafhankelijk is.213 De eerste regeringen van de net 
onafhankelijke landen blijven dan ook vaak niet lang aan 
de macht. Als men het aantal staatsgrepen tot 1980214 in 
rekening brengt, blijken de meest onstabiele regeringen de 
minste aanvragen goedgekeurd te krijgen en de minste 
financiering te krijgen.215 Ongetwijfeld komt dit door een 
slecht functionerend staatsapparaat of door wantrouwen 
bij het EOF. Enkel Benin volgt dit patroon niet. Het is een 
onstabiel land dat toch veel projecten goedgekeurd krijgt, 
maar de totale investering blijft erg laag. Vijf van de acht 
projecten zijn in de eerste periode aangevraagd, voor de 
staatsgreep in 1963 door generaal Christophe Soglo. In 
Courrier, het tijdschrift dat de ACS-EEG relaties belicht, 
vermeldt men de uitzonderlijke interesse van Benin voor 
onderwijs.216 In de daaropvolgende jaren zijn slechts drie 
projecten gerealiseerd. De financiering van de 

 
212 Philippe Lemarchand, L'afrique Et L'europe: Atlas Du Xxe Siècle, 2me 
éd. rev. et mise à jour. ed. (Bruxelles: Complexe, 1994). 
213 Fig. Relatie Onafhankelijkheidsjaar - Investering in Eof 1, 2, 3 & 4. 
214 L'afrique Et L'europe: Atlas Du Xxe Siècle, 97. 
215 Fig. Relatie Aantal Staatsgrepen 1957-1979 - Investering. en Fig. 
Relatie Aantal Staatsgrepen 1957-1979 - Aantal Projecten. 
216 EU Commission, "Courrier De L'association = Association News," 
Maart/April 1976, no. 36 (1976): 46. 

Democratische Republiek Congo ligt erg hoog, maar dit 
wordt verklaard door de aanvragen van andere 
instellingen dan de staat.217218 

Een stabiele regering heeft dus een grotere capaciteit om 
projecten aan te vragen219. In Senegal  heeft Senghor een 
belangrijke visie op hoger onderwijs. Ook Houphouët-
Boigny was een stabiele factor en sterke persoonlijkheid. 
I voor kust  en Senegal bouwen met de fondsen van de 
EEG in het totaal 14 hogere instellingen met de fondsen 
van de vier EOF-conventies. Beide staatshoofden vermeldt 
Ferrandi in een interview als zijn persoonlijke relaties. 
K amer oen  bouwt in de eerste fondsen erg veel scholen. 
Dit kan te maken hebben met de daadkracht van het 
staatshoofd, Ahidjo. In de verdere periodes vermindert het 
Ontwikkelingsfonds de investeringen omdat het land zich 
tot de meest ontwikkelende van de ACS-groep kan 
rekenen. Ook in N i ger  hecht de Hamani Diori veel belang 
aan onderwijs.220 De aanvragen resulteren in boven 
gemiddelde financiering.221 De regeringen van Bur ki na 
Fas o  wisselen met vreedzame staatsgrepen. Hun visie op 
het fondsenbeleid wordt benadrukt in Courrier n°36.222 In 
de D emocr ati s che  republ i ek Congo  vraagt het 
Bureau de l’enseignement catholique het grootste deel van 
de projecten aan. Madagas kar  beschikt voor het 
communistische bewind over een voornamelijk Franse 
administratie die de banden met Europa versterkt. Beni ns 
 

 
217 Het Bureau d’enseignement Catholique krijgt 6 schoolprojecten in DR 
Congo. 
218 Zie deel Kwalitatieve analyse 
219 Fig. Relatie Aantal Staatsgrepen 1957-1979 - Investering. en Fig. 
Relatie Aantal Staatsgrepen 1957-1979 - Aantal Projecten. 
220 Commission, "Courrier De L'association = Association News," 58. 
221 Zie projectlijst in Bijlage 
222 “Guided by the priorities scheduled by the Upper Volta government, 
the EDF has provided well-balanced aid designed to contribute to the 
smooth development of the country.” Uit Commission, "Courrier De 
L'association = Association News," 63. 
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regeringen vinden onderwijs erg belangrijk, wat te 
merken is aan het aantal projecten in de eerste EOF-
conventies. Sudan  valt op als grote ontvanger uit de 
Commonwealth. Hier kan Jafaar Numeiris bevestiging 
van de banden met Europa voor iets tussenzitten. 

In Courrier n°36 worden regelmatig de beleidskeuzes van 
de regeringen benadrukt.223 Dit duidt op het belang van de 
Afrikaanse staten in het beslissingsproces. Ook heeft een 
stabiele regering vaak een beter uitgeruste administratie, 
wat het identificeren van de noden en het opstellen van de 
aanvraagdossiers bevordert. Veel Westers gezind dictators 
slagen erin een groot deel van de investeringen te 
verkrijgen. Ferrandi zegt in een interview dat de 
Afrikaanse staten hun eigen zaken in handen nemen en 
weten waar ze naartoe willen met hun uitgewerkte 
ontwikkelingsplannen. 224 

Bij een Afrikaanse regeringswissel komen er daarnaast 
soms enkele projecten in beginnende uitvoeringsfase in 
het gedrang, omdat ze niet meer in het gedachtegoed van 
de nieuwe leiders passen. 225 

In het begin krijgen vooral de landen met de meeste 
natuurlijk rijkdommen zoals Kameroen en Congo 
financiering. Ze staan het dichtst bij het opstarten van 
hun economie, doen de grootste eigen investeringen en 
beschikken over interessante projecten en het benodigde 
personeel, beargumenteert het Ontwikkelingsfonds na 15 
jaar werking.226  

  

 
223 Ibid. 
224 Ferrandi, "Interview." 
225 Commission des Communautés européennes, Fonds Européen De 
Développement 1960-1975: Quinze Années De Coopération Au 
Développement, 44. 
226 Ibid., 190. 
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Bevoorrechte partners 

In dit deel bespreken we de rol die de relaties met de 
donorlanden spelen in het toekennen van projecten en 
middelen. 

Het grootste deel van de investering gaat in de eerste 3 
EOF-conventies naar ex-kolonies van Frankrijk m.n. 
respectievelijk 92% bij EOF 1, 32% bij EOF 2 en 57% bij 
EOF 3.227 Frankrijk heeft dan ook 17 Afrikaanse landen 
gekoloniseerd. Opvallend is dat de landen in de 
invloedsfeer van België 18% en Italië 11% van de 
investeringen ontvangen over de 4 EOF-conventies heen. 
Nochtans maken ze samen slechts één vijfde van de ACS-
groep uit.228 De Democratische Republiek Congo, Rwanda, 
Burundi en Somalië krijgen steevast een groot aandeel 
projecten.229230 Vooral Somalië lijkt voordeel te halen uit 
het feit dat het zich als ex-kolonie van Italië in een unieke 
positie bevindt. In Courrier n°36 stelt men dat Somalië 
bijzonder slecht uitgerust was bij zijn onafhankelijkheid. 
De vooruitgang die de administratie gemaakt heeft in het 
identificeren van de noden in Somalië en het opstellen van 
de dossiers ziet men gereflecteerd in de stijging van het 
aantal projecten in de eerste drie EOF-conventies. De grote 
investering in landen in de Belgische invloedsfeer kan 
gedeeltelijk verantwoord worden door het 
bevolkingsaantal in deze landen. Dit aantal komt overeen 
met één derde van de totale populatie van de ACS-groep in 
1957. Ook kan de stijging in projecten en geïnvesteerde 
middelen toe te schrijven zijn aan de toegenomen 
belangstelling voor deze landen door de Belgische 
ambtenaren in het EOF.231 

 
227 Fig. Investering Per Invloedssfeer. 
228 Fig. Ibid. 
229 Fig. Aantal Projecten Per Invloedssfeer. 
230 Democratische Republiek Congo, Rwanda en Burundi maken deel uit 
van de Belgische invloedssfeer, en Somalië is een ex-kolonie van Italië. 
231 Ferrandi, "Interview." 

In het vierde EOF komt er een nieuw evenwicht tussen de 
projecten en investeringen in de ex-kolonies van Frankrijk 
en in de Commonwealth-landen van het Verenigd 
Koninkrijk. Er gaat nog 41% van de investeringen naar 
ex-kolonies van Frankrijk en 34% van het geïnvesteerd 
bedrag naar Commonwealth-landen.232 De Franse oud-
kolonies zijn talrijker, dus lijkt het vanzelfsprekend dat 
deze een fractie meer infrastructuurfinanciering 
ontvangen. Maar in de Commonwealth-landen woont 55 
procent van de betrokken bevolking, en de landen in 
Frankrijks invloedsfeer maar 22 procent.233 Het relatief 
groot aandeel van de investeringen in landen in de Franse 
invloedsfeer kan toe te schrijven zijn aan de verandering 
waarmee het toetreden van het Verenigd Koninkrijk 
gepaard ging. De ambtenaren bouwen verder op de 
bestaande banden met de Franse ex-kolonies en de 
Commonwealth-staten dienen voor de eerste keer 
aanvragen in. Het zou begrijpelijk zijn moesten deze 
aanvragen niet altijd conform zijn, of de houding van de 
Afrikaanse initiatiefnemers nog argwanend of onwennig. 
Ook stelt Claeys dat Frankrijk de Associatie tijdens de 
eerste Lomé-conventies duwt in de richting van de landen 
die al het langst een band hadden met het 
Ontwikkelingsfonds.234 Hewitt spreekt hier over 
‘maintenir l’acquis’. 235 

  

 
232 Fig. Aantal Projecten Per Invloedssfeer. 
233 Cijfers op basis van belokingsgrafiek 1979 
234 Claeys, "'Sense and Sensibility': The Role of France an French 
Interests in European Development Policy since 1957," 117. 
235 Hewitt, The European Development Fund and Its Function in the Eec's 
Development Aid Policy, 28. 
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Binnen de Franse ex-kolonies lijken er ook enkele landen 
grotere privileges te krijgen.  De landen die de beste 
contacten met Frankrijk hebben, halen qua aantal 
projecten ook voordeel uit deze relaties. In Hewitts analyse 
van het Europees Ontwikkelingsfonds benoemt hij 
Senegal, Niger, Mauritanië, Mali, Burkina Faso en 
Ivoorkust als geprivilegieerde staten.  De meesten hebben 
een stabiel bestuur door een dictatoriaal staatshoofd, dat 
vaak bijgestaan wordt door Europese regeringsleiders. 
Voor een stuk is dit dus een vicieuze cirkel: Europa steunt 
het regime en houdt hen mee aan de macht, en daarom 
kunnen deze leiders ook meer aanvragen doen en meer 
projecten in de wacht slepen. Zo leidt Ahidjo Kameroen tot 
in 1982, en in Mauritanië is Moktar Ould Dadah tot in 
1978 aan de macht. Mali en Burkina Faso lijken niet in 
het rijtje te passen van sterke leiders met belangrijke 
banden met Frankrijk. Burkina Faso kent vele 
staatsgrepen, maar de staatsleiders hebben een duidelijke 
visie.236 De meeste leiders genoten ook een opleiding in 
Frankrijk. Ferrandi zegt in een interview dat hij directe 
relaties had met Senghor (Senegal tot 1981), Houphouët-
Boigny (Ivoorkust tot in 1993), Hamani Diori (Niger tot 
1974), Omar Bongo (Gabon tot 2009) en Sékou Touré 
(Guinee tot 1984).237 Deze persoonlijke banden leiden er 
toe dat de ambtenaren terugkomen van een missie met 
een ‘boodschappenlijst’ van het Afrikaanse staatshoofd. 238 
Veel staatshoofden vragen bij de vernieuwing van de 
overeenkomsten om een verdeling in hun voordeel.239 Zo 
klaagt de minister van buitenlandse zaken van RDCongo, 
J.M. Bomboko, bij de eerste steenlegging van een school in 

 
236 Commission, "Courrier De L'association = Association News," 63. 
237 Ferrandi, "Interview." 
238 Ursula Thiele, ibid., ed. Michel; Legendre Dumoulin, Anaïs (Brussel20 
oktober 2004). 
239 Jean Chapperon, ibid., ed. Jean-Marie; Legendre Palayret, Anaïs (La 
Garde Freinet24 januari 2004). 

1968 dat ze maar een laag percentage van het globale 
fonds krijgen. 240 

Bovendien focussen Senghor en Houphouët-Boigny erg op 
onderwijs in hun beleid. Aan de kant van de 
Commonwealth-landen valt Soedan in het vierde EOF op 
door de relatief hoge financiering die het weet te 
bemachtigen. Jafaar Numeiri voert vanaf 1971 een 
anticommunistisch beleid. De banden met West-Europa 
en de Verenigde Staten worden sterk aangehaald. 

Het cliëntelisme van Ferrandi heeft waarschijnlijk een 
zekere invloed op de verdeling van de fondsen. De 
gegevens wijzen erop dat de combinatie van sterke relaties 
met Frankrijk en persoonlijke banden met Ferrandi een 
belangrijke rol speelt bij de verdeling van de 
schoolprojecten 

  

 
240 "211.004.16 - Rdc/206-207-216-217/64-65 Ecole Sup. 
Pédagogique De: Elisabethville Thysville Léopoldville Kimwenza 
Exécution 000473 Du 1.7.1968 Au 31.3.1969," (Brussel: A.C.E.). 



94 



   



96 

De rol van de Koude Oorlog 

Het Ontwikkelingsfonds maakt zich sterk een neutraal 
fonds te zijn. Ongeacht het regime dat in de ACS-staat 
heerste, wordt een project enkel beoordeeld op zijn 
economische en technische capaciteiten. Hierdoor 
kunnen zowel westerse als socialistische georiënteerde 
landen beroep doen op het fonds. 241 Of dit weerspiegeld 
wordt in de realiteit onderzoeken we in dit deel. Ondanks 
de officiële apolitieke insteek maakt de beslissing om de 
Associatie op te richten toch deel uit van de wedloop om 
invloed te verwerven in het tot dan toe onontgonnen 
Afrika tijdens de Koude Oorlog. De Franse premier Charles 
de Gaulle zou volgens Henri Varenne, ambtenaar in het 
EOF, de bedoeling gehad hebben de Amerikaanse en 
Sovjetkrachten in Afrika in evenwicht te brengen. 
Daarvoor heeft hij nood aan een eenduidig Europees front, 
zoals het Europees Ontwikkelingsfonds. 242 Toch beweert 
Jean Durieux, collega-EOF-ambtenaar, dat de Koude 
Oorlog een ‘ver-van-hun-bed show’ is. Zowel voor de 
ambtenaren als voor de Europese Commissie zou het 
gebrek aan visie of politieke samenhang ervoor zorgen dat 
er praktisch op dit vlak geen interventie is. 243 

Verschillende landen verklaren zich socialistisch in de 
jaren ’60 en ’70. Sterke leiders maken handig gebruik van 
de wedloop om van twee walletjes te eten. Ze spelen de 
concurrerende wereldmachten tegen elkaar uit om zo 
meer voordelen te bekomen. Andere socialistische leiders 
zetten zich af tegen westerse donoren en kozen resoluut 
voor de Sovjetlanden. 244 In de grafiek wordt duidelijk dat 
 
241 Commission des Communautés européennes, Fonds Européen De 
Développement 1960-1975: Quinze Années De Coopération Au 
Développement, 170. 
242 Henri-Marie Varenne, "Interview," in Archives historiques de l'Union 
européenne, ed. Gérard; Legendre Bossuat, Anaïs (Parijs17 december 
2003). 
243 Jean Durieux, ibid., ed. Anaïs Legendre (Brussel3 maart 2004). 
244 Theodore Trefon, French Policy Towards Zaïre During the Giscard 
Dd’estaing Presidency, Cahiers Africains   Afrika Studies, (Tervuren: 

vanaf het moment dat de landen zichzelf socialistisch 
verklaren 245, het aantal projecten voor deze landen 
daalt.246 Toch is in het vierde EOF één vijfde van de 
projecten voor socialistisch landen. In de nieuwe 
Commonwealth-groep wordt 24% van de projecten 
toegekend aan een socialistisch land. Landen die een 
socialistische regering hebben, krijgen in hun 
socialistische periode het laagste aantal projecten ten 
opzichte van het aantal projecten in de vier perioden.247 Zo 
krijgt Somalië na 1976 nog maar 1 project toebedeeld, en 
is het land voordien één van de best bedeelde. Ook 
Madagaskar bouwt onder zijn Communistisch bewind 
slechts 1 project. Vooral in de eerste periode worden in 
Madagaskar veel scholen gebouwd. Op dat moment blijft 
een groot deel van de Franse administratie op post en 
onderhoudt Madagaskar erg sterke banden met Frankrijk. 
Bij de regeringswissel heeft de nieuwe overheid geen 
bijzondere relaties met Europa en kiest om eerder banden 
met de USSR aan te knopen. Het lijkt er dus sterk op dat 
door een desinteresse van zowel de EEG als de 
socialistische Afrikaanse staat een socialistisch bewind 
een negatieve factor is voor de toekenning van 
schoolprojecten. 

  

 

Muse e royal de l'Afrique centrale, Koninklijk museum voor midden-
Afrika, 1989). 
245 Lemarchand, L'afrique Et L'europe: Atlas Du Xxe Siècle. 
246 Fig. Evolutie Aantal Projecten in Land Met Socialistisch Regime. 
247 Fig. Aantal Projecten - Startjaar Socialistisch Regime. 
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Projecten in de hoofdstad: de voordelen 

Volgens de analyse van Hewitt is de representatieve 

functie één van de voornaamste donorbelangen. De 
Europese Gemeenschap heeft geen ambassadeurs en geen 
een onafhankelijke buitenlandse politiek. Door het EOF 
kreeg de Europese Commissie een duidelijke aanwezigheid 
in de ‘Derde wereld’. Met delegaties in nagenoeg elke ACS-
staat heeft het EOF de neiging om voornamelijk zichtbare 
projecten te bouwen. De nood aan bevestiging ziet men 
ook in de grote aandacht voor zelfpublicatie, zoals met het 
magazine Courrier, compleet aan de ACP-EEC relaties 
gewijd. 248 Ook de nieuw-onafhankelijke staten 
representeren zich met hun gebouwen. Na de 
onafhankelijkheid hebben de geassocieerde staten een 

voorkeur om en grotere en autonome projecten aan te 
vragen, meer dan onder het koloniale bewind.249 

Het bouwen op het platteland heeft een aantal minder 
praktische gevolgen. De verantwoordelijke Contrôleur 
Délégué heeft moeite om alle werven te gaan bezoeken, én 
ook het materiaal moet terplekke geraken. Gezien de reeds 
aanwezige voorzieningen is bouwen in de hoofdstad 
goedkoper. 250 

Bovendien is het moeilijker voor een initiatiefnemende 
privé-instantie die ver weg van de hoofdstad woont om te 

 
248 Hewitt, The European Development Fund and Its Function in the Eec's 
Development Aid Policy, 21. 
249 Commission des Communautés européennes, Fonds Européen De 
Développement 1960-1975: Quinze Années De Coopération Au 
Développement, 30. 
250 Sophie Dulucq, La France Et Ses Villes D'afrique Noire Francophone: 
Quarante Ans D'intervention (1945-1985): Approche Générale Et 
Études De Cas: Niamey, Ouagadougou Et Bamako (Paris: L'Harmattan, 
1997), 270. 

communiceren met de Contrôleur Délégué. De delegatie 

van de Europese commissie blijft door zijn locatie in de 
hoofdstad vaak weg uit de armste regio’s. 251 Volgens 
Dulucq trekken de grootste havens de grootste Europese 
populatie aan en bijgevolg ook de grootste investeringen. 

252 

Het valt op dat in het vierde EOF er een terugval is van het 
aantal projecten in de hoofdstad.253 Dit hangt samen met 

de projecten in de Commonwealth-landen, die met 
uitzondering van één allemaal buiten de hoofdstad 
gevestigd zijn. Vooral in de hoofdsteden van de Belgische 
en Italiaanse ex-kolonies worden veel scholen gebouwd. 
Net iets meer dan de helft van alle hogere instellingen 
worden in de hoofdstad gebouwd. In DR Congo, Rwanda 
en Burundi wordt vooral hoger onderwijs in de hoofdstad 
gebouwd. In Somalië slorpt de Universiteit van Mogadishu 
flink wat middelen op. Misschien hebben deze oud-
kolonies meer nood aan een representatieve functie 
aangezien ze als ex-kolonie een unieke positie innemen 
t.o.v. hun moederland. Geostrategisch zorgt de 

bevestiging van hun invloedsferen ook voor 
internationale uitstraling. De zichtbare plaatsten geven 
extra prestige. 254  

  

 
251 Hewitt, The European Development Fund and Its Function in the Eec's 
Development Aid Policy, 26. 
252 Dulucq, La France Et Ses Villes D'afrique Noire Francophone: 
Quarante Ans D'intervention (1945-1985): Approche Générale Et 
Études De Cas: Niamey, Ouagadougou Et Bamako, 116. 
253 Fig. Aandeel Projecten in Hoofdsteden. 
254 Trefon, French Policy Towards Zaïre During the Giscard Dd’estaing 
Presidency. 
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Wie vraagt, die krijgt 

De grootste ontvangers van financiering zijn wellicht ook 
de grootste vragers. Door het initiatiefrecht van de 
Afrikaanse landen heeft de politieke situatie veel invloed 
op de investeringen in het land. De Commissie heeft van in 
het begin besloten dat er bewegingsvrijheid moet zijn om 
“de regeringsleiders in Afrika over te halen de Commissie 
haar liefdadigheidswerken te laten verrichten”. 255 

Bij development on demand kunnen ook andere sturende 
organismes een stimulerende invloed hebben op de 
projectaanvragen en hun uitvoering. Het initiatiefrecht 
van de Afrikaanse landen is bijgevolg erg bepalend voor de 
uitgevoerde financiering. Wie vraagt, niet enkel wie kiest 
bepaalt veel in het toebedelingsproces. 

  

 
255 Michel Dumoulin, Marie-The re se Bitsch, and European Commission., 
The European Commission, 1958-72: History and Memories 
(Luxembourg: Office for Official Publications of the European 
Communities, 2007), 411. 
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De input van externe expertise 

Bij het Ontwikkelingsfonds werken ambtenaren met veel 
verschillende achtergronden en opleidingen. Toch moet er 
daarnaast nog extern expertise worden aangetrokken. 
Externe studiebureaus mogen landbouwkundigen, 
economen, ingenieurs,… leveren Bij de toekenning van 
opdrachten aan externe studiebureaus worden er 
nationaliteitsquota nagestreefd. Omdat we hier enkel de 
scholenbouw bespreken, kan de nationaliteitsverdeling 
van de architecten sterk variëren van de vooropgestelde 
quota. Ook de verdeling van de aannemers en de 
inrichting wordt in het oog gehouden, maar omdat deze 
door middel van aanbestedingen worden toegewezen, is 
controle hierop moeilijker. 

Aannemers 

Over de aannemerscontracten zijn veel discussies binnen 
de Europese Gemeenschap. Aannemers krijgen hun 
contracten via aanbestedingen. Hiervoor zijn strikte regels 
opgesteld, die zich voornamelijk concentreren op eerlijke 
concurrentie. Het Ontwikkelingsfonds publiceert een 
openbare oproep in het staatsblad van alle lidstaten en 
van het ontvangende land. 

Tijdens de Yaoundé overeenkomst wordt de situatie 
onhoudbaar. De contracten die gezamenlijk gefinancierd 
worden door de hele Europese Gemeenschap komen 
hoofdzakelijk terecht bij de voormalige moederlanden. Er 
komen voornamelijk Franse aannemersbedrijven uit de 
bus. Vaak hebben ze al voet aan de grond in het 
ontvangende land. Ze spreken de taal en kunnen beter een 
realistische prijs bepalen. Bovendien wordt niet in elk land 

het staatsblad evenveel opgenomen in de kranten. 256 
Discriminatie tegenover hen die geen banden hebben, 
verdeelt Afrika. Het Ontwikkelingsfonds wordt een 
neokolonialistische houding verweten. 257 

De economische en politieke bezwaren die Duitsland en 
Nederland hebben worden in Lomé I in rekening 
genomen. 258 Niet het goedkoopste, maar het economisch 
meest voordelige bod wordt geselecteerd. Dit geeft een 
bewegingsvrijheid van 15% om lokale ondernemingen te 
steunen. Zo slaagt het EOF erin om op de duur één derde 
van de fondsen naar ‘lokale’ ondernemingen te laten 
gaan. 259 Ferrandi zegt in een interview dat er altijd wel 
een onregelmatigheid gevonden kan worden in een 
dossier. Zo wordt het laagste bod van een Franse 
onderneming aan de kant geschoven voor een 
aannemersbedrijf met een andere nationaliteit. 260 Ook 
worden bureaus gestimuleerd om samen te werken met 
andere nationaliteiten.261 Soms vraagt men expliciet naar 
een onderaanneming, om zo voordeligere aanbiedingen te 
krijgen. 262 Nooit heeft een integraal Afrikaans bureau een 
opdracht getekend, maar soms worden opdrachten wel 
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Report (Maastricht: ECDPM, 2008), 4. 
259 Hewitt, The European Development Fund and Its Function in the Eec's 
Development Aid Policy, 23. 
260 Ferrandi, "Interview." 
261 Bijvoorbeeld aan Travaux Afrique en Sonetra in "11.21.314 
Sn/47/62 Travaux Du Lycée Et De L'ecole Normale D'instituteurs À 
Bamako Etudes Financées Sou Le N° 11.21.310 Instruction - Execution 
1.7.1962-31.10.1963," (Brussel: A.C.E.). 
262 "11.21.314 - Sn/47/62 Travaux Du Lycée Et De L'ecole Normale 
D'instituteurs À Bamako Etudes Financées Sou Le N° 11.21.310 
Execution 1.11.1963-31.10.1964," (Brussel: A.C.E.). 



 

uitgevoerd met mensen met Afrikaanse nationaliteit en 
Europese achtergrond.263 Toch pleitte Ferrandi in het 
voordeel voor de nationale maatschappij van Mali, als 
blijkt dat deze onderneming een erg beperkt resultaat 
aflevert. Gezien de politieke en economische moeilijkheden 
in het land toont hij begrip voor de situatie waarbij zo’n 
onderneming moeite heeft om het Europese monopolie op 
de markt te overtreffen, en scheldt hun boetes weg.264 
Regelmatig pleit men ook voor een gelijkmatige verdeling 
van de opdrachten om monopolies uit te sluiten. 265 In 
1963 is er een open oproep waarbij ook derde landen 
toegelaten worden, maar deze blijkt teleurstellend want 
geen enkele onderneming uit een niet-lidstaat of niet-
geassocieerde doet het laagste bod. 266 In het verslag stelt 
men dat verbonden hulp niet duurder is dan ongebonden 
hulp, aangezien geen enkele aanbesteding aan een derde 
land toegewezen is.267 

In het archief van de Europese Commissie is geen 
overzicht te vinden van de betrokken aannemers, 
aangezien hun aanstelling een verantwoordelijkheid is 
van de ontvangende staat. Maar uit de literatuur en 
interviews met de ambtenaren van het Europees 
Ontwikkelingsfonds komt naar voor dat de Franse 
ondernemingen de meeste aanbestedingen gekregen 
hebben. 

  

 
263 "Interview." 
264 "11.21.309 - Sn/29/60 50 Écoles Saisonnaires Agricoles Du 
1.5.1965 Au 31.5.1967," (Brussel: A.C.E.). 
265 "11.21.314 Sn/47/62 Travaux Du Lycée Et De L'ecole Normale 
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Instruction - Execution 1.7.1962-31.10.1963." 
266 "211.004.16 - Rdc/206-207-216-217/64-65 Ecole Sup. 
Pédagogique De: Elisabethville Thysville Léopoldville Kimwenza 
Exécution 000473 Du 1.7.1968 Au 31.3.1969." 
267 Commission des Communautés européennes, Fonds Européen De 
Développement 1960-1975: Quinze Années De Coopération Au 
Développement, 317-18. 
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Architecten 

Het Comité des Coordination des Etudes stelt de 
architecten aan. Deze vergadering vindt maandelijks 
plaats in de Direction des Etudes et programmes de 
développement. Zo’n 20 hoge en/of gespecialiseerde 
ambtenaren nemen deel, zoals Hendus, Sorge, Auclert, 
Cornelli en Heinemann. 268 Ze bespreken de 
nationaliteitsquota en kiezen de studiebureaus uit een 
vooraf opgestelde lijst van architecten met een ruime 
ervaring in Afrika. In deze lijst worden de studiebureaus 
per nationaliteit en voorgaande kostprijs opgedeeld. 269 
Het ontvangende land is vrij om deze keuze te weigeren en 
een nieuwe suggestie te doen. 270 

Voor architecten is het niet vanzelfsprekend om een 
project in Afrika te tekenen. Ten eerste moeten de 
ontwerpers het Europees Ontwikkelingsfonds en zijn 
omslachtige procedures kennen. Daarnaast moet de 
architect bereid zijn om voor een project 2 à 5 keer naar 
het buitenland te gaan. Bovendien moet het bureau de 
schaal van de projecten aankunnen en onder tijdsdruk 
kunnen functioneren, wat onder meer de organisatie van 
administratieve processen impliceert. In ruil verdienen ze 
gemiddeld ongeveer vijf procent van de projectkost, plus 
de transportkosten en kopiekosten. Vele bureaus hebben 
een vestiging in Afrika. Soms neemt deze een Afrikaanse 
nationaliteit aan. Er wordt samengewerkt met Afrikaanse 
architecten en tekenaars. Maar nooit is de initiatiefnemer 
of grootste aandeelhouder een Afrikaan. 271 

Van 68 van de 177 projecten is de architect gekend. Uit 
deze steekproef lijkt dat Franse architecten het grootste 

 
268 Ibid. 
269 "212.104.22 - Proc. Acc. Rdc Institut Supérieure Architecture 
(I.S.A.) Etude 000535 Du 1.10.1966 Au 1972," (Brussel: A.C.E.). 
270 Européennes, "Les Critères D'appréciation Des Projets Soumis Au 
Fonds Européen De Développement," 36. 
271 Ferrandi, "Interview." 

aandeel van de scholen tekenen.272 De meeste Franse 
bureaus voeren dan ook meer dan 1 project uit. Na elk 
project wordt een evaluatie van de architecten opgesteld, 
wat uiteraard invloed heeft op de mogelijke herhaling van 
de samenwerking met het Ontwikkelingsfonds. Het is 
mogelijk dat de Franse ambtenaren deze bureaus 
positiever evalueren of via kennissen aanprijzen. De 
Franse architecten opereren voor het grootste deel in 
West-Afrika.273 Senegal, Ivoorkust, Togo, Nigeria, 
Burkina Faso en Kameroen zijn de grootste ontvangers 
van Franse architecten. Vaak hadden deze al voet aan de 
grond in deze ex-kolonies. 

Het aantal Belgische bureaus in deze steekproef is 
verrassend hoog. Het architectenbureau Tekhné heeft 
hierin het grootste aandeel. Het koloniaal verleden en de 
herhaaldelijke samenwerking met Franse bureaus levert 
hen een voordeel. Bij het aanduiden van Tekhné voor een 
project in Rwanda groeit het besef dat de quota niet 
overeenkomen met de werkelijkheid. Toch 
beargumenteert men dat meer betalen voor een betere 
verdeling niet interessant is. 274 Veel bureaus slaan de 
handen in elkaar, zoals dat ook bij de aannemers 
gestimuleerd wordt. Vooral een Belgisch-Franse 
samenwerking komt veel voor, wat logisch verklaard kan 
worden door de gemeenschappelijke voertaal.  

Silvio Coppola is de architect die voor het grootste 
totaalbedrag projecten heeft getekend. Italianen hebben 
een grote bouwtraditie. Bovendien hebben ze een langer 
koloniaal verleden in Afrika dan Nederland of Duitsland. 
Ze hebben dan ook een groot bereik van architecten. Italië 
kampt met een overschot aan architecten en ingenieurs in 
de jaren ’60 en ’70, doordat die branches in een crisis  
 

 
272 Fig. Aantal Projecten Per Nationaliteit Architect. 
273 Fig. Nationaliteit Architect - Aantal Projecten in Land. 
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verkeren in de jaren 60 en 70. Afrika biedt een cruciale 
afzetmarkt voor de Italianen die gedreven zijn om hun 
expertise te verspreiden.275 

Gezien de vooropgestelde nationaliteitsquota, lijken in 
deze steekproef vooral de Duitsers en de Nederlanders in 
het nadeel. Duitsland investeert evenveel in het fonds als 
Frankrijk, maar slechts vijf architecten hebben de Duitse 
nationaliteit. Deze gaan dan bovendien naar de kleinere 
ontvangers, zoals Gabon en Congo-Brazzaville. 
Waarschijnlijk wordt hun beperkte deelname aan 
scholenbouw gecompenseerd in een ander domein, met 
bijvoorbeeld landbouwexperts of ingenieursbureaus. 
Bovendien blijkt uit de archieven dat de Duitse en 
Nederlands return on investment eerder gerealiseerd 
wordt in de uitrusting, het schoolmeubilair en de 
bouwmaterialen. 

Er zijn geen Britse, Ierse of Deense architecten gekend die 
een project voor het Europees Ontwikkelingsfonds 
getekend hebben. Dit houdt verband met de beperkte 
beschikbaarheid van archiefmateriaal over de 5-jarige 
periode dat hun deelname vanuit een Commonwealth-
land mogelijk was. Bovendien hebben de architecten uit 
deze nieuwe lidstaten niet de mogelijkheid gehad van een 
inloopperiode. 

De architecten die voor het Ontwikkelingsfonds werken, 
hebben grote voordelen indien ze uit een land met een 
koloniaal verdelen komen. De Duitse industrie en de 
Nederlandse meubelmakerij kunnen dit onevenwicht in 
return on investment wellicht terug in balans brengen. 

Internationalisering 

In OASE#82 L’Afrique, c’est chic schrijft Tom Avermaete 
over het opkomen van internationale 
ontwikkelingsexperts die “geen lokale basis hadden, maar 

 
275 Dumoulin, Bitsch, and European Commission., The European 
Commission, 1958-72: History and Memories, 404. 

eerder een transnationale praktijk ontwikkelden.”276 Ook 
Beatriz Colomina schrijft dat telecommunicatiemiddelen 
en het gebruik van het vliegtuig als katalysator dienen 
voor het ontwikkelen van een globaal netwerk van 
architecten.277 Uit deze steekproef van projecten gebouwd 
onder impuls van het Ontwikkelingsfonds in de jaren 
1960-1980 blijkt dat deze ontwikkeling geleidelijk gaat. 
Enkel de meest gevraagde architectenbureaus, Tekhné en 
Kalt-Pouradier-Duteil bouwen in deze staal van 68 
projecten in meer dan één land. Het Belgische bureau is 
actief in vele uithoeken van Afrika – Kameroen, Mali en 
Rwanda terwijl Kalt-Pouradier-Duteil zich voornamelijk 
op West-Afrika, Burkina Faso, Niger en Senegal lijken te 
concentreren. Enkel diepgaand onderzoek kan uitwijzen of 
deze experten echt transnationaal zijn. 278 

Toch lijkt ook het Europees Ontwikkelingsfonds een 
katalysator voor internationalisering te zijn. Ferrandi 
schrijft in 1966 in een nota aan Heinemann: “Il semble 
qu'il y ait ‘concertation’ entre Hauterat Bovy et Coppola”. 
De twee architecten werken gelijktijdig op schoolprojecten 
in RDCongo. Nadat Bovy et Hauterat een hogere premie 
krijgen omdat het programma van het Lycée in Kimwenza 
uitgebreid wordt, probeert Coppola met dezelfde 
argumenten het EOF te overtuigen van het verhogen van 
zijn ereloon. Ondanks de steun van de Congolese overheid, 
blijkt de interventie zonder succes. Maar dit incident toont 
wel aan dat het werken voor het EOF de contacten tussen 
architecten uit verschillende landen bevordert. 

Als de architect Petit die voor de Congolese overheid 
werkt, Coppola erop wijst dat hij een fout maakt in zijn 
berekening van de zonne-inval, verwijst deze Italiaanse 

 
276 Tom Avermaete, "Een Kader Voor De Afropolis: Michel Ecochard En 
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(2011). 
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architect naar het Britse overzichtswerk: “Les angles 
d'inclinaison des rayons solaires que nous avons pris en 
considération lors de l'étude de la protection des façades 
ont été calculés sur la base des tables zénithales de 
l'Architecte Dequeker selon la méthode indiquée dans le 
volume ‘Tropical Architecture’ de Maxwell Fry et Jane 
Drew.” De architect Petit verduidelijkt dat Fry en Drews 

methode gebaseerd is op “des diagrammes qui définissent 
la position du soleil et non pas l’ombre portée”. Dit overleg 
tussen een Italiaanse architect en een ‘Congolese’ 
ambtenaar-architect met kennis van een Brits 
standaardwerk demonstreert op welke manier de 
professionele relaties over de koloniale grenzen heen een 
internationaal karakter krijgen. 

Nochtans krijgen de architecten die de meeste projecten 
hebben getekend voor het Europees Ontwikkelingsfonds in 
de vakliteratuur slechts een geringe weerklank voor hun 
oeuvre. In referentiewerken zoals Kultermanns Neues 
Bauen in Afrika en New directions in Afrika, komen grote 
plannenleveranciers zoals Tekhné, Kalt-Pouradier-Duteil-
Vignal en Silvio Coppola niet voor. Janet Berry Hess 
vermeldt geen enkele van de architecten in haar Art and 
Architecture in Postcolonial Africa. In het themanummer 
van Edilizia Moderna over Afrika worden meerdere 
ontwerpen voor het EOF vermeld, maar verder is hier 
weinig informatie over te vinden. 279 Dit maakt dat er nog 
veel te ontdekken valt over deze onbekende architecten die 
een interessant oeuvre in Afrika kunnen opgebouwd 
hebben. 

Aansluitend bij dit hoofdstuk vindt u een beknopte 
beschrijving van de in de literatuur meest aangehaalde 
architecten die betrokken zijn in de scholenbouw in Afrika 
onder impuls van het EOF. 

  
 
279 Lewcock & Wilton Graham Beinart Julian, "Afrika," Edilizia moderna 
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KNOOPPUNT 

Architecten 

Olaf Jacobsen 

De Duitse architect Olaf Jacobsen ontwerpt in de jaren ‘60 
twee scholen in opdracht van het EOF.280 Hij tekent niet 
alleen de plannen voor het Lycée Savorgnan in 
Brazzaville, maar ook voor de Ecole Normale Supérieure in 
de Kameroense hoofdstad Yaoundé. Dit laatste project 
verloopt in samenwerking met de Fransman Armand 
Solomon. Hiervoor wordt Jacobsen door Udo Kultermann 
in het hoofdstuk over Kameroen in het standaardwerk 
Neues Bauen in Afrika geroemd om de “voorbeeldige wijze 
waarop hij de omgevingsfactoren in de Raumordnung 
integreert.”281 Met het “gebruik van twee parallelle 
stroken op een hellend terrein, verbonden door een 
centrale eenheid” levert Jacobsen een “praktisch prototype 
voor Centraal Afrika”, valt in een volgend werk van 
Kultermann te lezen.282 Aan het schaalmodel van het 
project worden in Neues Bauen in Afrika twee 
paginagrote foto’s gewijd. Ook het tijdschrift Edilizia 
Moderna geeft foto-aandacht aan het ingenieuze ontwerp 
van Jacobsen. 

 

 
280 Zie bijlage projectlijst op basis van A.C.E. 
281 Udo Kultermann, Neues Bauen in Afrika (Tübingen: Wasmuth, 
1963). 
282 Udo Kultermann and John Maass, New Directions in African 
Architecture (London: Studio Vista, 1969), 32. 
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Tekhné 

In de bronnen komt Tekhné uitsluitend voor in projecten 
i.s.m. SETAP. Voor het EOF deden ze echter nog 4 
projecten op eigen houtje. In Kameroen gaat het om een 
middelbare school en in Mali ontwikkelden ze een plan 
voor 150 écoles saisonnières d’Agriculture. In Rwanda 
ten slotte, werkte Tekhné een uitbreiding van het Lycée et 
Ecole normale inférieure pour jeunes filles en een Ecole 
Technique Agricole uit. 

 

 

Silvio Coppola 

De Italiaanse architect Silvio Coppola leefde van 1920 tot 
1985 en bouwde belangrijke gebouwen in Bagdad en 
RDCongo. Hij was een veelgevraagde architect door het 
EOF. Plannen van zijn projecten voor het EOF in het 
toenmalige Elisabethville en Thysville in Zaïre komen 
paginabreed in het themanummer van Edilizia Moderna 
in 1966.283 

 

 
283 Lewcock & Wilton Graham Beinart Julian, "Afrika," Edilizia moderna 
89-90(1966): 130. 



 

 

SETAP: Lagneau, Weill & Dimitrijevic  

Het Franse architectenbureau Atelier d’Etudes 
Architecturales (ATEA) en het daaraan verbonden 
studiebureau Société pour l’Etude Technique 
d’Aménagements Planifiés (SETAP) hebben heel wat 
gebouwen in Afrika op hun palmares. De leidende 
vennoten Guy Lagneau, Michel Weill en Jean Dimitrijevic 
leren elkaar na WOII kennen in de École nationale 
supérieure des beaux-arts en zijn vanaf de jaren ’50 zeer 
actief in Afrika, maar ook in Frankrijk. Udo Kultermann 
vermeldt hen in New Directions in African Architecture 
als stadsplanners die complete steden vanuit het niets 
ontwerpen. Als voorbeelden reikt hij de Cité de Cansado in 
Mauritanië en Edea in Kameroen aan. 284 Edilizia Moderna 
besteedt een volledige pagina aan het totaalconcept van 
Cansado. Zowel het tijdschrift als Luce Beeckmans 
berichten over het masterplan, dat de SETAP in het kader 
van het Franse ontwikkelingsprogramma FAC in 1961 
voor de Ivoriaanse hoofdstad Abidjan opstelt. De 
architecten suggereren de realisatie van 
infrastructuurwerken en een prestigieus administratief 
centrum. 285 Guy Lagneau wordt in de literatuur vaak 
opgemerkt voor zijn ontwerp van het Hôtel de France in 
Conacry, dat hij bouwt in 1954. Kultermann spreekt in 
zijn eerste Afrikaboek eveneens over Lagneaus “zeer 
overtuigend woon- en handelshuis” in diezelfde stad. Het 
“fascineert door de horizontaal lopende brise-soleils”. 286 
Bij hun projecten voor het EOF valt de voortdurende 
samenwerking met het architectenbureau TEKHNE op. De 
twee bureaus verenigen zich onder de noemer Association 

 
284 Kultermann and Maass, New Directions in African Architecture, 91. 
285 Luce Beeckmans, "Franse Planning in Een Voormalige Belgische 
Kolonie: Een Kritische Analyse Van De Franse Stedenbouwkundige 
Missies in Postkoloniaal Kinshasa," Oase #82, no. L'Afrique c'est chic. 
Architecture and Planning in Africa 1950-1970 (2010). 
286Kultermann, Neues Bauen in Afrika, 18. 

SETAP - TEKHNE (AST). Samen bouwen ze o.a. de Ecole 
Normale et het Lycée in Bamako, met een stevig 
prijskaartje.287 Over de bouw in Bamako zal de Chef de 
Mission N. Mintenig aan het EOF melden dat “les relations 
avec l’AST normales et correctes” blijven. Volgens hem 
verrichten “les membres de l’AST” “un travail excellent et 
restent inflexibles vis à vis de l’entreprise générale.” 288 Het 
derde gezamenlijke project van lagere scholen in 
Kameroen krijgt een vermelding in Edilizia Moderna. AST 
ontwerpen een type school, “Classes d’enseignement 
primaire N’Gaoundere” genaamd, die voor een totaal van 
2000 klassen zal worden gebouwd. Het dak is van 
aluminiumplaten “tipo Parapluie-Parasol” en het enige 
geïmporteerde materiaal is het wapeningsstaal. De grootte 
van de module werkt een flexibel gebruik van de 
gebouwen in de hand. 289 

 
287 Het project heeft 5 miljoen UCE financiereing gekregen. 
288 "11.21.314 - Sn/47/62 Travaux Du Lycée Et De L'ecole Normale 
D'instituteurs À Bamako Etudes Financées Sou Le N° 11.21.310 
Execution 1.4.1965-12.5.1965," (Brussel: A.C.E.). [N. Mintenig, Chef de 
Mission à FED 20/4/1963] 
289 Beinart Julian, "Afrika," 119. 
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Andrault, Parat 

Michel Andrault en Pierre Parat worden in New 
Directions in African Architecture beschreven als “twee 
jonge Fransmannen die baanbrekend werk doen met hun 
ontwerp voor het parlement in Conakry (Guinea).” Ze 
“zoeken nieuwe expressieve vormen van Afrikaanse 
origine.” Kultermann betreurt dat het Afrikaanse 
aandoende vierkanten model nooit gebouwd is. 290 Drie 
fotopagina’s van het schaalmodel in zijn andere boek 
getuigen van zijn enthousiasme. In Kultermanns relaas 
over een ander onuitgevoerd project van het jonge 
architectenduo valt het woord ‘baanbrekend’ weer. De 
kerk van Sacré-Coeur in Algiers zou een “dynamische 
raamconstructie met een reliëf van ongelijke 
compartimenten” worden. 291 Voor het EOF bouwden 
Andrault en Parat het Institut de la santé publique in 
Abidjan. Deze hogeronderwijsinstelling met een 
prijskaartje van bijna 2 miljoen UCE werd gerealiseerd 
i.s.m. de tandem Ducharme-Minost. 

 
290 Kultermann and Maass, New Directions in African Architecture, 39. 
291 Kultermann, Neues Bauen in Afrika. 

Ducharme & Minost 

Over de heren M. Ducharme en J.P. Minost wordt gewag 
gemaakt in Edilizia Moderna wat betreft hun verschillende 
ontwerpen in Afrika. Zo tekenden ze een wijk in Abidjan 
met laagbouw en een school, gefinancierd door het FAC, 
net als de plaatselijke faculteit Wetenschappen en het 
universitaire ziekenhuis. In de Ivoriaanse hoofdstad zijn 
ze, samen met architect F. Loyau, eveneens 
verantwoordelijk voor de bouw van het Institut Africain 
pour le Développement Economique et Social. Het 
dakgebinte is in hout, belegd met aluminiumplaten en de 
draagmuren zijn gemaakt van gewapend beton, zo luidt 
het in het tijdschrift. Door het EOF wordt het duo 
Ducharme-Minost ingeschakeld voor de uitwerking van 
een scholenbouwprogramma. Het doel is 60 lagere 
scholen te bouwen in Ivoorkust. Ze worden hiervoor 
bijgestaan door J.L. Franchimont, Robert Boy en 
Semichon. Edilizia Moderna schrijft dat de scholen “uit 12 
klassen bestaan, verdeeld over twee vleugels”. Ze zijn 
“goedkoop” en bewust “eenvoudig” gehouden opdat 
“ongeschoolde arbeiders ze kunnen bouwen in rurale 
gebieden”. De vrije ruimte tussen het dak en het vals 
plafond zorgt voor een volledige ventilatie.292 

 
292 Edilizia Moderna, p. 101-111 



113 

Atelier de Montrouge: Jean Renaudie, 
Jean-Louis Veret, Pièrre Riboulet en 

Gerard Thurnauer 

Zowel in Neues Bauen in Afrika als in New Directions in 
African Architecture vermeldt Kultermann het ziekenhuis 
van Nouakchott, de hoofdstad van Mauretanië, van de 
hand van het Franse kwartet Renaudi, Veret, Riboulet en 
Thurnauer. “De afdelingen zijn door helder geordende 
binnenplaatsen naar elkaar toe gericht.” 293 Het EOF 
belast hen met de bouw van een verplegerschool in 
diezelfde stad. 

 
293 Kultermann, Neues Bauen in Afrika. en Kultermann and Maass, New 
Directions in African Architecture, 62-65. 

Chesneau & Verola 

Deze twee Franse architecten duiken op in het hoofdstuk 
over Senegal in Neues Bauen in Afrika. Hun Hotel N’Gor is 
een van de grote hotels die de “koloniale geest van de 
Franse machthebbers weerspiegelen”. 294 Het ontwerp van 
het Centre Pédagogique Supérieur du Sénégal in Dakar, 
gefinancierd door het EOF en UNESCO, is ook de 
verdienste van Chesneau en Verola. 295 

 
294 Kultermann, Neues Bauen in Afrika. 
295 "11.21.104 - Se/13/64 Centre Pédagogique Du Sénégal Instruction - 
Exécution Du 1.6.1961 Au 31.5.63," (Brussel: A.C.E.). 
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 SETAP: Lagneau, Weill & Dimitrijevic  

Het Franse architectenbureau Atelier d’Etudes 
Architecturales (ATEA) en het daaraan verbonden 
studiebureau Société pour l’Etude Technique 
d’Aménagements Planifiés (SETAP) hebben heel wat 
gebouwen in Afrika op hun palmarès. De leidende 
vennoten Guy Lagneau, Michel Weill en Jean Dimitrijevic 
leren elkaar na WOII kennen in de École nationale 
supérieure des beaux-arts en zijn vanaf de jaren ’50 zeer 
actief in Afrika, maar ook in Frankrijk. Udo Kultermann 
vermeldt hen in New Directions in African Architecture 
als stadsplanners die complete steden vanuit het niets 
ontwerpen. Als voorbeelden reikt hij de Cité de Cansado in 
Mauritanië en Edea in Kameroen aan. 296 Edilizia Moderna 
besteedt een volledige pagina aan het totaalconcept van 
Cansado. Zowel het tijdschrift als Luce Beeckmans 
berichten over het masterplan, dat de SETAP in het kader 
van het Franse ontwikkelingsprogramma FAC in 1961 
voor de Ivoriaanse hoofdstad Abidjan opstelt. De 
architecten suggereren de realisatie van 
infrastructuurwerken en een prestigieus administratief 
centrum. 297 Guy Lagneau wordt in de literatuur vaak 
opgemerkt voor zijn ontwerp van het Hôtel de France in 
Conacry, dat hij bouwt in 1954. Kultermann spreekt in 
zijn eerste Afrikaboek eveeneens over Lagneaus “zeer 
overtuigend woon- en handelshuis” in diezelfde stad. Het 
“fascineert door de horizontaal lopende brise-soleils”. 298 
Bij hun projecten voor het EOF valt de voortdurende 
samenwerking met het architectenbureau TEKHNE op. De 
twee bureaus verenigen zich onder de noemer Association 
SETAP - TEKHNE (AST). Samen bouwen ze o.a. de Ecole 
Normale et het Lycée in Bamako, met een stevig 
 
296 Kultermann and Maass, New Directions in African Architecture, 91. 
297 Luce Beeckmans, "Franse Planning in Een Voormalige Belgische 
Kolonie: Een Kritische Analyse Van De Franse Stedenbouwkundige 
Missies in Postkoloniaal Kinshasa," Oase #82, no. L'Afrique c'est chic. 
Architecture and Planning in Africa 1950-1970 (2010). 
298Kultermann, Neues Bauen in Afrika, 18. 

prijskaartje.299 Over de bouw in Bamako zal de Chef de 
Mission N. Mintenig aan het EOF melden dat “les relations 
avec l’AST normales et correctes” blijven. Volgens hem 
verrichten “les membres de l’AST” “un travail excellent et 
restent inflexibles vis à vis de l’entreprise générale.” 300 Het 
derde gezamenlijke project van lagere scholen in 
Kameroen krijgt een vermelding in Edilizia Moderna. AST 
ontwerpen een type school, “Classes d’enseignement 
primaire N’Gaoundere” genaamd, die voor een totaal van 
2000 klassen zal worden gebouwd. Het dak is van 
aluminiumplaten “tipo Parapluie-Parasol” en het enige 
geïmporteerde materiaal is het wapeningsstaal. De grootte 
van de module werkt een flexibel gebruik van de 
gebouwen in de hand. 301 

 
299 Het project heeft 5 miljoen UCE financiereing gekregen. 
300 "11.21.314 - Sn/47/62 Travaux Du Lycée Et De L'ecole Normale 
D'instituteurs À Bamako Etudes Financées Sou Le N° 11.21.310 
Execution 1.4.1965-12.5.1965,"  (Brussel: A.C.E.). [N. Mintenig, Chef de 
Mission à FED 20/4/1963] 
301 Beinart Julian, "Afrika," 119. 



 

Silvio Coppola 

De Italiaanse architect Silvio Coppola leefde van 1920 tot 
1985 en bouwde belangrijke gebouwen in Bagdad en 
RDCongo. Hij was een veelgevraagde architect door het 
EOF. Plannen van zijn projecten voor het EOF in het 
toenmalige Elisabethville en Thysville in Zaïre komen 
paginabreed in het themanummer van Edilizia Moderna 
in 1966.302 

 
302 Lewcock & Wilton Graham Beinart Julian, "Afrika," Edilizia moderna 
89-90(1966): 130. 

 Ducharme & Minost 

Over de heren M. Ducharme en J.P. Minost wordt gewag 
gemaakt in Edilizia Moderna wat betreft hun verschillende 
ontwerpen in Afrika. Zo tekenden ze een wijk in Abidjan 
met laagbouw en een school, gefinancierd door het FAC, 
net als de plaatselijke faculteit Wetenschappen en het 
universitaire ziekenhuis. In de Ivoriaanse hoofdstad zijn 
ze, samen met architect F. Loyau, eveneens 
verantwoordelijk voor de bouw van het Institut Africain 
pour le Développement Economique et social. Het 
dakgebinte is in hout, belegd met aluminiumplaten en de 
draagmuren zijn gemaakt van gewapend beton, zo luidt 
het in het tijdschrift. Door het EOF wordt het duo 
Ducharme-Minost ingeschakeld voor de uitwerking van 
een scholenbouwprogramma. Het doel is 60 lagere 
scholen te bouwen in Ivoorkust. Ze worden hiervoor 
bijgestaan door J.L. Franchimont, Robert Boy en 
Semichon. Edilizia Moderna schrijft dat de scholen “uit 12 
klassen bestaan, verdeeld over twee vleugels”. Ze zijn 
“goedkoop” en bewust “eenvoudig” gehouden opdat 
“ongeschoolde arbeiders ze kunnen bouwen in rurale 
gebieden”. De vrije ruimte tussen het dak en het vals 
plafond zorgt voor een volledige ventilatie.303 

 
303 Edilizia Moderna, p. 101-111 
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Atelier de Montrouge: Jean Renaudie, 
Jean-Louis Veret, Pièrre Riboulet en 

Gerard Thurnauer 

Zowel in Neues Bauen in Afrika als in New Directions in 
African Architecture vermeldt Kultermann het ziekenhuis 
van de Mauritanische hoofdstad Nouakchott van de hand 
van het Franse kwartet Renaudi, Veret, Riboulet en 
Thurnauer. “De afdelingen zijn door helder geordende 
binnenplaatsen naar elkaar toe gericht.” 304 Het EOF 
belast hen met de bouw van een verplegerschool in 
diezelfde stad. 

 
304 Kultermann, Neues Bauen in Afrika. en Kultermann and Maass, New 
Directions in African Architecture, 62-65. 

Chesneau & Verola 

Deze twee Franse architecten duiken op in het hoofdstuk 
over Senegal in Neues Bauen in Afrika. Hun Hotel N’Gor is 
een van de grote hotels die de “koloniale geest van de 
Franse machthebbers weerspiegelen”. 305 Het ontwerp van 
het Centre Pédagogique Supérieur du Sénégal in Dakar, 
gefinancierd door het EOF en UNESCO, is ook de 
verdienste van Chesneau en Verola. 306 

  

 
305 Kultermann, Neues Bauen in Afrika. 
306 "11.21.104 - Se/13/64 Centre Pédagogique Du Sénégal Instruction - 
Exécution Du 1.6.1961 Au 31.5.63,"  (Brussel: A.C.E.). 
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In de kwalitatieve analyse bespreken we twee cruciale 
thema’s die het beleid van het Ontwikkelingsfonds sterk 
beïnvloeden in de praktijk. In vorige hoofdstukken werd 
reeds uitgelegd dat het Ontwikkelingsfonds uitdrukkelijk 
kiest om niet te werken met een doctrine, wat veel ruimte 
geeft voor ad hoc invulling van het beleid en 
mogelijkheden biedt voor een verregaande flexibiliteit. De 
vraag stelt zich dus welke factoren richtinggevend zijn. 
Wat gaat dit beleid in de praktijk bepalen en welke 
consequenties heeft dit voor de concrete projecten en 
realisaties? Dit valt niet af te leiden uit het officiële discours 
van het EOF. Analyse van het archiefmateriaal van het 
Archief van de Europese Commissie werpt een interessant 
licht op deze vraag. Het archief biedt namelijk een inkijk in 
‘de dagelijkse interne keuken van het EOF in de vorm van 
correspondentie, handgeschreven nota’s en 
aanbestedingsdossiers.  

We belichten aan de hand van twee kernbegrippen de 
belangrijkste thema’s die het beleid van het 
Ontwikkelingsfonds bepalen, met name professionele 
netwerken en technische aspecten van de projecten. 
Zowel professionele netwerken als technocratische 
vereisten zijn een middel om een politiek of economisch 
doel te bereiken. Wanneer de doctrine van een organisatie 
niet geëxpliciteerd wordt, zal de rol van netwerken 
extreem belangrijk zijn. 

Het netwerk bepaalt in belangrijke mate de werking van 
het EOF. De technocratische blik op de projecten zijn 
uiteraard een alomtegenwoordig thema in de 
briefwisselingen over aanbestedingen. Zij beïnvloeden zo 
rechtstreeks het eindproduct, scholenbouw in Afrika.  

We onderzoeken deze kernbegrippen aan de hand van het 
archiefmateriaal van het A.C.E. voor drie landen: Congo, 
Mali en Senegal. Zoals reeds toegelicht in het hoofdstuk 
over de methodologie van deze scriptie werden deze 
landen gekozen op basis van hun geschiedenis. en hun 
relatie met de donorlanden. Om dit te verhelderen 

bespreken we in de fiches de geschiedenis van elk van deze 
landen in deze periode.307 

Netwerk van persoonlijke 

relaties 

In Van Dale lezen we dat een netwerk een samenstel van 
draden en lijnen is, vertakt en elkaar onderling 
kruisend.308 Het is dus een complex gegeven.  

Een netwerk wordt bepaald door de aard van de 
onderlinge relaties én de knooppunten. De Actor-Network 
Theory gaat ervan uit dat veel relaties gelijktijdig zowel 
materieel- tussen dingen - als semiotisch –tussen 
concepten - zijn.309 We zien een netwerk als geheel van 
personen die invloed hebben op het proces, zowel op het 
eindproduct – het schoolgebouw - als op de informatie en 
het gedachtegoed dat uitgewisseld wordt. Het zijn de 
onderlinge relaties die een geheel tot een netwerk maken. 
In een netwerk zijn de informatiebronnen op enkele 
punten geconcentreerd – de knooppunten. 310 Deze 
knooppunten en hun relaties gaan een cruciale rol spelen. 

Op welke manier is deze omschrijving van toepassing op 
de scholenbouw in Afrika? Om scholen te realiseren in 
Afrika, is het nodig om veel informatie uit te wisselen. Er 

 
307 Zie Methodologie 
308 Van Dale Woordenboek 
309 Bruno Latour, Reassembling the Social: An Introduction to Actor-
Network-Theory, New ed. (Oxford: Oxford University Press, 2007). 
310 Jiat-Hwee Chang, "Building a (Post)Colonial Technoscientific 
Network," in The Scaffolding of Empire, ed. Peter Scriver (University of 
Adelaide, 2007). 



 

moeten telkens opnieuw aanvragen, verbeteringen en 
controles gebeuren. In elk proces van aanvraag tot 
uitvoering komen verschillende actoren aan bod. Het 
centrale punt ligt in Brussel, bij het ontwikkelingsfonds. 
Van daaruit ontspint zich een web van technische 
controleurs, ministers van openbare werken, 
schooldirecteurs, architecten, aannemers, …. Elk 
aanbestedingsdossier wordt onder de loep genomen door 
het centrale orgaan, de Afrikaanse regering, Contrôleur 
Délégué én een externe opdrachtgever indien van 
toepassing. 311  

Het netwerk als centrum van macht en 

invloed  

De politiek van ontwikkelingssamenwerking van de 
Europese Gemeenschap met de ACS-landen omschrijven 
Aerts en Dickson als een symbolisch gebaar, in eerste 
instantie interessant om het engagement ten opzichte van 
het zuiden in de verf te zetten en de relaties met het zuiden 
te onderhouden. Door de samenwerkingsverdragen 
versterkt Europa zijn perceptie als belangrijke 
internationale speler. 312 In hun eigen publicatie bevestigt 
het Ontwikkelingsfonds dat het EOF een element is in de 

 
311 Zo worden de opmerkingen bij het aannemerscontract voor de Ecole 
Nationale de Droit et d’Administration in Kinshasa in 1966 
geformuleerd door de heer Robert, raadgever voor het Congolees 
ministerie van Openbare werken, Architect Petit als deskundige voor de 
Congolese regering, de heer Zampernini, controleur van het EOF in 
Kinshasa, voor GIREC door de heren Tassin en Schobbens en in Brussel 
door de technische dienst van het Europees Ontwikkelingsfonds. Zie 
"11.11.008 - Rc/P.62/18 Rdc/208/64 Ecole Nat. Droit Et Adm. À Léo - 
E.N.D.A.- Instruction - Exécution Du 1.7.1962 Au 28.2.1967," (Brussel: 
A.C.E.). 
312 Karin Arts and Anna K. Dickson, "Eu Development Cooperation: 
From Model to Symbol?," in Eu Development Cooperation: From Model to 
Symbol, ed. Karin Arts and Anna K. Dickson (Manchester: Manchester 
University Press, 2004), 1-3. 

communautaire politiek van de relaties met Afrika. 313 
Ferrandi zegt bijvoorbeeld in een brief aan Emile Badinae, 
minister van onderwijs van Senegal: “Je saisie cependant 
cette occasion pour vous renouveler les vœux que je forme 
pour la réussite complète de ce nouveau projet qui, un fois 
de plus, marque concrètement la coopération du 
Gouvernement du Sénégal et de la Communauté 
Economique Européenne.” 314 Het net dat zich uitspint 
over de vele uithoeken van Afrika en Europa zorgt voor 
machtsconcentratie in de Europese hoofdstad Brussel. Het 
opgebouwd web versterkt de machtsdrainage vanuit de 
Afrikaanse gebieden naar de ambtenaren van het 
Europees Ontwikkelingsfonds. Zo wordt Brussel een centre 
of calculation zoals Chang het beschrijft. 315 Het 
technocratisch discours dat het netwerk vormt maskeert 
zijn politieke dimensie.  

Architectuur weerspiegelt ook de macht en invloed van 
zijn bouwheren. De eerste scholen komen grotendeels in 
de hoofdsteden terecht, wat kan duiden op representatie 
van Europa als grootmacht. De hoofdsteden zijn uiteraard 
beter verbonden punten op het netwerk, en bijgevolg is de 
uitvoering van projecten daar makkelijker te managen en 
goedkoper. Het Europees Ontwikkelingsfonds doet 
misschien niet expliciet aan vertegenwoordiging van zijn 
macht, maar toch hebben scholen feitelijk een zekere 
representatieve functie.  

De kracht van onderwijs als nation building mechanisme 
valt niet te onderschatten. Onderwijs kan gestuurd 
worden in de richting van de staatsopbouw. Wanneer een 
land zijn onafhankelijkheid terug verkrijgt, is het 

 
313 Commission des Communautés européennes, Fonds Européen De 
Développement 1960-1975: Quinze Années De Coopération Au 
Développement (Bruxelles: Commission des Communautés européennes, 
1975), 22. 
314 Vraag voor aanwezigheid op de eerste steenlegging in 1963, zie 
"11.21.106 - Se/14/61 Ecole Nationale Des Cadres Ruraux Exécution 
Du 1.9.63 Au 29.2.1964," (Brussel: A.C.E.). 
315 Chang, "Building a (Post)Colonial Technoscientific Network." 
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belangrijk dat het zijn burgers goed en natiebewust 
opleidt. Zij kunnen op hun beurt hun land verder 
opbouwen en besturen. Door opleiding kan het individu 
een maximale bijdrage leveren aan nationale 
ontwikkeling.316 Nieuwe naties leverden bijgevolg op het 
vlak van onderwijs inspanningen van formaat. 317 

Met het oog op Afrikaanse cultuurrehabilitatie, is 
onderwijs een manier om intrinsiek Afrikaanse waarden 
te verspreiden. Voor vele nieuwe naties wordt scholing 
gebaseerd op hun ‘nationale cultuur’ ingezet om zo te 
ontsnappen aan het aanwenden als machtsinstrument 
voor Europeanen. 318 Voor Europa is dicht bij de hoger 
opgeleiden staan een goede manier om de culturele band 
aan te gaan met de elite van morgen. 

Ook economisch is onderwijs een belangrijk instrument 
om de nodig arbeidskrachten op te leiden voor een effectief 
productieproces. 319 Zo wordt van educatie verwacht dat 
het de Afrikaanse maatschappij moderniseert. 320 In de 
evaluatie na 15 jaar Europees ontwikkelingsfonds stelt 
Amadou Mahtar M’Bow, later Directeur Général van 
UNESCO, de vraag of het mogelijk is om via 
ontwikkelingssamenwerking leerlingen voor te bereiden 
om een actieve en creatieve rol te spelen in de socio-
economische ontwikkeling van hun land. Men is zich 

 
316 Henry F. Makulu, Education, Development and Nation-Building in 
Independent Africa: A Study of the New Trends and Recent Philosophy of 
Education (London: SCM press, 1971), 31. 
317 Johan Lagae, "Kultermann Herlezen: Historiografie Van De 
Architectuur in Afrika Uit De Jaren Vijftig En Zestig," Oase #82, no. 
L'Afrique c'est chic. Architecture and Planning in Africa 1950-1970 
(2010). 
318 Makulu, Education, Development and Nation-Building in 
Independent Africa: A Study of the New Trends and Recent Philosophy of 
Education, 34. 
319 Ibid., 42. 
320 Ibid., 37. 

bewust van de invloed van de inplanting, de structuur en 
het schoolbeleid op het schoolleven.321  

Want al valt iets te zeggen voor het argument dat de 
nieuwe onafhankelijke naties belangrijke inspanningen 
leverden op het vlak van onderwijs,32 dan was het zeker 
ook zo dat schoolinfrastructuur een cruciaal onderdeel 
was van het naoorlogse koloniale beleid van diverse 
Europese mogendheden. 

 

Fig. 10 Construction scolaires au Senegal - pannaux Deuxieme 
rapport semestriel 1965 ] 

Informatie is politiek 

Het netwerk van het Europees Ontwikkelingsfonds kan in 
kaart gebracht worden aan de hand van de duizenden 
brieven, dossiers en plannen die uitgewisseld worden 
tussen Brussel en Afrika. Dit netwerk is een middel om 
politieke en economische doelen te realiseren. De relaties 

 
321 Commission des Communautés européennes, Fonds Européen De 
Développement 1960-1975: Quinze Années De Coopération Au 
Développement, 242-47. 



 

die hierdoor opgebouwd worden, hebben niet per se een 
politieke drive. Zo verklaart Jean Durieux dat het politieke 
machtsspel boven hun hoofden gebeurt. 322 Toch zit in de 
correspondentie van zo’n internationaal netwerk heel wat 
politiek vervat, soms zelf tot de ergernis van de 
ambtenaren toe. Een illustratie hiervan vinden we in een 
nota van Auclert, de financiële rechterhand van Ferrandi, 
waarin hij vraagt: “Etait-il nécessaire de traiter d'un tel 
sujet technique sous la forme d'une note verbale à 
caractère diplomatique?”. 323 

Het politieke draagvlak is nochtans erg belangrijk voor de 
uitvoering voor de projecten. Zonder belangstelling van de 
plaatselijke overheid voor het Ontwikkelingsfonds, komt 
er vaak geen schot in de zaak. Als Robert Lemaignen naar 
de Democratische Republiek Congo op missie gaat, komt 
hij wanhopig terug. De desinteresse voor het 
Ontwikkelingsfonds zorgt ervoor dat de lokale politieke 
klasse hem erg koel ontvangt. 324 Het initiatief voor de 
projecten in RDCongo komt dan ook niet vanuit de 
regering. Uit het hoofdstuk waarin we een kwantitatieve 
analyse deden van de projecten, bleek reeds dat het aantal 
projecten toeneemt als er wel politieke interesse is voor 
initiatieven van het EOF op vlak van onderwijs. 

Dit is bijvoorbeeld het geval in Senegal. President Senghor 
spreekt dan ook regelmatig over een Noord-Zuid-
solidariteit tussen de Europeanen en Afrikanen. Door te 
spreken van een “puissance spirituelle parce que 
puissance du dialogue, parce que puissance de 
coopération” verheerlijkt de Senegalese president het 

 
322 Jean Durieux, "Interview," in Archives historiques de l'Union 
européenne, ed. Anaïs Legendre (Brussel3 maart 2004). 
323 "211.004.16 - Rdc/206-207-216-217/64-65 Ecole Sup. 
Pédagogique De: Elisabethville Thysville Léopoldville Kimwenza 
Exécution 000473 Du 1.7.1968 Au 31.3.1969," (Brussel: A.C.E.). 
324 Véronique Dimier, "Du Bon Usage De La Tournée: Propagande Et 
Stratégies De Légitimation Au Sein De La Direction Générale 
Développement, Commission Européenne (1958-1970)," Pôle Sud, no. 
15 (2001). 

netwerk. 325 Ook in het Ontwikkelingsfonds benadrukken 
ze het belang van de professionele relationele banden. Zo 
laat het EOF in hun publicatie na 15 jaar werking 
Ferrandi aan het woord. Hij zegt daarin dat de 
onderhandelingen die een overeenkomst voorafgaan, voor 
betere samenwerking zorgen, zowel tussen de Afrikaanse 
staten onderling als met Europa. 326  

In de jaren ’60 is een netwerk zo functioneel als zijn 
medium. Communicatie gebeurt voornamelijk per post en 
bij dringende zaken wordt de telegraaf gebruikt. Deze 
communicatiemiddelen zijn minder efficiënt dan diegene 
die we nu kennen in de 21ste eeuw. Vele brieven komen te 
laat voor de gelijktijdige publicatie van de oproep in alle 
lidstaten en in het land van het project. 327 Controletaken 
uitvoeren van op een afstand leidt vaak tot misverstanden. 
Om dit op te vangen, reizen Ferrandi en zijn ambtenaren 
vaak naar alle uithoeken van Afrika. Op deze missies 
wordt intensief aan netwerking gedaan. Ook andere 
auteurs zoals Chang tonen interesse voor het belang van 
een netwerk in de realisatie van bouwprojecten in Afrika.  

328 Zoals Dimier argumenteert, legitimeert het 
Ontwikkelingsfonds zich door uitgebreide zelfpublicatie. 
Krantenartikelen over de scholenbouw worden dan ook 
zorgvuldig bijgehouden in de mappen over het project. 
Een voorbeeld hiervan is de inhuldiging van de nieuwe 

 
325 Zijn woorden op een persconferentie in Brussel op 24 oktober 1970, 
zie Commission des Communautés européennes, Fonds Européen De 
Développement 1960-1975: Quinze Années De Coopération Au 
Développement, 321. 
326 Mening van Ferrandi in ibid., 305 -06. 
327 Zie bijvoorbeeld voor de mislopende correspondentie over de 
gelijktijdige internationale oproep voor de Lycée et Ecole Normale à 
Bamako in 1966: "11.21.314 - Sn/47/62 Travaux Du Lycée Et De 
L'ecole Normale D'instituteurs À Bamako Etudes Financées Sou Le N° 
11.21.310 Execution 1.1.1966-28.2.1966," (Brussel: A.C.E.). 
328 Ferrandi handelt hier gelijkaardig aan Atkinson in het 
technoscientific netwerk van het Colonial Development and Welfare Act. 
Chang, "Building a (Post)Colonial Technoscientific Network." 
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gebouwen van l'Ecole Inter-Etats des Sciences et Médicine 
veterinaires de Dakar in 1981. 329 

 

Fig. 11 Visit by Léopold Senghor, President of Senegal, to the 
Cec, 15/06/1979, Brussels - EC/Berlaymont 

Van persoonlijke aanpak tot corruptie 

In de eerste jaren is Jacques Ferrandi de spilfiguur in het 
ontwikkelingsfondsnetwerk De brieven, die 
teruggevonden worden in het A.C.E., zijn zelden gericht 
aan Hendus, de Directeur General van het departement, 
hoewel hij eindverantwoordelijke is van het Directoraat-
Generaal én de overste van Ferrandi. De Commissarissen 
voor Ontwikkeling, Rochereau en later Deniau, 
ondertekenen brieven enkel bij grote geschillen.330 Rey 
kende tijdens zijn voorzitterschap van de Commissie 
Afrika en de staatshoofden niet zo goed, zoals blijkt uit zijn 
bezoek bij Senghor. Hij is erg verbaasd dat bij het 
aanhalen van een Latijns citaat, de Senegalese president 

 
329 "F.E.D. Comptabilité Archives," (Brussel: A.C.E.). 
330 Archives de la Commission Européenne, Brussel 

zijn paragraaf vlot aanvult. 331 Over een gebrek aan 
contacten en kennis over Afrika kan Rochereau niet 
klagen. Hij kent het belang van contacten in Afrika, en 
vraagt dan ook expliciet aan zijn kabinetschef om de 
relaties die hij als Frans minister heeft opgebouwd, te 
onderhouden. 332 Want zoals Haim Yacobi stelt met 
betrekking tot de postkoloniale relaties tussen Afrika en 
Israel, is Afrika een erg aantrekkelijk gebied, mits men 
nauwe banden weet te leggen met de staatshoofden. 333 

Ook buiten de ministeries worden de broodnodige 
contacten onderhouden. Op de inhuldiging van l’Ecole 
Normale à Bamako in 1967 nodigt de Contrôleur Délégué 
bijvoorbeeld niet alleen de Malinese autoriteiten uit maar 
ook “les personnalités avec qui j'ai des liaisons 
particulières dans le travail.” 334 Van deze banden wordt 
handig gebruik gemaakt om tussen te komen in geval van 
problemen. Zo grijpt Mintenig, Chef de Mission, in bij het 
ontbreken van bevoorrading van cement en wapening. De 
Minister van Openbare werken van Mali zorgt persoonlijk 
voor de verbetering van de import van de 
bouwmaterialen. 335 Op deze persoonlijke aanpak is zelfs 
door de leden van het Ontwikkelingsfonds soms kritiek. Zo 
schrijft Glass, Contrôleur Délégué in 1968 in een brief 
over vertragingen in RDCongo aan Ferrandi: “Nous ne 
comprenons pas que, suivant le pays, les projets pour un 
même pays, les idées changent ainsi sans logique 
appliquées au pays associé où nous œuvrons. Et dans ce 
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cas-ci, il s'agit d'un problème général valable pour tous 
pays.” Auclert, op dat moment hoofd van de Division 
Opérations financières, schrijft verontwaardigd over zijn 
opmerking naar Ferrandi. Glass wordt op zijn vingers 
getikt. 336 Het cliëntelisme kan blijven bestaan.  

Soms wordt de grens tussen cliëntelisme en corruptie 
overschreden. Dat is een probleem dat regelmatig 
teruggevonden kan worden in de briefwisseling over de 
projectuitvoering.  

Een uitgebreid voorbeeld van zo’n probleemproject dat 
jarenlang heeft aangesleept is het project voor de bouw 
van 441 lagere school gebouwtjes in Senegal.337 Met geld 
van het eerste fonds tekent het bureau Kalt-Pouradier-
Duteil een plan voor een basisschool om over het hele land 
te laten uitvoeren. De aannemers voor de realisatie van de 
scholen, Société Africaine des Bâtiments et des Travaux 
Publics (SABTP) en Société Africaine de Génie civil (SAGC) 
nemen het niet zo nauw met de goede uitvoering van de 
werken. Omdat de scholen zich ze in verre uithoeken van 
het land bevinden, is het ook moeilijk om de werken te 
controleren. Er moet onder andere de aankoop van een 
jeep afgewacht worden vooraleer Glass, Contrôleur 
Délégué ter plaatse kan gaan kijken. De situatie ter plekke 
blijkt erbarmelijk. Glass schrijft in zijn verslag: “J'en 
conclu que ce programme de constructions scolaires était 
trop ambitieux, et que s'il a permis au bureau Kalt de 
concevoir et voir réalisé une belle œuvre architecturale, il 
débouchera dans très peu de temps sur une effloraison de 

 
336 "211.004.16 - Rdc/206-207-216-217/64-65 Ecole Sup. 
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taudis de brousse, dont nous n'oserons plus avouer la 
paternalité.” 338 

 

Fig. 12441 classes logements contre proposition unescapvert 
etude SENETRA facades 1 

Deze situatie sleept zo lang aan omwille van fraude van de 
ondernemingen SABTP en SAGC, die deel uitmaken van 
een corrupt netwerk. Zo vertrekt Sidibe Yoro, Senegalees 
ambtenaar, plots op verlof als de zaken boven water 
komen. Bovendien waarschuwt Höfer, Contrôleur 
Technique voor interventie, want deze zaak zou snel “un 
aspect "anti-blanc"“ kunnen aannemen. Sorge, hoofd van 
de Division Opérations Techniques, vraagt daarop 
instructies aan Ferrandi: “Du point de vue juridique nous 
sommes très fort, nous pouvons donc ne pas avoir de 
craintes, mais je vous laisse le soin d'apprécier les 
implications politiques.” 339 Nadat Hendus bekrachtigd 
heeft dat hij het project niet wil loslaten, onderneemt het 
EOF actie. Rochereau beschrijft in een brief de situatie aan 
de Senegalese president, waarbij hij pleit voor efficiëntie, 
die alle partijen ten goede zal komen. Bovendien dreigt hij 
 
338 Ibid. 
339 Ibid. 
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met het afschaffen van de investeringen. Senghor schrapt 
een twaalftal corrupte ondernemingen van de lijst, 
waaronder SABTP en SAGC. Zij worden voor twee jaar 
geweerd.  

Ondanks dit ernstig en aanslepend incident slaagt 
Senghor erin om in het tweede EOF de volgende lading 
landelijke basisscholen te laten goedkeuren. Weliswaar is 
er minder dan de helft van het vorige budget voorzien. 340 

Opvallend is dat er zich in Mali een gelijkaardig incident 
voordoet, maar dat de autoriteiten er hier niet in slagen 
om nog twee nieuwe grootschalige basisschoolprojecten te 
laten goedkeuren. We kunnen de hypothese stellen dat dit 
te maken heeft met verschillen in de kwaliteit van de 
relaties die er bestaan tussen de plaatselijke overheid 
enerzijds en de ambtenaren van het EOF en mogelijks ook 
de politieke verantwoordelijken van de EEG anderzijds. 

Zo valt het op dat de voorbeelden in de eigen publicaties 
van het EOF voornamelijk met Senegal verbonden zijn. In 
het evaluatierapport na 15 jaar werking van het EOF 
schrijft men over president Senghor, wanneer die zegt: 
“Pour nous, l’Eurafrique, c’est une option politique…: Il a 
agi, comme l’un des pivots centraux des relations entre la 
CEE et ses partenaires.” 341 Mali is echter geen enkele 
vermelding waard. De situatie van elk land heeft een 
sterke invloed op de aanpak van het EOF ten opzichte van 
de betreffende landen.342 

Als we een analyse maken van de briefwisseling met de 
drie onderzochte landen rond de jaren’65, merken we dat 
er een verschillende aanpak gebruikt wordt, vertrekkend 
van een andere politieke invalshoek. 

 
340 "11.21.109 - Se/17/62 Constructions Scolaires Exécution Du 1/7/66 
Au 31/12/66." 
341 Commission des Communautés européennes, Fonds Européen De 
Développement 1960-1975: Quinze Années De Coopération Au 
Développement, 328. 
342 Zie kwantitatieve analyse 

Ook al gaat het in het volgende voorbeeld om een 
technische nota, toch gaan de ambtenaren van het EOF bij 
de Democratische Republiek Congo diplomatisch te werk. 
Auclert maakt op 8/6/1968 de krabbel “Etait il nécessaire 
de traiter d'un tel sujet technique sous la forme d'une note 
verbale à caractère diplomatique?” op de communicatie 
die Contrôleur Délégué Glass aan het ministerie van 
openbare werken in verband met een fiscale kwestie. Hij 
wijst RDCongo in een formele brief erop dat Auxeltra-
beton dubbele importtaxen zou moeten betalen op de 
ingevoerde materialen. “Je crois qu'en RDC le meilleur 
résultat est assuré par cette manière d'opérer, néanmoins 
notre Controleur Délégué exagère, il surgonfle le ballon.” 
Dit wijst erop dat men zich bewust was van de 
gedifferentieerde aanpak. 343 Allicht probeert men 
rekening te houden met de wensen van Mobutu. 
Nochtans komt hij maar tweemaal ter sprake in de 
briefwisselingen, namelijk bij de goedkeuring van de 
Instituts Pédagogiques Supérieurs en net na zijn 
staatsgreep, op 15/12/1965. In die brieven stelt hij 
zichzelf voor en maant hij aan tot snel afronden van de 
projecten.344  

Ook Senegal en Mali krijgen een verschillende benadering. 
Senegal krijgt al vroeg meer autonomie. Normaal gezien 
stelt het Ontwikkelingsfonds in 1965 het contract op voor 
de architect, maar uitzonderlijk krijgt het ministerie van 
Openbare werken van Senegal hiervoor de bevoegdheid. 

345 Ditzelfde ministerie zet in een brief aan het EOF de 
Contrôleur Délégué op zijn plaats voor zijn ononderbroken 
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stroom aan vaak onterechte kritiek. 346 De vrijheid die 
Senegal zichzelf gunt staat in fel contrast in de manier 
waarom Mali’s ambtenaren tegen een muur botsen. Als 
Mali’s ministerie ten gevolge van een inefficiënte 
organisatie volgens het EOF zorgt voor vertraging, krijgen 
ze een brief waarin Contrôleur Délégué Höfer meldt dat ze 
zelf mogen opdraaien voor de bijkomende kosten. 347 Dit 
ligt in de lijn van de hypothese dat de kwaliteit van de 
relaties met Frankrijk en bijgevolg Europa een belangrijke 
invloed hebben op de invulling van het beleid van het EOF. 

Het zwaartepunt in het Europees-

Afrikaanse netwerk verschuift 

Tijdens een voorbereidende vergadering voor de 
oprichting van de Europese Economische Gemeenschap in 
Straatsburg in 1953, stelt Senghor: “Nous voulons bien 
dans ce mariage de raison, être les pages qui portent le 
voile de la mariée, nous nous refusons d'être des cadeaux 
de noce. Ni la vaisselle qui fait les frais de la scène de 
ménage, ni les poupées pour amuser les enfants de 
demain.” 348 Toch zal het nog jaren duren na de eenzijdige 
beslissing tot opname van de koloniale gebieden in het 
Verdrag van Rome in 1957 vooraleer de Afrikaanse 
staatshoofden echte zeggenschap krijgen in de ACS-EEG-
contacten. 349 

Het besef dat Afrika geen verlengstuk is van Europa groeit 
wel binnen het Ontwikkelingsfonds. Umberto Stefani, 

 
346 "11.21.106 - Se/14/61 Ecole Nationale Des Cadres Ruraux 
Instruction - Execution Du 1.8.61 Au 31.8.1963," (Brussel: A.C.E.). 
347 "11.21.104 - Se/13/64 Centre Pédagogique Du Sénégal Instruction - 
Exécution Du 1.6.1963 Au 31.12.63," (Brussel: A.C.E.). 
348 Dimier, "Du Bon Usage De La Tournée: Propagande Et Stratégies De 
Légitimation Au Sein De La Direction Générale Développement, 
Commission Européenne (1958-1970)," 20. 
349 Ibid. 

assistent van DG Economische zaken en financiën, zegt 
dat hij in 1959 bij de terugkeer van een missie in Somalië 
al een nota heeft opgesteld gericht aan de Europese 
Commissie waarin hij pleit voor meer evenwaardigheid in 
de betrekkingen.350 Ferrandi schrijft in 1975 dat het 
Ontwikkelingsfonds kant-en-klaar projecten weigert, om 
elke kans te kunnen benutten om een directe 
samenwerking op te bouwen met de lokale administratie 
en de expats. Vanaf de uitvoeringsfase van een project 
stimuleert het Ontwikkelingsfonds de participatie van de 
Afrikaanse partner. Zo probeert het EOF te vermijden dat 
er een gebrek aan lokale interesse zou zijn voor een 
project. Dit kan namelijk leiden tot nalatigheid op vlak 
van de werking of het onderhoud. 351 

In de eerste jaren is deze participatie nog erg beperkt. De 
beslissingen worden nog voornamelijk over de hoofden 
van de Afrikaanse administratie genomen, soms zelfs 
zonder consultatie van de plaatselijke overheid. Dit is 
bijvoorbeeld het geval in Mali, bij de aanstelling van het 
bureau Tekhné voor de 50 Ecoles Saisonnaires. Het 
contract is al opgemaakt als in 1961 het ministerie van 
Openbare werken hierover zijn mening wordt gevraagd. 

Sorge, hoofd van de Division Opérations Techniques is 
hierover erg duidelijk in een nota: “Le bureau doit être 
choisi par nous et agréé par le Mali”. 352 Ook in verband 
met een ander project in Mali, Lycée Et De L'Ecole Normale 
D'instituteurs À Bamako, schrijft de Chef de Mission 
Mintenig in een brief van 20 april 1963 aan het EOF in 
Brussel: “L'Administration ne se fait presque pas sentir 
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A.C.E.). 



128 

dans les problèmes de chantier.” De Malinese overheid 
heeft er zijn zeg niet in.  

Senegal doet in 1964 nog een poging om de klassen voor 
het Centre Formation Professionelle à Dakar die uit 
financiële overwegingen geschrapt werden te laten 
terugbetalen door het Ontwikkelingsfonds. Maar al snel 
stuit het ministerie van Onderwijs op een njet van 
Ferrandi. De klassen worden gefinancierd met eigen 
middelen. 353 

In 1965 begint het zwaartepunt in het Europees-
Afrikaanse netwerk merkbaar te verschuiven. We 
illustreren dit aan de hand van een aantal voorbeelden uit 
primaire bronnen, die betrekking hebben op de drie 
gekozen landen. 

In Congo spreekt minister van openbare werken Apindia 
klare taal ten opzichte van het Ontwikkelingsfonds. Er is er 
bijvoorbeeld een discussie over het contract met Coppola 
voor l’Ecole Supérieure Pédagogique D'Elisabethville. De 
plaats van de Maître d’oeuvre, die de Congolese regering 
zelf aanstelt, wordt daarin geminimaliseerd door het 
architecturale toezicht uit te breiden. Hendus, Directeur 
Général, probeert het nog te redden door een vergissing te 
claimen tussen architecturale en werftoezicht. Op dat 
moment maakt Apindia, minister van openbare werken 
van Congo, duidelijk dat er van een vergissing geen sprake 
is. Hij spreekt daarmee klare taal ten opzichte van het 
Ontwikkelingsfonds. Hij laat het contract zoals het is, 
maar wil geen contact met het architectenbureau. Hun 
bezoeken worden beperkt tot 15 dagen in het totaal. 354 
Nadien kijkt de administratie van het Ontwikkelingsfonds 
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wel uit om niet “voir surgir de nouvelles difficultés avec le 
gouvernement congolais.” 355 

In Mali wordt het voorstel van de president ingewilligd om 
eenzelfde architectenbureau drie scholen te laten tekenen 
met een klein verschil in programma, ondanks het 
ontbreken van een financieel voordeel. 356  

Ook in documenten in verband met Senegal vinden we 
talrijke aanwijzingen dat het initiatief en het 
beslissingsrecht verschuift van het EOF naar de Afrikaanse 
actoren.  

In 1965 stelt de minister voor Onderwijs voor om voor de 
het nieuwe Lycée in Bamako de lijst voor de 
wetenschappelijke uitrusting en het technische dossier te 
laten opmaken door l’Association SETAP – TEKHNE. Dit 
wordt zonder meer aanvaard door het EOF. 357 

In 1966 schrijft de Contrôleur Délégué in een 
briefwisseling in verband met het project Deux centres de 
formation rurales: “L'Administration me semble être 
décidée de passer en cas de refus des nouvelles conditions 
par l'architecte Kalt, un contrat avec un architecte de la 
place.” Waarop de voorwaarden snel aangepast worden. 

358 

 

Dat deze verschuiving er wel degelijk merkbaar is, ook 
voor de ambtenaren van het EOF, blijkt bijvoorbeeld uit 
een reactie van Ferrandi op een brief van de Malinese 
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overheid in verband met een verhoging van het voorschot 
voor de architecten van 50 Ecoles Saisonnaires. Ferrandi 
schrijft: “C'est le comble! Ce sont maintenant les états 
associés qui sont plus sévères que nous vis à vis des 
Bureaux d'études.” 359 

Toch worden er in die periode ook nog beslissingen 
genomen over het hoofd van de plaatselijke overheid 
heen. De projecten zijn soms al goedgekeurd door het 
Comité van het EOF, buiten het weten van de Afrikaanse 
autoriteiten om. Zo komt in 1966 de toestemming van de 
Congolese regering voor een project aan “après la 
bataille.” 360 

Ook vinden we een voorbeeld van deze manier van 
werken terug in de briefwisseling over een project in 
Senegal in diezelfde periode. Bij een aanpassing van het 
architectencontract worden de opmerkingen van het EOF 
woord voor woord aangenomen door de plaatselijke 
ambtenaren. Op dat moment is er niet veel input van de 
Senegalese administratie.361  

 

Na 15 jaar werking geeft het EOF in zijn terugblik zelf toe 
dat de realisaties grotendeels afhangen van de aanvragen 
en bereidwilligheid van de Afrikaanse regeringen. 362 De 
procedures voor de keuze van het studiebureau 
veranderen vanaf Lomé 1. In de geconsulteerde archieven 

 
359 "11.21.309 - Sn/29/60 50 Écoles Saisonnaires Agricoles Du 
1.6.1962 Au 30.6.1962," (Brussel: A.C.E.). 
360 "212.104.07 - 2e Fed Proc. Acc. - Rdc Ecole Supérieure Pédagogique 
D'elisabethville Etude 454 Du 1.6.1965 Au 1972." en "211.015.07 - 
Se/209/65 Extension Institut Pédiatrie Sociale À L'université De Dakar 
Instruction - Exécution Du 1.10.1965 Au 31.12.1967," (Brussel: 
A.C.E.). 
361 "211.015.07 - Se/209/65 Extension Institut Pédiatrie Sociale À 
L'université De Dakar Instruction - Exécution Du 1.10.1965 Au 
31.12.1967." 
362 Fonds Européen De Développement 1960-1975: Quinze Années De 
Coopération Au Développement, 14. 

vinden we hiervan feitelijk iets terug in een document van 

1978. Dit document gaat over de toewijzing van het 
project l’Ecole Inter-Etats des Sciences et Médecine 
Vétérinaires in Senegal. De Senegalese regering krijgt de 
keuze tussen: Chesneau, Verola, Castanet (F), Indrizzi (I) 
enerzijds en Kampsax International (DK) anderzijds. De 
Senegalezen kiezen voor het tweede architectenbureau.363 
Dit zou kunnen aangeven dat Senegal een andere koers 
wil inslaan – Chesneau & Verola is namelijk een 
‘oudgediend’ bureau dat al tijdens de koloniale periode 
veel projecten realiseert in Senegal. 

In een briefwisseling uit1980 betreffende projecten in 
Congo lezen we dat Contrôleur Délégué Poerschmann, de 
Congolese regering niet kan overtuigen van het standpunt 
van Hauswirth, de toenmalige Directeur Général Adjoint. 
Hauswirth wil het aantal uit te voeren projecten beperken 
tot één, omwille van geldgebrek. Maar er blijven van de 4 
geplande instituten, toch 2 projecten overeind namelijk 
zowel het instituut in Kikwit als in Mbandaka, zoals de 
Congolese minister vraagt, in plaats van één. 364 Dit toont 

aan hoe gevoelig de politieke relaties met Afrika liggen op 
dat moment en in welke mate de Afrikaanse autoriteiten 
ook hun voordeel kunnen halen uit het feit dat ze 
economisch en politiek gewilde bondgenoten zijn. 

 

Als Sophie Dulucq stelt dat Afrika pas vanaf de jaren 90 
zijn zelfstandigheid begint te manifesteren, valt dit voor 
het netwerk van het Europees Oontwikkelingsfonds toch 
te nuanceren door te spreken van een geleidelijke evolutie. 

 
363 "F.E.D. Comptabilité Archives." 
364 "F.E.D. Comptabilité Archives," (Brussel: A.C.E.). 
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365 Vanaf halverwege de jaren zestig merken we dat de 

administratie en ministers van Mali, Senegal en RDCongo 
regelmatig hun eigen wil doordrijven. In Congo komt 
precies in die periode Mobutu aan de macht. Hoewel er 
niet zoveel rechtstreekse verwijzingen zijn naar Mobutu 
terug te vinden zijn, kan dit toch een teken zijn dat hij als 
dictatoriaal staatshoofd een stevig standpunt inneemt ten 
opzichte van Brussel.  

 

Fig. 13 Centre de formation rurale à Kaffaine  SOGESETRA 1969 
rapport semestriel 

  

 
365 Sophie Dulucq, La France Et Ses Villes D'afrique Noire Francophone: 
Quarante Ans D'intervention (1945-1985): Approche Générale Et 
Études De Cas: Niamey, Ouagadougou Et Bamako (Paris: L'Harmattan, 
1997), 8. 



 

Concurrentie met andere netwerken 

In 1957 is het Europees Ontwikkelingsfonds een nieuwe 

speler op de markt. De bestaande bilaterale netwerken met 
Afrika voelen de hete adem van het EOF in hun nek. 
Vooral Frankrijk voelt zich in eerste instantie gepasseerd 
door de Europese ambtenaren. Zowel het initiatief als de 
uitvoering van de projecten worden toevertrouwd aan de 
lokale overheden - in 1958 is dit nog het Franse koloniale 
bestuur - maar wel gecontroleerd door een Europese 
instelling. 366 De vraag van Frankrijk om de Europese 
delegaties te laten vergezellen door Franse ambtenaren 
wordt niet ingewilligd. Deze vraag geeft wel een idee van 
de vrees van de Fransen om voorbijgestoken te worden 
door de Europese ambtenaren, weliswaar met 

voornamelijk Franse nationaliteit. Zeker, Ferrandi maakt 
de Franse belangen op vlak van de toewijzing van 
aanbestedingen en relaties met Afrika concreet. 
Tegelijkertijd maakt hij er een punt van om zijn 
autonomie en dus ook deze van de Europese Commissie te 
behouden. Bij de onafhankelijkheid vrezen de Fransen 
hun greep op de overzeese landen te verliezen. Om hun 
invloed veilig te stellen weten ze uit de brand te slepen dat 
er voor de aanstelling van een Contrôleur een verplichte 
toelating moet zijn van de lidstaat waarmee het 
ontvangende land bijzondere relaties onderhield, 
Frankrijk dus. In 1960 komt het tot een krachtmeting 

tussen de Europese Commissie en de Franse overheid. De 
Fransen weigeren hun handtekening te zetten onder 

 
366 Deze paragraaf is gebaseerd op Véronique Dimier, "De La Dictature 
Des Drapeaux Au Sein De La Commission Européenne? Loyautés 
Multiples Et Constitution D’une Identité Commune Au Sein D’une 
Administration Multinationale.," in VIIe congrès de l’Association 
française de science politique, ed. Renaud Dehousse & Yves Surel (Lille, 
France2002). 

Conventions de Financements waarin niet-Franse 

ondernemingen betrokken zijn. Dit brengt vertraging mee 
van verschillende operaties van het EOF. Omdat dit de 
macht van het EOF ondermijnt, probeert Ferrandi een 
akkoord te vinden met Duitsland. Hij stelt voor lokale 
afgevaardigden van de Europese Commissie aan te stellen 
als ambtenaren. Omdat dit blijft stuiten op verzet van de 
Franse overheid, richt Ferrandi een Belgische vzw op, 
l’Agence Européenne de Coopération. Hij beschouwt dit 
agentschap als een divisie als een andere en is dan ook 
chef de l’Agence. Zo krijgt hij de mogelijkheid om loyale 
medewerkers te zetten op cruciale posten op het terrein. 

Ferrandi stuit met zijn intensief netwerk niet enkel op 
verzet van de Franse ambtenaren. Ook de Belgen bekijken 
de interventie van het EOF met argusogen. Ze vrezen dat 
met de komst van het EOF, vele Franse 
bouwondernemingen zich in Democratische Republiek 
Congo zouden vestigen. Omdat de Belgen geen hoog 
aanzien hebben in hun ex-kolonie, zouden hun 
aannemers vervangen kunnen worden door Fransen. 367 

Uit onderzoek van de gearchiveerde documenten i.v.m. 
scholenbouw in Congo blijkt dat deze vrees ongegrond is. 
Voornamelijk Belgische ondernemingen zoals Auxelta-
beton, Safricas, Coleten en Compagnie de Constructions 
Civiles krijgen de aanbestedingen gegund.368 Toch zegt 
Durieux in een interview dat de Belgen hun voornaamste 
politieke invloed verloren hebben. 369 Ook Luce 
Beeckmans duidt op de verminderde impact van de 

 
367 Jacques Ferrandi, "Interview," in Archives historiques de l'Union 
européenne, ed. Jean-Marie; Legendre Palayret, Anaïs (Ajaccio28 en 29 
mei 2004). 
368 Zie Netwerk Van Personen Met Inbreng in Een Project in Rdcongo. 
369 Durieux, "Interview." 
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Belgische architecten en planners en de opkomst van de 

Franse professionals.370 

Door de opkomst van meerdere 
ontwikkelingssamenwerkingsinstellingen, krijgen de 
ACP-landen de mogelijkheid om naar believen te uit het 
aanbod te kiezen en te combineren. Verschillende 
economische en commerciële overwegingen bepalen de 
keuze. Zelfs het aanbod van verschillende politieke 
machtsblokken wordt gecombineerd. 371 Enkelen maken 
hiervan tactisch gebruik om hun machtspositie te 
versterken, zoals Mobutu in RDCongo. De dictator slaagt 
erin voordeel te halen uit de situatie waarbij Zaïre als een 
politiek vacuüm gezien wordt. De enorme rijkdom aan 
minerale grondstoffen maakt het land voor veel 
buitenlandse mogendheden tot een geprivilegieerde 
partner. Doordat de politieke en financiële wereld met 
elkaar strijdt om invloed te behouden of te verkrijgen in 
Congo, krijgt Mobutu onverwacht veel diplomatieke 
flexibiliteit. 372 Ook Somalië zit tussen 2 vuren. Ze zijn 
weliswaar iets minder zeker over een keuze voor de 
Europese Gemeenschap. Zowel de politieke wurggreep van 
de Sovjet-Unie als de economische en militaire almacht 
van de Verenigde Staten boezemt hen angst in. Van 
Europa vrezen ze een verkapte kolonisatie.373 Siad Barre, 
het Somalisch staatshoofd, ondertekent ten slotte in 1974 

 
370 Luce Beeckmans, "Franse Planning in Een Voormalige Belgische 
Kolonie: Een Kritische Analyse Van De Franse Stedenbouwkundige 
Missies in Postkoloniaal Kinshasa," Oase #82, no. L'Afrique c'est chic. 
Architecture and Planning in Africa 1950-1970 (2010). 
371 Commission des Communautés européennes, Fonds Européen De 
Développement 1960-1975: Quinze Années De Coopération Au 
Développement, 9. 
372 Theodore Trefon, French Policy Towards Zaïre During the Giscard 
Dd’estaing Presidency, Cahiers Africains   Afrika Studies, (Tervuren: 
Muse e royal de l'Afrique centrale, Koninklijk museum voor midden-
Afrika, 1989). 
373 Dumoulin, Bitsch, and European Commission., The European 
Commission, 1958-72: History and Memories, 406. 

een handelscontract met de USSR, dat in 1977 weliswaar 
al verbroken wordt na het conflict met Ethiopië.374 

Hoewel ambtenaren zoals Jean Durieux zeggen dat de 
wedloop van de Koude Oorlog zich boven hun hoofden 
afspeelt, maakt het EOF toch ook in zijn eigen publicaties 
de vergelijking met andere fondsen zoals USAID en de 
Verenigde Naties. 375 Ze vermelden dat het moeilijk is om 
de andere donoren, in het bijzonder de USSR, China en de 
Arabische staten, in te schatten. De concurrentie blijkt uit 
de vermelding van de staten waar het EOF van de lijst met 
grootste donoren op de eerste plaats staat– Burkina Faso 
en de Centraal-Afrikaanse Republiek. Meestal wordt het 
Ontwikkelingsfonds voorbijgegaan door het voormalige 
moederland. 376 Ook vertelt Pierre Cros377 in een interview 

hoe hij ontdekt dat een Senegalese vriend bij de 
onafhankelijkheid post ontvangt van de Sovjet-Unie. Cros 
reageert verontwaardigd: “Wat een propaganda!”. Als 
tegenreactie koopt hij een pagina in de Afrikaanse pers 
met “Dit hebben wij gefinancierd.” 378  

Zo worden de staatshoofden van de Afrikaanse landen 
competente spelers in het complexe netwerk van onderlinge 

afhankelijkheid. Ze accepteren fondsen en expertise van 

 
374 Philippe Lemarchand, L'afrique Et L'europe: Atlas Du Xxe Siècle, 2me 
éd. rev. et mise à jour. ed. (Bruxelles: Complexe, 1994), 128-30. 
375 Ferrandi, "Interview." 
376 Commission des Communautés européennes, Fonds Européen De 
Développement 1960-1975: Quinze Années De Coopération Au 
Développement, 324. 
377 Pierre Cross is hoofd van de afdeling Voorlichting en ontwikkeling. 
Ten gevolge van de dekolonisatie valt veel werk te verzetten om 
tegenwicht te bieden aan de Sovjetpropaganda. En de beste manier om 
dat te doen is de prestaties in de schijnwerper te zetten van het 
Directoraat Generaal dat verantwoordelijk is voor de overzeese landen en 
gebieden. Uit Dumoulin, Bitsch, and European Commission., The 
European Commission, 1958-72: History and Memories, 557. 
378 Interview met Pierre Cros op 8 december 2003, in ibid., 406. 



 

concurrerende instanties voor de realisatie van hun 
bouwprojecten, om zo vat te krijgen op de “negociated 
imposition.” 379 Uiteraard is het netwerk van het EOF actief 
tijdens de Koude Oorlog, en wordt het beïnvloed door de 
machtsstrijd om Afrika. Het weze echter duidelijk uit al 
het voorgaande dat niet zozeer de Koude Oorlog als wel de 
hoop op sterke postonafhankelijke politieke en 
economische relaties de belangrijkste aanzet waren voor 
Europa om de banden met Afrika aan te halen door middel 
van ontwikkelingshulp.380  

Architectuur: een samenspel van actoren 

Binnen het netwerk van het Europees 
Ontwikkelingsfonds, zijn er verschillende partijen, die elk 
hun eigen idee hebben over de architectuur die gebouwd 
wordt. Zo hechten de ambtenaren van het Europees 
Ontwikkelingsfonds minder belang aan architectuur, 
maar architecten argumenteren dan weer dat bouwen 
meer moet zijn dan een puur technocratische 
aangelegenheid. 

De diensten van het Ontwikkelingsfonds in Brussel krijgen 
vaak de kans om in meerdere landen op missie te gaan en 
komen in contact met veel verschillende visies. Het 
netwerk wordt ook regelmatig vernieuwd. De Contrôleurs 
Délégués en Techniques die in de Afrikaanse landen 
wonen, zijn vaak nog connecties van in de koloniale tijd. 
Na de onafhankelijkheid blijven ze hun functie vervullen. 
De houding van veel Contrôleurs Délégués is bijgevolg 
eerder conservatief. Zij blijven ook na de 
onafhankelijkheid vasthouden aan de koloniale manier 

 
379 Lukasz Stanek, "Introduction: The ‘Second World's’ Architecture and 
Planning in the ‘Third World’," The Journal of Architecture 17, no. 3 
(2012). 
380 Tom Avermaete, "Coda: The Reflexivity of Cold War Architectural 
Modernism," ibid. 

van werken. In 1970 financiert het EOF bijvoorbeeld 
samen met UNESCO een project in Kameroen. Het Fonds 
in Brussel gaat akkoord met de uitvoering volgens 
UNESCO-standaard. Als de Duitse Contrôleur Délégué ter 
plaatse te weten komt dat deze school met hout zou 
uitgevoerd worden, in de lijn van de lokale architectuur 
verzet hij zich hiertegen en eist een metalen structuur. 
Deze wordt bijgevolg geïmporteerd uit Italië. Het koloniale 
discours van de Contrôleur ter plekke zorgt voor een 
aanpassing in de progressieve architectuur waarmee het 
EOF akkoord ging.381 

De projecten worden meestal toegewezen aan Europese 
aannemers, die dan ook de werfleiding op zich nemen. Het 
vertrouwen in Afrikaanse firma’s is niet zo groot. Dit blijkt 
bijvoorbeeld uit notities in verband met de uitbreiding van 
de universiteit in Dakar. Als het laagste bod van een 
Senegalese onderneming komt, ziet de Contrôleur Délégué 
zich verplicht om deze aan te nemen. Uit angst voor 
beschuldiging van discriminatie, gunt hij het lot van 13 
miljoen aan een volgens hem niet gekwalificeerde 
bouwonderneming.382  

Vaak zijn er een viertal Europeanen die het werftoezicht 
garanderen. De aannemers op de werf hebben 
voornamelijk Afrikanen in dienst. Vele aannemers klagen 
erover dat de plaatselijke bevolking traag werkt. Er moet 
continu toezicht op gehouden worden. De Contrôleur 
Délégué Towers-Picton schrijft bijvoorbeeld dat er op de 
werf van L’Institut Supérieur de Kikwit in 1982, maar 
twee expats aanwezig zijn. “Pourtant, il faut noter que le 
niveau des capitas zaïrois employés dans ce chantier est de 

 
381 Mondelinge toelichting Kim De Raedt, onderzoek nog te publiceren 
doctoraatsverhandeling 
382 "211.015.07 - Se/209/65 Extension Institut Pédiatrie Sociale À 
L'université De Dakar Exécution Du 1.1.1968 Au 30.4.1969," (Brussel: 
A.C.E.). 
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très bon niveau: la qualité des travaux de maçonnerie en 
est la preuve.” 383 

Ook achter de tekentafel hebben jonge Afrikanen een 
inbreng. Zij reproduceren de plannen van de architecten 
en hebben soms een onverwachte invloed hebben op de 
architectuur. Zo vertelde A'botiz Kazadi bijvoorbeeld in 
een interview in juni 2013 in Kinshasa. dat hij meewerkte 
aan de plannen voor de faculteit van de Wetenschappen 
van het toenmalige Lovanium en de plannen van het 
Institut d’architecture in Kinshasa. Hij tekende 
uitvoeringsplannen en deed voorstellen voor 
aanpassingen, die weliswaar beperkt zijn gebleven tot de 
details. Hij paste bijvoorbeeld het detail van de dakrand 
van de faculteit Wetenschappen aan. 384  

Ook de participatie van de bevolking komt vanaf de jaren 
80 meer in beeld. In Mali zijn er bijvoorbeeld in 1986 16 
classes en microréalisation gerealiseerd. De gebruikers 
bouwen mee aan deze klassen. Door het succes van de 
lagere scholen wordt het project in Mali uitgebreid. 385 

Officieel zijn de aanvragers van de hulp steeds de 
Afrikaanse staten en ministeries, maar in de praktijk kan 
de schooldirecteur als de bezieler van een project soms ook 
zijn invloed laten gelden. Een illustratie hiervan vinden we 
terug in de documenten die verband houden met l’Institut 
Pédiatrie Sociale à l'Université de Dakar. In 1964 vraagt 
de directeur aanpassingen aan het plan. Zo wil hij de 
bibliotheek naar beneden verhuizen, om te voorkomen dat 
de geuren, die opstijgen uit het onderliggende 
chemielokaal in de boeken zouden kruipen. De Contrôleur 
Délégué vindt het een geldige opmerking, en de 
aanpassingen worden doorgevoerd. 386  

 
383 "F.E.D. Comptabilité Archives." 
384 A'botiz Kazadi, "Interview," ed. Esther Vandamme (Kinshasa15 mei 
2013). 
385 "F.E.D. Comptabilité Archives," (Brussel: A.C.E.). 
386 "11.21.104 - Se/13/61 Centre Pédagogique Du Sénégal Instruction - 
Exécution Du 1.1.1964 Au 31.5.64," (Brussel: A.C.E.). 

In RDCongo worden zes van de tien scholen gebouwd 
onder impuls van het Bureau de l’enseignement 
catholique. Tijdens de kolonisatie heeft de katholieke kerk 
van de Belgische overheid een monopolie gekregen op het 
onderwijs. Zonder het jarenlange lobbyen van de 
katholieke onderwijssector bij het Ontwikkelingsfonds was 
er waarschijnlijk minder gebouwd in de Democratische 
Republiek Congo. Bij de onafhankelijkheid zijn er slecht 
een handvol universitairen afgestudeerd aan de Lovanium 
Universiteit in Kinshasa. Dat op één na alle instellingen die 
na 1960 in Congo gebouwd worden instellingen voor 
hoger onderwijs zijn, zal hierop een antwoord zijn. 

Al deze contactpunten van het netwerk vormen samen 
een kluwen van relaties. Bovendien hebben sommige 
contactpunten ook nog hun eigen expert met zijn eigen 
mening over het bouwproject. Een illustratie hiervan 
vinden we terug in documenten i.v.m. de eerste drie 
Instituts Supérieurs Pédagogigiques in Congo. Hier wordt 
de uitvoering van de werken geplaatst onder 
verantwoordelijkheid van Antoine Van Strijdonck, 
vertegenwoordiger van de Frères des Ecoles Chrétiennes, 
en heeft broeder-architect Paul Dequeker het programma 
en zijn kostprijs opgemaakt.387  

Het netwerk drukt zijn stempel op de 

architectuur 

In dit deel toonden we aan dat persoonlijke relaties in 
belangrijke mate beïnvloeden welke EOF-projecten er in de 
praktijk worden gerealiseerd. Het belang van de 
Afrikaanse actoren in het netwerk wordt mettertijd groter.  

De architecturale taal die uit dit netwerk vloeit, is een 
intrinsiek internationale architectuur. Alle verbonden 

 
387 "211.004.14 - Rdc/205/64 Assistance Technique À L'ineac. 
Instruction - Exécution Du 1.9.1964 Au 31.12.1966," (Brussel: A.C.E.). 



 

mensen, instanties en ondernemingen zijn betrokken in 
het uitdenken en uitvoeren van de bouwkunst. 388 De 
architectuur die getekend wordt, kan moeilijk aan één 
auteur toegewezen worden. De architect is maar een 
schakel in de ketting die het eindresultaat bepaalt. Elke 
actor heeft een zijn eigen invloed op het proces.  

Modernisme is bij uitstek de taal die hierbij gebruikt wordt. 
Voor de nieuw-onafhankelijke staten wordt moderne 
architectuur geadopteerd voor zijn associatie met 
technologische vooruitgang en beschaving. 389 Voor 
architecten zoals Fry en Drew die in West-Afrika een 
uitgebreid arsenaal scholen bouwen voor de British 
Empire Commonwealth, is hun modernistisch oeuvre 
gericht op de representatie van de Afrikaanse 
vooruitgang. 390 Ook wordt Afrika soms gezien als een 
continent zonder geschiedenis, waardoor het modernisme 
zich gemakkelijk zou kunnen inplanten in een 
maatschappij die geen echte bouwtraditie heeft. 391 

Liscombes standpunt dat “liberational modernism 
projected distant metropolitan authority onto African 
conditions” lijkt hier geldig. 392 “However empathetic to 
African customs and cultures, the discourse of colonial 
development and then devolution remained imperial in 
the same manner that liberational modernism projected 
distant metropolitan authority onto African conditions.” 
393 

 
388 Ola Uduku, "Modernist Architecture and "Tropical" in West Africa: 
The Tropical Architecture Movement in West Africa, 1948-1970," 
Habitat International (2005). 
389 Johan Lagae, "Geschiedenis En Theorie Van De Niet-Europese Stad En 
Architectuur," (Gent: UGent, 2012). 
390 Rhodi Windsor Liscombe, "Modernism in Late Imperial British West 
Africa: The Work of Maxwel Fry and Jane Drew, 1946-1956," Journal of 
the Society of Architectural Historians 65, no. 2 (2006). 
391 Ibid. 
392 Ibid. 
393 Ibid. 

Zoals uit het volgende deel zal blijken krijgt het 
modernisme in de tropen een eigen invulling.  
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Techniek en het ‘return on 

investment’ mechanisme 

Visie van het Europees 

ontwikkelingsfonds op architectuur 

Binnen het Ontwikkelingsfonds is er zelden een vormelijk 
discours. Over de esthetische kant van architectuur wordt 
zo goed als niet gediscussieerd. Alles wijst erop dat de EOF-
ambtenaren er weinig belang aan hechten tenzij met 
betrekking tot uitstraling en prestige. Dit kan ook te 
maken hebben met de vooropleiding van de ambtenaren. 
Er zijn slechts een handvol architecten in dienst.394 We 
zien dat andere ontwikkelingsinstellingen zoals UNESCO 
een veel meer uitgesproken visie hebben op 
architectuur.395 De logica van een instelling zorgt voor een 
bepaalde rol voor de architect. Door het beperkte 
architectuurdiscours van het Europees 
Ontwikkelingsfonds, heeft de architect de vrijheid om zijn 
ambities waar te maken en zijn eigen ideeën uit te werken. 
Het Ontwikkelingsfonds laat de architect daarbij in zijn 
waarde. Zo weert Contrôleur Technique Liscsinszky bij het 
openen van de aanbestedingen van l’Ecole Nationale des 
Cadres Ruraux aannemersbedrijf Unescap-Vert wegens 
“la modification architecturale importante.” 396 

Het EOF heeft een Europese visie op wat scholenbouw is. 
Daarbij hoort het westers idee van de school, discussie 
over de nood van Europees comfort en de minimumeisen 

 
394 Zie Werking van het EOF 
395 Mondelinge toelichting Kim De Raedt, onderzoek nog te publiceren 
doctoraatsverhandeling 
396 "11.21.314 - Sn/47/62 Travaux Du Lycée Et De L'ecole Normale 
D'instituteurs À Bamako Etudes Financées Sou Le N° 11.21.310 
Execution 1.7.1965-31.7.1965," (Brussel: A.C.E.). 

die aan materialen gesteld worden. Deze visie beïnvloedt 
de bouwwijze. 

De Europese pedagogie en schoolidealen worden 
rechtstreeks geprojecteerd naar de Afrikaanse bodem. 397 
Het programma wordt opgebouwd aan de hand van de 
westerse ideeën van onderwijs, waarbij binnen lesgegeven 
wordt in klassen. Onderwijs in Afrika is oorspronkelijk 
heel anders georganiseerd, met systematische instructie in 
de gemeenschap.398 Het westerse idee van wat een school 
is heeft rechtstreeks invloed op het programma. Zo stelt 
het EOF voor in de Proposition de Financement van Ecole 
Inter-Etats des Sciences et Médecine Vétérinaire in Senegal 
om verwante disciplines in aangrenzende klassen te 
plaatsen. 399 Afrika wordt voorzien in scholen voor 
Europees onderwijs. 

Tegelijkertijd is het Ontwikkelingsfonds zich wel bewust 
van het belang van samenwerking tussen pedagoog en 
architect. Architectuur moet ten dienste staan van de 
schoolgebruiker. In het verslag 1960-75 schrijft het EOF 
dat scholen “des bâtiments fonctionnels et aptes à 
répondre aux exigences socio-économiques de la société” 
moeten krijgen zodat ze een actief lokaal verankerd 
centrum kunnen worden. 400 

Het idee dat Europese materialen en prefabstructuren een 
kwaliteitsgarantie bieden ongeacht de site en context, is 
bepalend voor de architectuur die voor het Europees 
Ontwikkelingsfonds gebouwd wordt. 

 
397 Hannah Leroux, "Modern Architecture in Post-Colonial Ghana and 
Nigeria," Architectural History 47(2004). 
398 Makulu, Education, Development and Nation-Building in 
Independent Africa: A Study of the New Trends and Recent Philosophy of 
Education, 2. 
399 "F.E.D. Comptabilité Archives." 
400 Commission des Communautés européennes, Fonds Européen De 
Développement 1960-1975: Quinze Années De Coopération Au 
Développement, 249. 



 

De Europese kijk op architectuur in de tropen in de jaren 
60 en 70 concipieert het gebouw als beschutting tegen het 
klimaat. Tropische architectuur wordt gezien als 
vanzelfsprekende voortvloeiend uit de 
klimaatomstandigheden.  

Door de eenzijdige focus op klimaataspecten komen 
thema’s zoals plek, traditie, herinnering en gemeenschap 
weinig aan bod in deze architectuur voor de tropen. 401 
Door deze culturele aspecten te minimaliseren, wordt het 
mogelijk om architectuur van op afstand te creëren. 402 De 
integratie van lokale bouwtraditie ontbreekt meestal. De 
meeste architecten gaan slechts één keer ter plaatse om 
het voorontwerp op te stellen.  

Nochtans stond het EOF in principe niet weigerachtig 
tegenover lokaal verankerde architectuur. Zo krijgt het 
bureau Ravereau & Lauwers le Centre médical à Mopti 
toegewezen. Dit ziekenhuis wordt volledig opgebouwd uit 
traditionele banco met een mix van lokale grijze klei en 
beton, bedekt met een cementcoating.403 In zijn 
evaluatiefiche van de architecten schrijft het EOF: “Le 
projet était bien étudié et se conformait heureusement à 
l'architecture typique de Tombouctou.” 404  

In het deel dat hierna komt beschrijven we hoe deze visie – 
of het gebrek eraan – de projecten beïnvloedt. 
Tegelijkertijd wordt duidelijk hoe de uitgangspunten van 
het EOF onder druk komen te staan ten gevolge van 
budgettaire en timemanagementproblemen. 

 
401 "Modern Architecture in Africa," DOCOMOMO journal, no. July 
(2005). 
402 Chang, "Building a (Post)Colonial Technoscientific Network." 
403 Dit gebouw won nog de Aga Khan architectuurprijs in 1980, voor 
goed beeldmateriaal zie http://archnet.org/library/sites/one-
site.jsp?site_id=130 
404 Finalement l'administration malienne ne réalisera pas l'extension. In 
"212.11.50 - Proc Acc. Ml. Lycée De Tombouctou Avant Projet Du 
1.6.71 Au 1981," (Brussel: A.C.E.). 

We bespreken de verschillende thema’s die regelmatig aan 
bod komen in de communicatie over de projecten  

 

Fig. 14 Centre Médical à Mopti 

Klimaatcomfort 

In de koloniale tijd wordt het huis gezien als een 
hulpmiddel om het leven in de tropen draaglijk te maken. 
Architectuur in de tropen is bijgevolg een vorm van 
bescherming tegen de krachten van de natuur. 
Kultermann schrijft in New Architecture in the World dat 
architectuur op het Zuidelijke halfrond terug “its original 
function as a life-preserving force” ontdekt. 

Techniek is daarbij het antwoord op het gebrek aan 
comfort. De architecten controleren het klimaat met 
architectonische elementen, zoals pilotis en brise-soleils. 
Ze ontwikkelen een gevel als membraan dat inspeelt op 
diverse omgevingscondities: zon, regen, insecten, zicht, 
lichtverblinding, ventilatie, … 405 In vele handboeken uit 

 
405 Johan Lagae et al., Kinshasa: Architecture Et Paysage Urbains (Paris: 
Somogy Editions d'art, 2010). 
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die tijd wordt klimaatcomfort uitvoerig beschreven aan de 
hand van zonnediagrammen en andere handleiding tot 
Tropische architectuur. Ook in de archieven wordt 
verwezen naar Tropical Architecture in the Dry and 
Humid Zones van Maxwell Fry en Jane Drew. 406 

We overlopen de elementen die geweerd moeten worden: 
zonnestralen (bezonning), regen en/of onweer, warmte 
en/of luchtvochtigheid en insecten.De bezonning van het 
gebouw valt zo veel mogelijk te vermijden. De oriëntatie 

van het gebouw heeft hierop veel invloed op. In een 
klimaat bij de evenaar zoals in Kinshasa, is voornamelijk 
de Westgevel problematisch. De zon valt enkel laag in de 
ochtend en de avond, waardoor deze oriëntatie de meeste 
warmte opneemt. Zo kan een balkvormig gebouw zijn 
korte kant best op het westen richten. 

Ook de beplanting kan hierbij een hulp zijn. Planten 
zorgen voor schaduw en nemen het stof op.407 Architect 

Coppola stelt dit voor aan de architect Petit van de 
Congolese regering voor het Ecole Supérieure 
Pédagogique Institut Saint-Jérôme à Elisabethville. Petit 
vindt dit maar een oplossing “pis-aller”, omdat de bomen 

 
406 Maxwell Fry and Jane Drew, Tropical Architecture in the Dry and 
Humid Zones (New York: Reinhold Pub. Corp., 1964) Meer voorbeelden: 
Georg Lippsmeier, Walter Kluska, and Carol Gray Edrich, 
Tropenbau/Building in the Tropics (Munchen: Callwey, 1969), David. 
Oakley, Tropical Houses: A Guide to Their Design (London: Batsford, 
1961), Aladar Olgyay and Victor Olgyay, Solar Control & Shading 
Devices (Princeton: Princeton University Press, 1957), Victor Olgyay and 
Aladar Olgyay, Design with Climate: Bioclimatic Approach to 
Architectural Regionalism (Princeton: Princeton University Press, 
1963). Uit Chang, "Building a (Post)Colonial Technoscientific Network." 
407 Zie ook Maxwell Fry and Jane Drew, Tropical Architecture in the Dry 
and Humid Zones (New York: Reinhold Pub. Corp., 1964) en in het 
handboek van Paul Dequeker 

meerdere jaren nodig hebben om te groeien. Hij stelt voor 

om gordijnen te hangen. 408 

Ook verschillende architecturale elementen kunnen de 
bezonning beperken. Het dak is in de tropen het element 
dat het meest belast wordt door de zon. Een mogelijkheid is 
een parasol-paraplu te plaatsen over het gebouw, zoals in 
het ontwerp voor het maison tropique van Jean Prouvé. 
Een minder drastische variant is het loskoppelen van het 
dak en het plafond waardoor ventilatie tussen beide 
panelen kan circuleren. 

Aluminium is een interessant materiaal voor daken in een 
klimaat met hoge temperaturen overdag en ’s nachts. De 
warmteopslag van dit materiaal is erg beperkt, waardoor 
het snel weer afkoelt na bezonning. De grote reflectie 
coëfficient is ook een pluspunt. In woestijnachtige 
gebieden is warmte-inertie in dikke zware muren 
daarentegen een goede buffer tegen het grote verschil in 
dag en nachttemperaturen.409 

Breed overhangende daken zorgen voor schaduwrijke 
gevels en circulatieruimte. Voor le Centre Pédagogique du 
Sénégal schrijft Ferrandi in 1962 dat zijn diensten 
oordelen dat er geen zonnebescherming is voor de 
zuidgevel. Bijgevolg vraagt hij aan de architect Klasz “une 
étude d'un système économique de protection solaire.” 410 

Brise-soleils kunnen de bezonning van de gevel beperken. 
Vaak worden ze sculpturaal ontwerpen en uitgevoerd in 
prefabbeton. Ook metalen of vezelcement lamellen zorgen 
voor de nodige schaduw. 

Claustra’s worden door architecten graag en veel gebruikt 
als zonwerende methode. Maar als Coppola deze voor 
 
408 "212.104.07 - 2e Fed Proc. Acc. - Rdc Ecole Supérieure Pédagogique 
D'elisabethville Etude 454 Du 1.6.1965 Au 1972." 
409 Antoni Folkers, Moderne Architectuur in Afrika (Amsterdam: SUN, 
2010). 
410 "11.21.104 - Se/13/64 Centre Pédagogique Du Sénégal Instruction - 
Exécution Du 1.6.1961 Au 31.5.63." 



 

hetzelfde instituut in Lubumbashi wil opnemen in zijn 
ontwerp, heeft het ministerie van openbare werken felle 
kritiek op zijn ontwerpkeuze. Het ventilerend effect wordt 
gefnuikt. Het materiaal slaat warmte op. De kleine gaten 
beperken het zicht op de buitenwereld en kunnen zo een 
claustrofobisch gevoel versterken. Bovendien is er 
intensief onderhoud nodig indien men geen muggen wil 
aantrekken. Coppola kan het ministerie toch overtuigen, 
en zijn grove claustra’s uit vezelcement worden 
uitgevoerd. 411 Nochtans is niet evident om dezelfde 
architectuurtaal te gebruiken op diverse locaties in 
RDCongo, omdat de klimaatverschillen tussen steden 
zoals Lubumbashi en Kinshasa erg verschillend zijn. 

 

 

Fig. 15 Centre Pédagogique de Dakar 

 

Tegen de regen of het onweer is een goede dakbedekking 
cruciaal. Door erg wisselende temperaturen, kunnen in 
het bitumen scheuren ontstaan. Zo is dit het geval bij le 
Lycée et l'Ecole Normale in Mali. De definitieve oplevering 
van dit project wordt in december 1967 geweigerd, omdat 
de daken waterdichtheidsproblemen hebben. SETAP-
 
411 "212.104.07 - 2e Fed Proc. Acc. - Rdc Ecole Supérieure Pédagogique 
D'elisabethville Etude 454 Du 1.6.1965 Au 1972." 

Tekhné is verplicht om zo goed als alle bitumen op de 
daken te vernieuwen, wat in 1969 gebeurt. 412 

De regen die bij onweer voornamelijk uit een bepaalde 
richting komt, kan ernstige schade aanrichten als de open 
circulatie niet goed georiënteerd is. In verband met l’Ecole 
Supérieure Pédagogique Institut Saint-Jérôme à 
Elisabethville wijst het ministerie van Openbare werken 
Coppola op de oriëntatie van de buitentrap. 413 

 

De luchtvochtigheid ligt erg hoog in tropische gebieden. 
Om de warmte draaglijk te maken, is een constante frisse 
bries gewenst. Zo kiest men vaak voor klaslokalen van één 
vertrek diep, waarbij langs twee zijden ramen voorzien 
zijn. Deze openingen zijn best georiënteerd op de meest 
voorkomende wind. Indien dit onmogelijk is, kan men ook 
kiezen voor het plaatsen van bomen die door de schaduw 
en het warmteverschil een constante luchtstroom creëren.  

414 Een probleem bij deze open architectuur is het 
akoestisch comfort. Lesgeven in gehorige klaslokalen is 
niet praktisch. 

Vanuit de stedenbouwkundige directie van Senegal komt 
voor les Deux centres de formation rurale à Thies et à 
Kaffaine de vraag om minstens 2,8 m vrije hoogte te 
voorzien in lokalen zonder airco. De klassen zijn 
oorspronkelijk 2,5 meter hoog getekend. 415 In sommige 
gevallen, zoals in la Faculté des Sciences Humaines de 
l'Université de Lovanium, wordt airconditioning voorzien. 
Door de vele elektriciteitspannes is deze niet functioneel en 

 
412 "11.21.314 - Ml/47/62 Travaux Du Lycée Et De L'ecole Normale 
D'instituteurs À Bamako Etudes Financées Sou Le N° 11.21.310 
Execution 1.3.1966-31.4.1966," (Brussel: A.C.E.). 
413 "212.104.07 - 2e Fed Proc. Acc. - Rdc Ecole Supérieure Pédagogique 
D'elisabethville Etude 454 Du 1.6.1965 Au 1972." 
414 Chang, "Building a (Post)Colonial Technoscientific Network." 
415 "11.21.115 - Se/15/61 Deux Centres De Formation Rurale Exécution 
Du 1.7.1968 Au 31.5.69," (Brussel: A.C.E.). 
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worden in 1991 ramen gesneden in de betonnen box die 
het grootste auditorium is. 

Insecten vormen een serieuze bedreiging voor de 
gezondheid. Als de architecten Ravereau & Lauwers en 
B&C Consulting bij le Lycée de Markala goten voorzien, 
merkt de Controleur Technique op dat de regens in 
Markala voornamelijk tijdens de vakantie vallen. 
Bijgevolg beschouwt hij een goot als een “foyer à 
moustiques.”416 Soms zet men een gebouw op pilotis om 
boven de muggen te leven. Zo wordt het administratief 
centrum van l’Ecole Nationale Des Cadres Ruraux in 
Senegal op pilotis geplaatst. 417. Vaker nog wordt er 
gewoon vliegengaas aangebracht in de raamopeningen.  

 

 

Fig. 16 Ecole Nationale des cadres ruraux 

 

 
416 "212.111.51 - Proc. Acc. Ml Lycée De Markala Avant Projet Du 
1.6.1971 Au 1980," (Brussel: A.C.E.). 
417 "11.21.106 - Se/14/61 Ecole Nationale Des Cadres Ruraux 
Instruction - Execution Du 1.8.61 Au 31.8.1963." 

Typisch resultaat van de inspanningen om tegemoet te 
komen aan de klimatologische vereisten is een natuurlijk 
geventileerd gebouw uit gewapend beton, met brise-soleils 
en claustra’s.418 Vaak wordt een paviljoenconfiguratie 
vooropgesteld, zoals bij le Centre de formation rurale à 
Thies. 419 

 

Fig. 17 Centre de formation rurale à Thies Seydou DIALLO 1969 
rapport semestriel Vue du Centre à partir de la route 1 

De architectuur wordt gekenmerkt door lichtheid en 
eenvoud. Zo schrijft het ministerie van openbare werken 
in 1966 aan architect Coppola: “Les façades des 
constructions en pays chaud et humide devraient donner 
une impression de légèreté.” 420  

 

 
418 Madalena Cunha Matos, "Colonial Architecture and Amnesia: 
Mapping the Work of Portuguese Architects in Angola and 
Mozambique," Oase #82, no. L'Afrique c'est chic. Architecture and 
Planning in Africa 1950-1970 (2010). Raar dat je dit gebruikt als bron 
voor uitspraak over klimaat, deze tekst gaat over iets helemaal anders 
419 "11.21.115 - Se/15/61 Deux Centres De Formation Rurale Exécution 
Du 1.7.1968 Au 31.5.69." 
420 "212.104.07 - 2e Fed Proc. Acc. - Rdc Ecole Supérieure Pédagogique 
D'elisabethville Etude 454 Du 1.6.1965 Au 1972." 



 

Sommige architecten gaan bewust op zoek naar een 
Afrikaanse vormentaal, waarbij ze de brise-soleils 
sculpturaal vormgeven. Het modernisme blijkt niet 
ornamentloos. Liscombe schrijft over een gemengde 
Europees-Afrikaanse stijl421: “they detached such service 
components as external stairways to heighten aesthetic 
effect in conjunction with increased diversity of 
ornamental pattern in the screen walling.” 422 Deze zin zou 
perfect kunnen passen bij het Institut Supérieur 
Pédagogique in Kinshasa, waar Coppola de buitentrap als 
vormelijk element inzet.  

 

 

Uit dit alles blijkt dat architecten zeker inspanningen doen 
om hun ontwerpen aan te passen aan het Afrikaanse 
klimaat en omstandigheden. Zo is Kalt is, nog voor zijn 
officiële aanstelling in 1964, al op de site van les Centres 
De Formation Rurale geweest om “de lokale 
mogelijkheden en klimatologische omstandigheden” te 
onderzoeken. Het hoofdidee van zijn ontwerp is “adapter 
les constructions aux conditions habituelles de vie des 
paysans tout en y apportant les améliorations estimées à 
leur portée” 423  

Toch heeft hun architectuur soms aanpassingen nodig 
door de experts ter plaatse. Het valt op dat er erg veel 
factoren zijn waar de lokale ministeries of de Contrôleurs 
Techniques op wijzen. De deskundigen ter plekke hebben 
vaak meer kennis van de tropen dan de architecten uit 
Europa, en passen bijgevolg een heel deel van de plannen 
aan.  

 

 
421 Nieuw Eclecticisme volgens architectuurhistoricus J. M. Richards 
422 Liscombe, "Modernism in Late Imperial British West Africa: The Work 
of Maxwel Fry and Jane Drew, 1946-1956." 
423 "11.21.115 - Se/15/61 Deux Centres De Formation Rurale 
Instruction - Exécution Du 1.10.1961 Au 31.12.66." 

 

Fig. 18 Lycée de Bamako 

 

Internationale oproep 

In de procedures van het Ontwikkelingsfonds ligt de 
nadruk op de internationale oproep als gerechtvaardigd 
middel voor de keuze van een aannemer. Deze 
aanbestedingen staan open voor alle 
bouwondernemingen uit de Europese Economische 
Gemeenschap en het land waar de school gebouwd 
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wordt.424 De focus van het beleid ligt sterk op de ‘eerlijke’ 
verdeling van nationaliteiten.  

De internationale openbare aanbesteding is voor het EOF 
de ideale manier om de vrije markt te laten concurreren 
en zo de beste prijs te krijgen voor de uitvoering van het 
project. Om de internationale concurrentie maximaal te 
laten spelen omwille van het financieel voordeel, dat eruit 
zou voortvloeien, moet het aandeel van de werken ter 
plekke gereduceerd worden. In het Proposition de 
financement van de Constructions Scolaires in in Senegal 
1962 pleit het EOF voor gebouwen met een 
geprefabriceerde en gestandaardiseerde structuur, dak en 
schrijnwerkerij, zodat enkel de montage en de afwerking 
terplekke moet gebeuren. Bijgevolg wordt het ontwerp en 
de uitvoering van de klassen gebaseerd op het project 
Centre d’éducation rurale, opgesteld door de architecten 
Kalt en Pourradier-Duteil. 425 Deze typeklassen met 
golfplaten dak hebben een metalen structuur van I-
profielen die wordt opgevuld met lokale cementsteen.  

De samenwerking met de Afrikaanse aannemers loopt 
moeizaam. Ferrandi schrijft bijvoorbeeld aan de Malinese 
overheid in verband met problemen met Unescap-Vert, de 
aannemer van de 50 écoles saisonnaires, dat het EOF de 
regering graag helpt in hun beleid om Malinese 
ondernemingen te steunen. Nochtans vindt hij dat niet 
vanzelfsprekend gezien de regelgeving voor het EOF en de 
internationale concurrentie. Ferrandi begrijpt dat 
Malinese aannemers het moeilijk hebben omdat er weinig 
Malinezen opgeleid zijn als technicus. Toch weigert hij in 
de toekomst met deze firma samen te werken. Het geld 
wordt volgens hem verspild, omdat de werken niet met de 
minste nauwkeurigheid of professionaliteit uitgevoerd 

 
424 Commission des Communautés européennes, Fonds Européen De 
Développement 1960-1975: Quinze Années De Coopération Au 
Développement, 317-18. 
425 "11.21.109 - Se/17/62 Constructions Scolaires Instruction - 
Exécution Du 1/2/62 Au 31/3/63," (Brussel: A.C.E.). 

worden. 426 Dit is waarschijnlijk een bepalende factor in de 
beperkte deelname van de lokale aannemersbedrijven. 
Vele officieel lokale bouwondernemingen hebben vaak een 
Europese directeur aan het hoofd. In de hierboven 
beschreven situatie is de officiële vennoot een Malinees. 
Later komt aan het licht dat hij met het feitelijke bestuur 
van de onderneming niets te maken heeft. 427 

Uitzonderlijk wordt er van de internationale oproep 
afgeweken en een lokale aanbesteding gelanceerd. Dit is 
enkel toegelaten bij erg grote urgentie of bij een beperkte 
(financiële) impact. Een opvallend anekdote vinden we in 
de correspondentie i.v.m. l’Ecole Nationale de Droit et 
d’Administration in 1970 in Kinshasa. Als Ferrandi beslist 
om een lokale aanbestedingsprocedure voor de inrichting 
op te starten, komt hierop kritiek van de ambtenaren op de 
strakke procedures. Cornelli, hoofd van Division 
Opérations techniques, schrijft: “Ferrandi estime que 40 
000 u/c ne soit pas si importants… que nous défendons un 
peu trop les fournisseurs européens… d'ailleurs les 
fournisseurs locaux sont aussi des européens.” Omdat de 
start van het schooljaar in aantocht is, stelt hij voor aan 
Auclert, hoofd van Division Opérations financières, om 
een lokale oproep te starten. Auclert gaat hiermee 
uitzonderlijk akkoord, en voegt eraan toe: “Je ne défends 
pas les entrepreneurs européens. J'applique des textes qui, 
malheureusement, sont trop inspirées par le souci de 
défendre les européens.” In de derde conventie428 worden 
de procedures nog strakker. Dan moet bij elke afwijking 
van de internationale oproep toestemming gevraagd 
worden aan het Comité van het EOF. 429  

In feite kan de manier waarop het Europese 
Ontwikkelingsfonds zijn aanbestedingen organiseert, 

 
426 "11.21.309 - Sn/29/60 50 Écoles Saisonnaires Agricoles Du 
1.6.1962 Au 30.6.1962." 
427 Ibid. 
428 Yaoundé II, 1970 
429 "11.11.008 - Rc/P.62/18 Rdc/208/64 Enda Ecole Nat. Droit Et Adm. 
À Kinshasa Exécution Du 1/1/1969 Au 31/12/1970," (Brussel: A.C.E.). 



 

vergeleken worden met gekoppelde steun. Dit begrip 
beschrijft de Commissie van de Europese Unie in een nota 
in 2002 als volgt: gekoppelde steun is financiële hulp die 
wordt toegekend onder voorwaarde dat de ontvanger deze 
aanwendt voor de aankoop van goederen en diensten bij 
leveranciers in het donorland. 430 In principe komen 
goederen uit het bestemmingsland ook in aanmerking 
voor gunning, maar in de praktijk blijkt dat weinig lokale 
ondernemers in de mogelijkheid zijn om de werken uit te 
voeren. 

Eenmalig wordt in 1963 de internationale oproep van het 
EOF ook opengesteld voor andere landen dan de EEG-ACS-
groep gezien de specificaties van de goederen die moeten 
worden geleverd, maar geen enkele externe aannemer 
komt met het laagste bod uit de bus. Het EOF concludeert 
hieruit dat gebonden hulp niet duurder is dan ongebonden 
hulp. 431  

De manier waarop het EOF de aanbestedingen 
organiseert, leidt ertoe dat de scholen voornamelijk 
gebouwd worden door aannemers en met materialen die 
uit Europa komen. Ook de meubels en andere uitrusting 
worden voornamelijk geïmporteerd. Dit heeft een impact 
op de architectuur, die zo een Europese uitstraling krijgt. 

Budget 

We moeten vaststellen dat het budget voorzien voor een 
project vaak overschreden wordt. Dit komt onder meer 
omdat de kostenraming gemaakt wordt op basis van het 
aantal vierkante meters per bestemming en niet op basis 

 
430 Commissie van de Europese Gemeenschappen, "Ontkoppeling Van 
Steun: Coor Doeltreffendere Steun," ed. Mededeling van de Commissie 
aan de Raad en aan het Europees Parlement (Brussel2002). 
431 Commission des Communautés européennes, Fonds Européen De 
Développement 1960-1975: Quinze Années De Coopération Au 
Développement, 317-18. 

van een concreet uitgewerkt plan. 432 Van kostenraming 
tot uitvoering van het plan kan er dus nog heel wat 
gebeuren dat de kosten opdrijft. We overlopen hieronder 
het proces van aanvraag tot oplevering vanuit dit 
perspectief. 

 

In de Demande de financement stelt het ministerie van de 
betreffende Afrikaanse staat op basis van de initieel 
voorziene functies een programma op. Op dat moment is 
het voor hen vooral belangrijk dat het project wordt 
goedgekeurd. Bijgevolg houden ze het aangevraagde 
programma bewust eerder bescheiden.  

Bij elke Proposition de financement maakt het EOF een 
schatting van de kosten op basis van het aantal vierkante 
meter oppervlakte per bestemming. De geschatte waarden 
liggen vaak lager dan de uiteindelijke kost van het project. 
Het is ook niet eenvoudig om juiste schattingen te maken 
op basis van een voorzien programma dat niet exact 
bepaald is.433  

Bij het opstellen van het voorontwerp worden de normen 
van het EOF vaak overschreden. We geven hiervan enkele 
voorbeelden ter illustratie.  

De EOF-norm is dat er per student in een klas 1,6 
vierkante meter voorzien wordt. Als het Amerikaanse 
bureau Litchfield Whiting Bowne and Associates voor 
l’Ecole Nationale de Droit et d'Administration 2,2 m² per 
student voorzien, wordt hierover stevig onderhandeld met 
USAID, de co-financierder. Het compromis dat gehanteerd 

 
432 "211.004.16 - Rdc/206-207-216-217/64-65 Ecole Sup. 
Pédagogique De: Elisabethville Thysville Léopoldville Groupe Scolaire De 
Kimwenza Instruction - Exécution 000471 Du 1.10.1964 Au 
31.10.1967," (Brussel: A.C.E.). 
433 Ibid. 
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wordt ligt op 1,9 vierkante meter, wat nog steeds boven de 
begroting ligt. 434 

Ook in documenten in verband met les Ecole Supérieur 
Pédagogique de Elisabethville Thysville Léopoldville 
vinden we terug dat het voorontwerp dat de architect 
tekent, groter is dan op basis van de EOF-normen kan 
worden verwacht. 435 

De architect kan de uitbreiding van de schoolgebouwen 
verantwoorden door de toevoeging van extra lokalen of 
circulatie. Daarnaast proberen architecten misschien door 
het ontwerpen van imposante en prestigieuze gebouwen 
soms ook hun eigen ambities waar te maken. Indien het 
ereloon van de architect gekoppeld is aan de waarde van 
het gebouw, kan dat er ook toe leiden dat hij de kosten 
gaat opdrijven. Het EOF is zich zeer goed bewust van deze 
problematiek. Het Ontwikkelingsfonds schrijft hierover: 
Als een architect goed – lees goedkoop - werk levert, zou 
hij eerder bestraft dan beloond worden. 436 Nochtans 
gebeurt het wel degelijk dat het ereloon oploopt door een 
uitbreiding van het programma. Coppola en Bovy en 
Hauterat bouwen hun hogere onderwijsinstellingen 
ruimer dan voorzien, bijgevolg vragen en krijgen ze 
hiervoor een groter wedde toebedeeld. 437 Bij les Deux 
Centres De Formation Rurale in Senegal, argumenteert de 
Contrôleur Délégué Pirzio-Biroli ten opzichte van het EOF 
dat als de architecten Kalt-Pouradier-Duteil maar 
1.162.250 F.CFA, oftewel 1,4 procent van de totale 
projectkost van 82.408.707 F.CFA ontvangen, het niet 
verwonderlijk is dat de plannen ongedetailleerd en 
 
434 "11.11.008 - Rc/P.62/18 Rdc/208/64 Ecole Nat. Droit Et Adm. À 
Léo - E.N.D.A.- Instruction - Exécution Du 1.7.1962 Au 28.2.1967." 
435 "211.004.16 - Rdc/206-207-216-217/64-65 Ecole Sup. 
Pédagogique De: Elisabethville Thysville Léopoldville Groupe Scolaire De 
Kimwenza Instruction - Exécution 000471 Du 1.10.1964 Au 
31.10.1967." 
436 "11.21.115 - Se/15/61 Deux Centres De Formation Rurale 
Instruction - Exécution Du 1.10.1961 Au 31.12.66." 
437 "212.104.07 - 2e Fed Proc. Acc. - Rdc Ecole Supérieure Pédagogique 
D'elisabethville Etude 454 Du 1.6.1965 Au 1972." 

standaard zijn. De lage verloning van de architecten wordt 
gelinkt met een slechte overeenkomst met het bestek en 
bijgevolg moeilijkere, tragere en dus duurdere 
uitvoeringen.438 

Het lokale bestuur van zijn kant ziet er doorgaans geen 
graten in dat in het voorontwerp een groter schoolgebouw 
wordt getekend dan voorzien. Ruime schoolgebouwen 
geven de mogelijkheid om mettertijd meer leerlingen te 
huisvesten en verschaffen het nodige prestige voor de 
staat.  

Ook de schooldirecteur heeft er voordeel bij dat nieuwe 
lokalen ruim getekend worden. Zo klaagt professor P. 
Satge bij de plannen van l’Extension de l’Institut Pédiatrie 
Sociale à l'Université de Dakar dat de ervaring uitwijst dat 
er steeds te klein gebouwd wordt in Senegal. Hij voert een 
aantal argumenten aan die een uitbreiding van het project 
rechtvaardigen, met name dat het in zo’n warm land 
aangenaam is om ruimte te hebben en dat het terrein 
gegeven is door de universiteit, dus er geen extra kosten 
mee gepaard gaan. In dit project wordt 500 vierkante 
meter voorzien om 8 stagiairs te huisvesten.439 

 

 
438 "11.21.115 - Se/15/61 Deux Centres De Formation Rurale 
Instruction - Exécution Du 1.10.1961 Au 31.12.66." 
439 "211.015.07 - Se/209/65 Extension Institut Pédiatrie Sociale À 
L'université De Dakar Instruction - Exécution Du 1.10.1965 Au 
31.12.1967." 



 

 

Fig. 19 Centre Pédagogique de Dakar 

 

Ook bij de uitvoering kunnen de kosten nog oplopen. 
Vooral de uitvoering van secundaire scholen en 
instellingen voor hoger onderwijs is soms eerder luxueus. 
Bij voornoemd project in Dakar is de foyer voorzien van 
lage tafeltjes, luxe fauteuils en staande lampen. 440 In het 
project Lycée de Markala in Mali protesteert de Contrôleur 
Technique W. Rothweiler bij de raamkaders in 
prefabbeton. Te luxueus en te duur, legt hij uit. 441  

 

 
440 Ibid. 
441 "212.111.51 - Proc. Acc. Ml Lycée De Markala Avant Projet Du 
1.6.1971 Au 1980." 

Een bijkomend probleem qua kostprijs van de projecten 
stelt zich ten gevolge van de oliecrisis in 1973-1974. Die 
leidt tot inflatie en bijgevolg een algemene prijsstijging van 
de bouwmaterialen. 442 Vaak zit er een aanzienlijke 
tijdsspanne tussen het opstellen van het 
financieringsvoorstel en de werkelijke uitvoering van de 
projecten. Voor projecten in Mali, Congo en Senegal zit er 
bijvoorbeeld een gemiddelde tijdsspanne van 6,5 jaar 
tussen de eerste aanvraag en de definitieve oplevering. 
Voor projecten die in deze periode worden begroot, 
betekent dit bijgevolg vaak dat het voorziene budget alleen 
al daarom aanzienlijk wordt overschreden. 443 

Ten gevolge van alle hierboven genoemde factoren krijgt 
het Ontwikkelingsfonds voornamelijk in de jaren 70 een 
golf van budgetoverschrijdingen over zich. Het EOF doet er 
alles aan om de kosten vooralsnog te beperken door 
administratieve oplossingen, door ingrepen in het 
programma en constructietechniek. 

Om te beginnen zoeken de ambtenaren tal van 
administratieve oplossingen. Een deel van de 
investeringen wordt soms afgeschreven op een ander 
project uit hetzelfde land. Uitzonderlijk raadt men aan een 
nieuwe aanvraag in te dienen voor de uitbreiding van het 
project. Vaak wordt het surplus gefinancierd door de 
ontvangende staat zelf aangezien dit zo in de 
overeenkomst vermeld staat. 444  

Daarnaast wordt er door het Ontwikkelingsfonds ook 
aangedrongen op besparingen door wijzigingen aan het 
programma: de bebouwde oppervlakte wordt verkleind, er 
 
442 Tussen de eerste aanvraag en de definitieve oplevering zit een 
gemiddelde tijdsspanne van 6,5 jaar in Mali, RDCongo en Senegal. 
443 "211.004.16 - Rdc/206-207-216-217/64-65 Ecole Sup. 
Pédagogique De: Elisabethville Thysville Léopoldville Groupe Scolaire De 
Kimwenza Instruction - Exécution 000471 Du 1.10.1964 Au 
31.10.1967." 
444 Commission des Communautés européennes, Fonds Européen De 
Développement 1960-1975: Quinze Années De Coopération Au 
Développement, 316. 
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worden goedkopere technieken ingezet, middelen worden 
verschoven. Bovenop de hierboven aangehaalde 
maatregelen pleit het EOF ook voor een eenvoudige 
basisarchitectuur omdat die goedkoper is. Vaak gaat het 
om een combinatie van al deze maatregelen.  

In het project voor een meisjesschool in Kimwenza, 
RDCongo wordt er beknibbeld op de grootte van het 
programma. Hendus, Directeur Général van het EOF, stelt 
voor om enkel die gebouwen, inrichting en werken uit te 
voeren die absoluut noodzakelijk zijn. Zo laat hij enkele 
aansluitingswerken vallen: de weg naar de school wordt 
niet vernieuwd, en de telefoonlijnen worden niet 
aangesloten. Zo denkt hij 440 miljoen Congolese frank te 
besparen.445 Ook bij l’Ecole National des Cadres Ruraux de 
Bambey in Senegal zegt Sorge, hoofd van de Division 
Opérations Techniques, dat de architect de kost van het 
project onderschat heeft en dat bijgevolg de gebouwen 
kleiner moeten gebouwd worden of dat er anders maar 
een deel kan gerealiseerd kan worden. 446 

Bij l’Extension de l’Institut Pédiatrie Sociale à l'Université 
de Dakar wordt het programma aangepast en de middelen 
herverdeeld. 447 De Senegalese minister van openbare 
werken stelt in een brief voor om een deel van het budget 
voorzien voor de meubels te gebruiken om het financiële 
tekort voor de eigenlijke bouw op te vangen. 448  

 
445 "211.004.13 - Rdc/214/65 - Prov 2° Bâtiment De La Faculé Des 
Sciences Humaines À L'université De Lovanium De Léo. Instruction - 
Exécution Du 1.2.1965 Au 31.1.1968." 
446 "11.21.106 - Se/14/61 Ecole Nationale Des Cadres Ruraux 
Instruction - Execution Du 1.8.61 Au 31.8.1963." 
447 "211.004.16 - Rdc/206-207-216-217/64-65 Ecole Sup. 
Pédagogique De: Elisabethville Thysville Léopoldville Groupe Scolaire De 
Kimwenza Instruction - Exécution 000471 Du 1.10.1964 Au 
31.10.1967." 
448 "211.015.07 - Se/209/65 Extension Institut Pédiatrie Sociale À 
L'université De Dakar Instruction - Exécution Du 1.10.1965 Au 
31.12.1967." 

Een ander voorbeeld vinden we in de discussie tussen EOF-
ambtenaren en de Amerikaanse architecten Litchfield 
Whiting Bowne and Associates over de plannen voor 
l’Ecole Nationale de Droit et d'Administration. De 
architecten schrijven: “we shall make every effort to 
incorporate in our design the ideas you expressed 
concerning economy and simplicity of construction.” De 
schaal van de slaapzalen en de schijnbare massa van de 
gebouwen gaan ze aanpassen. In een andere brief over het 
internaat wordt de ontwerpkeuze van de architecten om 
het internaat op pilotis te plaatsen door het EOF als 
economisch niet verantwoord bestempeld. Het EOF vraagt 
om ook daar slaapzalen in te plannen, maar gaat 
uiteindelijk akkoord met het compromis om de 
benedenverdieping met gemeenschappelijke 
voorzieningen te bestemmen en deels open te laten.449 

Bij de hieronder vermeld projecten gaat de discussie 
voornamelijk over de dakconstructie. Als Klasz in 1963 l’ 
Ecole Nationale des Cadres Ruraux tekent, vraagt het EOF 
om het platte dak te veranderen in een eenvoudig dak met 
twee hellingen. Ook vinden ze de oppervlaktes en 
uitvoering nog steeds te luxueus, maar dat kan 
uiteindelijk toch door de beugel. 450  

Bij het Lycée de Markala in Mali van Ravereau & Lauwers 
en B&C Consulting geven de architecten niet meteen toe 
aan de eisen van het EOF om een golfplaten dak te 
voorzien. “Ce faux plafond ondulé en fibro-ciment visible 
plutôt approprié à une étable qu'à des locaux habitables” 
Het project wordt weliswaar niet gerealiseerd. Het dossier 
wordt in 1979 na 2 jaar stilte gesloten. 451 

 
449 "11.11.008 - Rc/P.62/18 Rdc/208/64 Ecole Nat. Droit Et Adm. À 
Léo - E.N.D.A.- Instruction - Exécution Du 1.7.1962 Au 28.2.1967." 
450 "11.21.111 - Se/18/62 Centre Formation Professionelle À Dakar 
Instruction - Exécution Du 1.2.1962 Au 31.5.1963," (Brussel: A.C.E.). 
451 "212.111.51 - Proc. Acc. Ml Lycée De Markala Avant Projet Du 
1.6.1971 Au 1980." 



 

Budgettaire overwegingen blijken een zeer bepalende 
factor in de architectuur van de schoolgebouwen, die in 
Afrika gerealiseerd worden met middelen van het EOF. 
Zelden worden de vooropgestelde budgetten gehaald. 
Hoewel de architecten er vaak alles aan doen om hun 
ontwerp te verdedigen, worden er meermaals toch 
kostenbesparende maatregelen doorgevoerd. . Het EOF 
stimuleert om scholen te bouwen met een kleinere 
bebouwde oppervlakte, eenvoudige constructieve 
methoden en een basisarchitectuur zonder franjes. 

Tijdsdruk 

De realisatie van de schoolgebouwen staan onder een 
permanente tijdsdruk. Het EOF voelt de druk van de 
lidstaten van de Europese Economische Gemeenschap, die 
graag snel resultaat zien van hun investeringen in het 
fonds. Ook de Afrikaanse regeringen dringen aan op 
vooruitgang van de dossiers. 452 Samen met de 
schooldirecteurs zien ze de school liefst voor de start van 
het nieuwe schooljaar in werking treden. Zo wordt er 
gepleit voor minimale aanpassingen van het 
aanbestedingsdossier van Lycee et de l'Ecole Normale 
zodat de nieuwe klaslokalen nog voor oktober 1967 
kunnen openen. Krah, ambtenaar in het EOF, schrijft als 
reactie hierop dat “…die Schuld an der Verzögerung allein 
die örtliche Behörden trifft. Erst durch die Einschaltung 
von Tekhné Konnte das Lastenheft richtig erstellt 
werden.“453 Toch laten de Senegalese ambtenaren hun 
ontevredenheid blijken over de weinige uitvoeringstijd die 

 
452 Fonds Européen De Développement 1960-1975: Quinze Années De 
Coopération Au Développement. 
453 … de schuld aan de vertraging bij de lokale instanties ligt. Pas door de 
inschakeling van Tekhné kon het lastenboek correct opgesteld worden. 

hen rest. Het lukt om de school reeds in te huldigen op 19 
december 1966.454 455 

Tijdsdruk speelt ook in het nadeel van het traditionele 
Afrikaanse bouwen. Aanvankelijk mogen de architecten, 
die le Centre médical à Mopti tekenden, het Lycée de 
Tombouctou ontwerpen. Dit ziekenhuis wordt volledig 
opgebouwd uit traditionele banco met een mix van lokale 
grijze klei en beton, bedekt met een cementcoating. 456 
Maar het EOF, verandert toch van mening. Ze verwijzen 
hierbij naar het andere project van de architecten. In een 
nota voor het Comité des coordination des Etudes schrijft 
men over dit project: “bien que de très bonne qualité, 
n'avance que très lentement.” 457 Het Ontwikkelingsfonds 
was tevreden over het gebouw, maar de trage uitvoering 
zorgt voor terughoudendheid ten opzichte van de lokaal 
verankerde leemarchitectuur. Bijgevolg wordt een ander 
architectenbureau, Aspesberro – Schumacher aangeduid. 

458 Hoewel alle partijen eensgezind willen dat het 
vooruitgaat, lopen de meeste projecten vertragingen op. 
Aan de hand van het project le Lycée et l'Ecole Normale 
d'Instituteurs à Bamako gaan we samen met Chef de 

 
454 De definitieve oplevering van dit project wordt weliswaar in december 
1967 nog geweigerd, omdat de daken waterdichtheidsproblemen 
hebben. SETAP-Tekhné is verplicht om zo goed als alle bitumen op de 
daken te vernieuwen, wat in 1969 gebeurt. 
455 "11.21.314 - Ml/47/62 Travaux Du Lycée Et De L'ecole Normale 
D'instituteurs À Bamako Etudes Financées Sou Le N° 11.21.310 
Execution 1.3.1966-31.4.1966." 
456 Dit gebouw won nog de Aga Khan architectuurprijs in 1980, voor 
goed beeldmateriaal zie http://archnet.org/library/sites/one-
site.jsp?site_id=130 
457 "212.11.53 Proc.Acc./Ml Institut Polytechnique Rural De 
Katiboutou Réaction Dossier Exécution Et Surv. Trav. Documents Remis 
Par Le Fonctionnaire," (Brussel: A.C.E.). 
458 Ibid. 
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Mission Mintenig op zoek naar de oorzaken voor de 
vertragingen. 459 

Een project van op een afstand initiëren en beoordelen 
neemt veel tijd in beslag. De moeizame communicatie en 
administratieve rompslomp vertragen het proces. Het 
ministerie van openbare werken heeft niet altijd het 
bekwame personeel in dienst. Zo duurt het in Bamako 
maanden eer een goede topografische studie kan gemaakt 
worden. Elke partij moet zijn zeg doen over de plannen. 
Het EOF in Brussel, de Contrôleur Technique terplekke, 
het betreffende ministerie en soms nog eens de expert van 
het katholieke onderwijs. Voor alle gemaakte 
opmerkingen moeten de architecten aanpassingen doen 
aan de uitvoeringsplannen. Ook de procedures van een 
internationale oproep nemen tijd in beslag. Er moet 
minstens 4 maanden zijn tussen de publicatie en het 
openen van de aanbiedingen.  

Bij de uitvoering komen andere vertragende problemen 
naar boven. De bouwmaterialen geraken niet steeds op 
tijd en in goede staat op de werf. In Bamako zorgen 
bijvoorbeeld files in de haven en het feit dat er de bij 
momenten slechts één locomotief beschikbaar is voor een 
trage aanvoer van cement. 460 De bouwvakkers zijn vaak 
ongeschoold en werken trager dan dat de Europeanen 
verwachten. Tijdens de bouwwerven blijken soms nog 
belangrijke correcties nodig, waarvoor de werf moet 
worden stilgelegd. Zo heeft men zich bij de inplanting in 
Bamako vergist en is bovendien de bekisting slecht 
uitgevoerd. Ook keren soms expats met een belangrijke 
functie in een project tijdens de uitvoering van het project 
terug naar Europa, waardoor een onervaren werfleider de 
werken moeten overnemen. 

 
459 "11.21.314 - Sn/47/62 Travaux Du Lycée Et De L'ecole Normale 
D'instituteurs À Bamako Etudes Financées Sou Le N° 11.21.310 
Execution 1.11.1964-31.1.1965." 
460 Ibid. 

Dulucq merkt bij de FIDES gelijkaardige redenen voor 
vertraging van de projecten, deze kunnen dus eigen zijn 
aan de omstandigheden van ontwikkelingssamenwerking 
in de jaren ‘60 en ‘70. 461  

Hoe gaat het EOF hiermee om? Om de onvoorspelbaarheid 
van het werfgebeuren te omzeilen, worden 
prefaboplossingen aangereikt. 462  

Europese standaard 

Zoals hierboven uitgelegd heeft het ontwikkelingsfonds 
een Europese visie op wat scholenbouw is.  

Het Ontwikkelingsfonds is verdeeld over de vraag in welke 
mate in de scholen de Europese standaard voor comfort 
moeten geboden worden. Als bij de Instituts Pédagogiques 
in Congo in 1968 een deel van de technische uitrusting 
als overbodig gezien wordt, laait de discussie op. In 
Kimwenza is er namelijk op dat moment al een Lycée pour 
jeunes filles gebouwd, met een uitgebreide uitrusting: een 
koffiezetapparaat, een droogkast, een elektrische 
broodsnijmachine en aardappelschiller, een 
afwasmachine en een dampkap… Dit was voorzien in 
Kimwenza, maar voor Instituts Pédagogiques wil Ferrandi 
deze machines schrappen. De Contrôleur Délégué 
Guicheteau in Congo protesteert: “Nous pensons que l'on 
ne peut rechercher de maigres économies sur ce genre de 
fourniture donnant quand même un certain standing aux 
locaux fonctionnels.” Hij voegt eraan toe dat het moeilijk 
zal zijn om het Congolese ministerie en de gebruikers te 
laten toegeven dat dit comfort overbodig is. Ook 
Contrôleur Délégué Ehret heeft moeite met de reactie van 

 
461 Dulucq, La France Et Ses Villes D'afrique Noire Francophone: 
Quarante Ans D'intervention (1945-1985): Approche Générale Et 
Études De Cas: Niamey, Ouagadougou Et Bamako, 149. 
462 Chang, "Building a (Post)Colonial Technoscientific Network." 



 

de lokale overheid: ”Je me dois de souligner l'émoi de 
certains fonctionnaires du Ministère devant les 
modifications demandées, qui peuvent être considérées, 
mal à propos bien entendu, comme une tendance à refuser 
au Congo des éléments du confort moderne.” Sorge 
antwoordt vanuit Brussel dat deze machines gemakkelijk 
vervangen kunnen worden door werkkrachten die 
terplekke zeker beschikbaar zijn. De uitrusting wordt aan 
extreme gebruiksomstandigheden onderworpen, en een 
technisch defect is volgens hem vaak definitief door 
beperkte technische en financiële mogelijkheden. 463 

Ferrandi’s standpunt wordt duidelijk in het verslag EOF 
1960-1975. Hij stelt dat het moeilijk is om een bescheiden 
maar realistische oplossing voor te stellen aan overheden 
die de publieke opinie willen bewerken met spectaculaire 
realisaties. “Le point faible de notre coopération technique 
n'est ni sa compétence ni sa valeur technique, mais plutôt 
son excès de compétence et de technicité ou, plus 
exactement, l'incapacité de rendre cette, compétence et 
cette technicité digestibles par le pays où elles sont 
appliquées. Il est excessif de recommander la technique la 
plus perfectionnée […] dans un pays qui ne peut 
manifestement pas l’assimiler ou le supporter.” 464 
Ferrandi zegt dat men niet mag vergeten dat techniek 
geen doel op zich is, maar een instrument ten dienste van 
het ontwikkelende land. 

De ambtenaren in Brussel vinden dus dat een bescheiden 
aanpak gewenst is, maar in Afrika hebben verschillende 
Contrôleurs er moeite mee om de uitrusting met 
comfortgoederen op te geven, deels om de verwachtingen 
van de ministers in te vullen. Voor de meer prestigieuze 
projecten, blijken deze goederen toch aanwezig te zijn.  
 
463 "211.004.16 - Rdc/206-207-216-217/64-65 Ecole Sup. 
Pédagogique De: Elisabethville Thysville Léopoldville Kimwenza 
Exécution 000473 Du 1.7.1968 Au 31.3.1969." 
464 Mening van Ferrandi in Commission des Communautés européennes, 
Fonds Européen De Développement 1960-1975: Quinze Années De 
Coopération Au Développement, 305 -06. 

 

Fig. 20 Construction scolaires au Senegal - Classe de Sinthou-
garba Maconnerie démontable à la main. Le joint vertical qui 
rest en place à 5 cm d'épaisseur Deuxieme rapport semestriel 
1965 1 

Het Europees Ontwikkelingsfonds levert graag kwaliteit. 
De bouwmaterialen en de uitvoering moeten aan de 
Europese standaard voldoen. De kwaliteit van de lokale 
bouwmaterialen laat volgens de EOF-ambtenaren vaak te 
wensen over. Zo zegt Contrôleur Délégué F. Bogato in 
1983 dat daken in vezelcementplaten die in Congo 
geproduceerd worden van slechte kwaliteit zijn. Hij besluit 
om het dak van de Institut Supérieurs Pédagogiques van 
Kikwit en Mbandaka met bacs autoportants te vervangen. 

465 Dit zijn de metalen dakelementen die Jean Prouvé ook 
voor zijn maison tropical gebruikte. Hier zien we de 
invloed van de Europese industrie. 

Het elektrische materiaal en materiaal voor loodgieterij 
zijn nog niet beschikbaar in de landen van bestemming. 
Voor het instituut in Mbandaka worden in 1983 deze 

 
465 "F.E.D. Comptabilité Archives." 
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benodigdheden overgevlogen vanuit België, rechtstreeks 
op Mbandaka. 466  

Voor het Lycée et de l'Ecole Normale d'Instituteurs à 
Bamako gaan de architecten van AST en Mr. Simon van 
het ministerie van openbare werken een metaalfabriek in 
Markala bezoeken. De Malinese overheid stond erop dat ze 
de lokaal vervaardigde kolommen opnamen in hun 
ontwerp. Na het bezoek besluiten ze dat de fabriek 
helemaal niet uitgerust is om de metalen structuur die ze 
voorzien hadden in de hoge oplage en met de beste 
kwaliteit uit te voeren. 467 Ook het cement is vaak van 
inferieure kwaliteit, of geraakt moeilijk terplekke. Bij 
dezelfde Ecole Normale wordt aan de lokale 
cementleveranciers verweten dat ze geen kwaliteit 
kunnen leveren, en zeker niet in de voorziene tijdsspanne.  

468 

Bij l’Extension de l'Institut de Pédiatrie sociale de 
l'Université de Dakar voldoen de lokale cementstenen niet 
aan de voorwaarden. De bakstenen die ter plekke 
gebakken worden, zouden ongelijkmatig en niet resistent 
genoeg zijn. 469 Bouwen in Congo en West –Afrika is 
afhankelijk van de beschikbare materialen. 470 

Soms wordt er ook met lokale bouwmaterialen gebouwd. 
Voor het Institut Supérieur in Mbandaka schrijven 
architect Coppola: “Les matériaux de construction ont été 
choisis en fonction des possibilités locales de fabrication ou 
d'approvisionnement.”471 

 
466 Ibid. 
467 "11.21.314 - Sn/47/62 Travaux Du Lycée Et De L'ecole Normale 
D'instituteurs À Bamako Etudes Financées Sou Le N° 11.21.310 
Execution 1.11.1963-31.10.1964." 
468 Ibid. 
469 "211.015.07 - Se/209/65 Extension Institut Pédiatrie Sociale À 
L'université De Dakar Instruction - Exécution Du 1.10.1965 Au 
31.12.1967." 
470 "Modern Architecture in Africa," 43-59. 
471 "F.E.D. Comptabilité Archives." 

Als in 1963 het mahoniehout uit Ivoorkust naar Senegal 
geïmporteerd wordt, reclameert Contrôleur Délégué 
Becker aan het EOF in Brussel dat wit hout voor dezelfde 
prijs uit Europa verkregen kan worden. De Europese 
leveranciers zouden bijgevolg benadeeld zijn. 472 

Een groot deel van de opleveringen kunnen niet 
geaccepteerd worden omdat ze niet voldoen aan de 
Europese standaarden. De aannemers moeten vaak 
herbeginnen. Door het werk op de werf te reduceren door 
het gebruik van prefabstructuren, is het mogelijk om de 
risico’s van de uitvoering te beperken. Toch zijn ook bij de 
Constructions Scolaires van Kalt-Pouradier-Duteil, 
waarbij een prefab metalen structuur opgevuld wordt met 
plaatselijke cementsteen, heel wat problemen met de 
correcte uitvoering. 473  

Volgende zin van Contrôleur Technique Pirzio Biroli vat 
het beleid van het EOF goed samen: “Il est logique de 
promouvoir l'utilisation de produits fabriqués localement, 
pour autant qu'ils présentent les qualités requises.” Er 
wordt dus veel gebouwd met Europese geïmporteerde en 
minder met plaatselijke materialen. 

Conclusie: Architectuur als resultaat 

van return on investment 

De scholenbouw van het Ontwikkelingsfonds is een 
ambigu verhaal waarbij sociale promotie in de hand 
gewerkt wordt, maar anderzijds worden op 
paternalistische wijze Europese kennis, materialen en 
architectuurtaal ingevoerd. Het technocratisch discours 
dat in het Europees Ontwikkelingsfonds gebruikt wordt, 

 
472 "11.21.109 - Se/17/62 Constructions Scolaires Instruction - 
Exécution Du 1/2/62 Au 31/3/63." 
473 "11.21.109 - Se/17/62 Constructions Scolaires Exécution Du 1/3/65 
Au 30/6/65," (Brussel: A.C.E.). 



 

heeft een grote impact op de architectuur van de scholen. 
In feite is het vaak een technische invalshoek die de keuzes 
verantwoordt. Het EOF ijvert omwille van pragmatische 
redenen, voornamelijk budget en tijd, voor een 
eenvoudige architectuur, die gebruik maakt van Europese 
prefabmaterialen. 

Ook de architect neemt een ambivalente houding aan. De 
oprechte interesse voor de Afrikaanse cultuur probeert hij 
te rijmen met de import van Europese bouwexpertise.  

Vaak is het resultaat van dit samenspel van factoren en 
actoren voor lagere scholen een balkvormige 
basisarchitectuur. Metalen prefabstructuren uit Europa 
worden ter plekke geassembleerd en opgevuld met lokaal 
vervaardigde cementsteen. Metalen bacs autoportants of 
vezelcementplaten bedekken de licht hellende daken. De 
laagbouwscholen worden volgens de overheersende zon 
en windrichting georiënteerd, en via een as aan elkaar 
gekoppeld. 

Bij de meer representatieve hogere onderwijsinstellingen 
kan de architect zijn vormelijke vrijheid volop benutten. 
De focus ligt evenwel nog steeds op klimaat. Een 
gewapend betonnen structuur op pilotis voorziet een 
instituut van de nodige waardigheid. Claustra’s, lamellen 
en brise-soleils uit prefabbeton zorgen voor een 
sculpturale uitstraling van de onderwijsinstelling. Door de 
verschillende functies worden de deelgebouwen met 
meerdere verdiepingen maar met plat dak geordend 
volgens een paviljoenstructuur. 

De architectuur wordt afgestemd op de klimaatvereisten 
van de tropen. In tegenstelling tot wat hierboven bij de 
beschrijving van de visie van het EOF werd gesteld, vloeit 
de vormgeving hier niet automatisch uit voort. De 
vormentaal wortelt enerzijds in de klimaatvereisten en 
anderzijds in het modernisme, zoals het vanuit het 

Europees-Afrikaanse netwerk wordt aangereikt. 474 De 
stroming, die op dit snijpunt ontstaat, wordt het Tropisch 
modernisme genoemd. Ze biedt een antwoord op de 
uitdagingen die het klimaat stelt aan de universele taal die 
het modernisme pleit te zijn. 475 Uit het primaire 
bronnenonderzoek komt tevens naar voor dat aannemers 
en bouwondernemingen een grote impact hebben op het 
uiteindelijke resultaat. Dit aspect werd totnogtoe niet 
belicht in de bestaande literatuur. 

 

De empathie voor het sociale welbevinden van de 
Afrikaanse bevolking en de vooronderstelling van 
ongebonden superieure techniek zijn inherent aan 
ontwikkelingssamenwerking. Toch kan het technische 
discours van de actoren van de scholenbouw met het 
Ontwikkelingsfonds begrepen worden als een mechanisme 
dat economisch rendement in de hand werkt. De 
geïmporteerde materialen en stijl leveren niet zozeer een 
boost voor de Afrikaanse economie. Europese expertise 
zorgt ervoor dat de fondsen terugvloeien naar de gever, 
zoals Luce Beeckmans schrijft over de Fransen in 
voormalig Belgisch Congo die kansen voor de Franse 
private sector creëren. 476 Techniek maskeert de vraag om 
return on investment.  

 

 

In het volgende deel doen we een close reading van de 
verschillende particuliere verhaal van le Groupe Scolaires 
pour filles à Kimwenza om de hierboven vermelde 

 
474 Chang, "Building a (Post)Colonial Technoscientific Network." 
475 Stanek, "Introduction: The ‘Second World's’ Architecture and 
Planning in the ‘Third World’." 
476 Beeckmans, "Franse Planning in Een Voormalige Belgische Kolonie: 
Een Kritische Analyse Van De Franse Stedenbouwkundige Missies in 
Postkoloniaal Kinshasa." 



152 

kernbegrippen netwerk en techniek in concreto te 
illustreren.  
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KNOOPPUNT 

Landen 

Mali 

Vanaf 1895 wordt le Haut Sénegal-Niger - het actuele 
Mali - een kolonie van Frankrijk. In 1920 krijgt het de 
naam Frans-Soedan. In 1959 fuseert Frans-Soedan met 
Senegal tot de Fédération du Mali met Dakar als 
hoofdstad. Deze federatie maakt deel uit van de 
Communauté Française tot ze op 20 juni 1960 volledig 
onafhankelijk wordt van Frankrijk. Al na enkele maanden 
stapt Senegal uit de federatie. De belangrijkste aanleiding 
zijn de meningsverschillen tussen beide deelregeringen 
over de economische en politieke koers, die de federatie 
moet varen. Modibo Keita verklaart in Bamako de 
onafhankelijkheid van Soudan van de Mali-federatie, 
onder de naam République du Mali. Het nieuwe land 
wordt als een eenpartijstaat geregeerd door de Union 
Soudanaise - Rassemblement Démocratique Africaine 
(USRDA). Het bewind is socialistisch geïnspireerd. De 
economie wordt centraal aangestuurd door de regering. In 
1962 wordt de Franse frank vervangen door een nieuwe 
munt, de Malinese frank. Dit maakt het er de 
handelsactiviteiten en -relaties niet gemakkelijker op. In 
1968 brengt een staatsgreep luitenant Moussa Traoré aan 
de macht. Hij ontbindt de grondwet en verbiedt politieke 
groeperingen. Het bewind blijft militair tot 1979, waarna 
Traoré formeel een burgerregering installeert en een 
nieuwe politieke partij oprichtte, de Union Démocratique 
du Peuple Malien (UDPM). In 1968 begint er een periode 
van extreme droogte, die aanhoudt tot in 1974. Dit doet 
uiteraard geen goed aan de economische situatie. Het leidt 
tot honger en extreme schaarste. Vanaf 1981 komen er 
privatiseringsprogramma’s onder impuls van akkoorden 
met het Internationaal Muntfonds en de Wereldbank.477 

 
477 Deze fiche is opgesteld op basis van Isidore Ndaywel è Nziem, 
Théophile Obenga, and Pierre Salmon, Histoire Générale Du Congo: De 
L'héritage Ancien À La République Démocratique (Paris: Duculot, 
1998), 675-733. , Lemarchand, L'afrique Et L'europe: Atlas Du Xxe 
Siècle, 110-13, 241. en Benoît Verhaegen 



 

Democratische Republiek Congo 

In zijn zoektocht naar een kolonie zet de Belgische koning 
Leopold II alles in op het nog onontgonnen Centraal 
Afrika. Door sluwe diplomatie krijgt Leopold II na de 
Conferentie van Berlijn in 1885 een reusachtig 
territorium in privébezit: de Kongo Vrijstaat. In ruil 
hiervoor mogen buitenlandse spelers wel nog vrij handel 
voeren, maar in essentie heeft Leopold II vrij spel. De 
economische exploitatie van het grondgebied leidt echter 
tot wantoestanden en menselijke uitbuiting. De koning 
overspeelt zijn hand en in 1908 ziet de Belgische regering 
zich genoodzaakt Kongo Vrijstaat over te nemen en er een 
Belgische kolonie van te maken. De Belgische autoriteiten 
voeren een ontwikkelings- en scholingsbeleid vanuit een 
uitgesproken paternalistisch perspectief. De christelijke 
missies spelen een grote rol in dit ‘beschavingswerk’. Aan 
de Congolezen zelf wordt weinig gevraagd, maar 
geleidelijk aan groeit bij hen de bewustwording. Vooral na 
hun bijdrage in de twee wereldoorlogen begint de elite zich 
te roeren. De évolués, hoogopgeleide mondige Congolezen, 
pikken de discriminatie en Belgische betutteling niet meer. 
De roep om emancipatie en zelfs onafhankelijkheid klinkt 
steeds harder. Op 30 juni 1960 wordt Congo een 
onafhankelijke staat. Voor de Belgen mag dit proces jaren 
duren, voor de plaatselijke bevolking kan het niet snel 
genoeg gaan. Kasavubu wordt president en Lumumba 
premier van de nieuwe regering. Een woelige periode volgt 
en Lumumba wordt in 1961 uit de weg geruimd. Na 
enkele regionale afscheidingen van o.a. Katanga, herstelt 
legerleider Mobutu de nationale eenheid met een 
staatsgreep in 1965. Zijn Mouvement populaire de la 
Révolution is de enige partij. Ondanks een periode van 
politieke stabiliteit, zinkt het land weg in een spiraal van 

 

Crawford Young, "Congo République Démocratique Du," in 
Encyclopædia Universalis [online], ed. http://www.universalis-
edu.com.proxy.bib.ucl.ac.be:888/encyclopedie/republique-
democratique-du-congo/ (2013). 

corruptie en repressie. Mobutu is een voorstander van de 
totale Zaïrianisation van zijn staat, herdoopt tot Zaïre. Het 
mobutisme, ook wel Recours à l’authenticité, wordt de 
staatsideologie in 1974. Mobutu promoot de 
terugkoppeling naar de eigen roots, desnoods opnieuw uit 
te vinden. Met zijn resoluut anticommunisme geniet 
Mobutu de steun van belangrijke mogendheden als de VS 
en Frankrijk. Tegelijk versterkt hij de banden met de 
Volksrepubliek China, o.a. door een persoonlijke 
ontmoeting met Mao. Ondertussen verstevigt de dictator 
de greep op zijn eigen landgenoten. 478 

 
478 Deze fiche is opgesteld op basis van Philippe Lemarchand, L'afrique Et 
L'europe: Atlas Du Xxe Siècle, 2me éd. rev. et mise à jour. ed. (Bruxelles: 
Complexe, 1994), 202. en Agency Central Intelligence, "The World 
Factbook," Central Intelligence Agency. 
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Senegal 

De bouw van het Fort Saint-Louis in 1659 markeert het 
begin van de Franse kolonisatie. In 1959 fuseert Senegal 
met Frans-Soedan tot de Fédération du Mali met Dakar als 
hoofdstad. Deze federatie maakt deel uit van de 
Communauté Française. Senegal wordt in 1960 formeel 
onafhankelijk door zich terug te trekken uit deze federatie. 
Senghor wordt president van de republiek, Madou Dia 
eerste minister. Senghor werd opgeleid in Frankrijk en 
onderhoudt hiermee ook goede relaties. Zijn partij, de 
Union Progressiste Sénegalaise (UPS ) domineert het 
politieke landschap. De marxistisch-leninistische partij Le 
Parti africain de l’indépendance wordt verboden. Vanaf 
1962 wordt de macht van de president versterkt en de 
invloed van de eerste minister ingeperkt. Pas in 1974 
komt er ruimte voor partijen naast de UPS. In 1979 
worden de eerste akkoorden ondertekend met het 
Internationaal Monetair Fonds en de Wereldbank. 479  

 

  

 
479 Deze fiche is opgesteld op basis van Lemarchand, L'afrique Et L'europe: 
Atlas Du Xxe Siècle, 119-20, 27, 224. en Central Intelligence, "The 
World Factbook". 
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SCHOOLVOORBEELD 
  Groupe Scolaire pour filles à Kimwenza 
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Fig. 21 Edilizia Moderna 
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Al vroeg in de jaren ’60 begint Moeder Overste 
Thuysbaert met de plannen voor de uitbreiding van de 
basisschool voor meisjes in Kimwenza. In samenwerking 
met le bureau de l’enseignement catholique onder leiding 
van pater Michel overtuigen ze de Congolese regering om 
een aanvraag in te dienen bij het Europees 
Ontwikkelingsfonds. Deze aanvraag bevat al een plan 
opgesteld na raadpleging van architect-pater Paul 
Dequecker. Het plan weerspiegelt met de sluiting van de 
boog van de bestaande lagere school het idee van de 
opvoeding in groep, een idee waar Moeder Overste 
Thuysbaert veel belang aan hecht in haar pedagogisch 
project. De aanvraag wordt weliswaar door het EOF op de 
lange baan geschoven.480 Zuster Thuysbaert spreekt een 
familielid aan, Fritz Michotte omdat hij de Directeur à la 
Fédération des Industries Belges Clément De Bièvre erg 
goed kent. Clément De Bièvre overtuigt dan Jean Durieux, 
hoofd van la Direction des Etudes et programmes de 
développement, om het dossier nogmaals in overweging te 
nemen. Ook baron Moyersoen, oud Minister en 
vicevoorzitter van la Chambre des Représentants, en M. 
Coppé, vicevoorzitter van la Haute Autorité de la 
Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier 
oefenen druk uit, zodat het Comité van het EOF in 1965, 
weliswaar na het overlijden van Moeder Overste 
Thuysbaert, het project goedkeurt.481 

Hoewel er in de Propostion de financement opgesteld door 
de diensten van het EOF staat: “pour combler ces lacunes, 
un bureau d'architecture italien sera incessamment 
chargé par le Fonds d'exécuter une étude architecturale 
du groupe scolaire.”, komt toch het Franse bureau Bovy et 

 
480 "211.004.16 - Rdc/206-207-216-217/64-65 Ecole Sup. 
Pédagogique De: Elisabethville Thysville Léopoldville Groupe Scolaire De 
Kimwenza Instruction - Exécution 000471 Du 1.10.1964 Au 
31.10.1967," (Brussel: A.C.E.). 
481 "212.104.05 - 2e Fed Proc. Acc. - Rdc Groupe Scolaire Pour Filles À 
Kimwenza Etude Du 1.6.1965 Au," (Brussel: A.C.E.). 

Hauterat uit de bus. 482 In een zoektocht naar de projecten 
van de Italiaanse architect Eugène Palumbo komen we 
een vroegere versie van het Bovy et Hauterat’s plan voor 
het Centre de formation aux métiers féminins tegen, maar 
het is niet duidelijk wat de rol van deze Italiaanse architect 
in dit verhaal precies is. Dezelfde versie van het plan 
publiceert het tijdschrift Edilizia Moderna in 1966 in zijn 
themanummer over Afrika.483 Later verschuiven de 
gebouwen van het westelijke gedeelte ten opzichte van 
elkaar, zodat geen enkel klaslokaal een nadelige oriëntatie 
krijgt. 

Het plan ondergaat vele transformaties. De eerste versie is 
volgens een nota van Sorge aan de Directeur Genéral “une 
conception technique qui, après examen, s'est révélée peu 
économique.” Na 3 vergaderingen met de architecten 
tussen 24 september en 18 november 1965 sturen de 
Bovy et Hauterat eens schets op die rekening houdt met de 
door het EOF gevraagde aanpassingen.484 

De basis voor het plan is Kimwenza zelf: “un village 
africain tout à fait traditionnel: cases ou maisons 
individualisées, sans étage.” De integratie van het gebouw 
in de groene omgeving van het plateau van Kimwenza en 
de afstemming op het traditionele rurale kader, waarin de 
leerlingen leven, vindt men terug in het gefractioneerd 
massaplan, ontworpen als een “grand toit percé de 
multiples patios d'éclairage et de ventilation”.485 De 
ruggengraat is de overdekte noord-zuid as waarop de 
verschillende lokalen inpluggen. De klassen krijgen zo de 
 

  
 
482 Ibid. 
483 Lewcock & Wilton Graham Beinart Julian, "Afrika," Edilizia moderna 
89-90(1966): 129. 
484 "212.104.05 - 2e Fed Proc. Acc. - Rdc Groupe Scolaire Pour Filles À 
Kimwenza Etude Du 1.6.1965 Au." 
485 "211.004.16 - Rdc/206-207-216-217/64-65 Ecole Sup. 
Pédagogique De: Elisabethville Thysville Léopoldville Kimwenza 
Exécution 000473 Du 1.7.1968 Au 31.3.1969," (Brussel: A.C.E.). 
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 ideale zonne- en windoriëntatie voor schaduw en 
dwarsventilatie. De architecten geven blijk van een grote 
zorg voor het klimatologisch aanpassen van de school. 

Het nieuwe Lycée is in glooiende terrassen naast de 
bestaande school geplaatst. Achter het administratieve 
blok is een speelplaats voorzien, maar deze blijkt nooit 
aangelegd te zijn. Op het noordelijke uiteinde van de 
opklimmende as is de polyvalente zaal voorzien, die met 
zijn gewapend betonnen structuur qua materiaalgebruik 
afwijkt van de andere gebouwen. De constructie is een 
gewapend betonnen structuur die verbonden is door 
“longrines”, en opgevuld door geprefabriceerde elementen 
zoals volle wanden, deuren en ramen. De panelen 
bevatten lamellen uit vezelcement en glas, vergezeld van 
antidiefstal netten. Het dak is ontdubbeld in twee 
vezelcementplaten panelen en creëert zo een 
tussenliggende ventilatieruimte. Bij de testen bleek het 
eerste ontwerp van deze “toiture froide” bij stevige wind 
erg veel water binnen te laten. Door het schranken van de 
voegen zou dit probleem opgelost zijn.486 

De zusters van Kimwenza pleiten voor alkoven voor de 
oudere leerlingen, zodat zij zich in hun puberteit kunnen 
afzonderen. De architecten moeten hun plan met open 
slaapzalen opgeven en tekenen meer dan de helft alkoven. 
Het ontwikkelingsfonds is dan weer niet akkoord met de 
dure prefab panelen die de onderverdelingen maken, en 
stellen voor om naar een conventionele variant te vragen 
in de aanbesteding. Ook op economische gronden wijst het 
Ontwikkelingsfonds het eerste idee af om een 
ondergrondse gang te voorzien. De architecten kozen voor 
een vloer uit baksteen. “l’aspect architectural est 
certainement agréable mais, du point de vue technique, la 
solution ne semble pas acceptable.” De zeer onregelmatige 
afmetingen van de lokaal beschikbare bakstenen en hun 
slechte slijtvastheid zorgen ervoor dat de vloeren in kleine 

 
486 Ibid. 

“grès-cérame” tegels uitgevoerd worden. Het EOF heeft 
dus zeker zijn zegje.  

Het eerste dossier in 1964 schatte de kost per vierkante 
meter op 30 000 Congolese Frank, maar in augustus 
1965 realiseert men zich al dat de kost waarschijnlijk 
rond 42 500 FC zal liggen. Samen met een paar 
aanpassingen van het programma door Pater Michel, 
zorgt dit voor een meerkost. Door reductie van het 
programma wil het EOF de uitgaven terugdringen totdat 
ze terug binnen het voorziene budget passen. Ook wordt 
de oppervlakte per student teruggebracht op 1,5 m² per 
student, wat zorgt voor een verkleining van de module 
van de architecten. De belangrijkste discussie gaat echter 
over de weg die Kimwenza met de campus van de 
universiteit van Kinshasa verbindt. De asfaltering van 
deze zandweg van 3 kilometer zou het EOF in eerste 
instantie uit het programma schrappen. Op vraag van de 
Congolese regering, dringt Moeder Overste aan bij het EOF 
om de toegangsweg toch te asfalteren maar dit brengt 
geen schot in de zaak. Maar als Rochereau, Commissaris 
voor Ontwikkeling, de werf bezoekt, belooft hij haar toch 
deze werken te financieren. De werf viel namelijk 
goedkoper uit dan gepland. 

 

De firma Fritz Scheinecker KG, Kriftel/Taunus schrijft in 
1967 over het technische dossier „daß man doch 
französische Firmen zuerst mit den Lastenheften versorgt, 
bevor man sie an deutsche Firmen verschickt.“ Bij het 
herlezen van het aanbestedingsdossier stelt een 
ambtenaar van het EOF vast: “La description technique 
n'est pas impeccable!» De algemene clausule waarin 
andere merken toegelaten worden, is de enige waaruit zou 
kunnen blijken dat de Franse architecten ook open staan 
voor niet-Franse merken. Er wordt uitsluitend verwezen 
naar Franse merken. Omdat de afgesproken datum voor  
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de open oproep vast staat, wordt het probleem opgelost 
met achter elk merk toe te voegen: “ou similaires”.487 De 
Belgische l'Association Momentanée AUXELTRA-BETON 
– COLETEN doet het laagste bod en start de werken in 
1968. Deze verlopen zonder noemenswaardige 
problemen.488 

Er worden verschillende data naar voor geschoven voor de 
eerste steenlegging. De agenda’s van de verschillende 
partijen moeten passen. Uiteindelijk vindt de ceremonie 
plaats op 23 juli 1968, de dag waarop ook een Conseil 
d’Association plaatsvindt waaraan een belangrijke 
delegatie van de Commissie deelneemt. De Controleur 
Technique Glass schrijft: “J'ai suggéré au gouvernement 
de la RDC de profiter de cette occasion pour organiser la 
pose de la premiere pierre pour le groupe scolaire de 
Kimwenza.”489  

Het gebouw viert zijn vijfenveertigste verjaardag. De 
ouderdomskwaaltjes zijn beperkt gebleven, rekening 
houdend met het intensieve gebruik van de 
schoolfaciliteiten voor zo’n 750 meisjes. Toch komen bij 
een interview met zusters Albertine Fila Wumba, Marie 
José Zinga en Anne Mawete, verschillende problemen aan 
het licht. Ze zijn als voormalige leerlingen van de school 
bevoorrechte getuigen van de bouw en leven er nu in het 
klooster.490 

 
487 "211.004.16 - Rdc/206-207-216-217/64-65 Ecole Sup. 
Pédagogique De: Elisabethville Thysville Léopoldville Groupe Scolaire De 
Kimwenza Instruction - Exécution 000472 Du 1.11.1967 Au 
30.6.1968," (Brussel: A.C.E.). 
488 "211.004.16 - Rdc/206-207-216-217/64-65 Ecole Sup. 
Pédagogique De: Elisabethville Thysville Léopoldville Groupe Scolaire De 
Kimwenza Instruction - Exécution 000471 Du 1.10.1964 Au 
31.10.1967." 
489 "211.004.16 - Rdc/206-207-216-217/64-65 Ecole Sup. 
Pédagogique De: Elisabethville Thysville Léopoldville Kimwenza 
Exécution 000473 Du 1.7.1968 Au 31.3.1969." 
490 Albertine Fila Wumba, Marie José Zinga, and Anne Mawete, 
"Interview," ed. Esther Vandamme (Kinshasa16 mei 2013). 

De school kampt met waterdichtsheidproblemen. Bij 
onweer met hevige wind loopt het water tussen de daken 
en via de bindingen naar binnen. Ook het dak van de 
polyvalente zaal kan bij hevige regenval het water niet 
aan. Gezien de hoge kostprijs is het moeilijk hier 
aanpassingen te doen. De zorg voor het gebouw blijkt uit 
de schilderfrequentie: elke 2 à 4 jaar wordt er een nieuwe 
verflaag aangebracht. Dit is geen overbodige luxe gezien 
het felle zonlicht in Kinshasa. Eward Mabansa, huidig 
schoolhoofd, voegt er dan ook onmiddellijk aan toe: 
“Quand vous atteignez le dernier bâtiment, le premier 
aura déjà veilli.”491 

In 1968 werd de school uitgerust met een uitgebreid 
assortiment huishoudtoestellen: een broodmachine, een 
koffiezetapparaat, een droogkast en zelfs een 
roomijsmachine werden voorzien. Volgens de zusters zat 
hier de heimelijke wens achter van Moeder Overste 
Thuysbaert om een hogeschool aan het Lycée te koppelen. 
De meeste toestellen zijn nu defect, enkel de wasmachine 
doet nog dienst. De zusters vertellen dat ze niet altijd de 
middelen hadden om deze te repareren, maar vele 
apparaten zijn ook verdwenen. De voormalige directeur 
verkocht de Europese goederen. 492 

Ook voor de lampen is er al snel een probleem gerezen. De 
Belgische firma die deze geleverd heeft, ging kort na de 
oplevering failliet en maakte het zo onmogelijk om deze te 
vervangen. Bijgevolg is een parallel circuit gelegd, dat tot 
op vandaag functioneert. De aanwezigheid van al deze 
Europese goederen zorgde voor jaloezie bij de plaatselijke 
bevolking. Tot op vandaag heeft de schol een 
diefstalprobleem. De vezelcementlamellen onderaan de 
invulpanelen kunnen met de blote hand gebroken 
worden, en zo kan dief zijn slag slaan. Om dit tegen te  
 

 
491 Edward Mabansa, "Interview," ed. Esther Vandamme (Kinshasa3 juni 
2013). 
492 Wumba, Zinga, and Mawete, "Interview." 
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gaan, zijn stelselmatig de lamellen vervangen door 
metselwerk in cementsteen, wat de dwarsventilatie niet 
ten goede komt.493 

De watervoorziening van de school is niet aangesloten op 
het reguliere net, maar komt van een waterput die bij de 
bouw van de school is aangesloten. Het sanitair systeem 
gebruikt zowel de oude buizen als een nieuwe externe 
circuit, maar de druk van het water is niet voldoende om 
alle toiletten van water te voorzien. Chinese 
maatschappijen zijn bezig met het heraanleggen van de 
belangrijkste circuits, maar waarschijnlijk wordt 
Kimwenza daar niet op aangesloten. 2012 was een 
moeilijk jaar voor de school, want vanaf december 2011 
was de waterpomp defect. Uiteindelijk is in september 
2012 de staat tussengekomen, en heeft de school weer 
watervoorziening. De schooldirecteur: “L’Etat intervient 
ponctuellement .»494 

 

De huidige schooldirecteur, Edward Mabansa, is zelf 
enthousiast over het gebouw. “Tous les personnes qui 
entrent pour la première fois, crient: J’ai l’impression de 
me trouver en Europe ici.” Hij zegt dat het een erg 
dankbaar schoolgebouw is, dat aangepast is aan de 
plaatselijke noden ook al geeft het een westerse indruk. Als 
het hoogbouw geweest was, met alle leerlingen tesamen 
op een kleinere oppervlakte, zou het veel minder rustig 
zijn. Dit is tegelijk ook zijn voornaamste kritiek op het 
ontwerp: het gebouw is te uitgestrekt, te versnipperd. De 
klassen strekken zich uit over een grote oppervlakte, 
waardoor het moeilijk is om overzicht te houden. 495 
Corneille Kanene, professor aan het Institut 
d’Architecture en Urbanisme, heeft niets dan lof over deze 
school. Zijn enthousiasme over het klimaataangepaste 

 
493 Ibid. 
494  
495 Mabansa, "Interview." 

“toiture froide” en zijn integratie in de omgeving kent 
geen grenzen. “Je ne connais pas d’autres bonnes 
exemples que le lycée à Kimwenza.”496  

Elk jaar op 10 juni organiseert Citybank een wereldwijde 
Community Day, waarop medewerkers van de bank een 
handje gaan toesteken in een maatschappelijk relevante 
organisatie. In 2012 had de middelbare school van 
Kimwenza de eer om hiervoor uitverkozen te zijn. 
“Soudain les femmes de la banque étaient là, et elles 
demandait: Qu’est-ce qu’on peut faire pour vous?” Ze 
financierden nieuwe banken voor de projectiezaal. Ze 
startten ook met de schilderwerken, maar op één dag viel 
dat niet te verwezenlijken. Citybank liet de potten en 
banken buiten staan voor verdere afwerking. Zijn gevoel 
over de blitzinterventie valt te vergelijken met hoe hij staat 
tegenover de aanpak van het Europees 
Ontwikkelingsfonds: “Ils voulaient de la publicité. Et puis 
ils sont parti.” 497 

Als we vandaag naar deze middelbare school kijken, valt 
de bijzonder goede staat van de gebouwen op. De directeur 
verwacht van alle betrokkenen dat ze daarin hun 
verantwoordelijkheid opnemen. Eén van de eerste 
slagzinnen die de schooldirecteur aanhaalt, is: "L'élève qui 
casse, remplace.” De ouders dragen voor een groot deel bij 
aan de onderhoudskosten. “Ça pèse fort sur les parents.” 
Een niet-gouverementele organisatie heeft recentelijk de 
houten deuren vervangen door metalen variant omdat 
het hout aangevreten was door de termieten. De staat 
betaalt enkel het personeel, voor het onderhoud komt het 
zelden tussenbeide.  

Het onderhoud van de school is een permanent 
aandachtspunt. De directeur zegt hierover dat ze altijd snel 
moeten optreden, ook al kost het veel geld. Als ze de 

 
496 Corneille Kanene, "Interview," ed. Esther Vandamme (Kinshasa10 
juni 2013). 
497 Mabansa, "Interview." 
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aandacht verliezen, wordt de stap groter en misschien te  
 
  



 

groot. De schoolleiding is doordrongen van het belang 
hiervan. De aanwezigheid en mentaliteit van de zusters 
van het Heilig-Hart maakt een cruciaal verschil in het 
bewustzijn, aldus Edwart Mabansa. 498 Hij zegt dat tot in 
2001 de functie van directeur des études voorgelegd werd 
voor een religieus verantwoordelijke van de zuster van het 
Heilig Hart, die op die manier konden toezien op het 
onderhoud. Ook nu nog leven er zusters van de 
congregatie op de campus en werkt deze positieve invloed 
nog door.   

 
498 Ibid. 
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KNOOPPUNT 

Scholen 

  



 

 Ecole Nationale de Droit et 
d'Administration - National College of 

Law and Administration 

Dit project krijgt een gezamenlijke financiering van USAID 
en EOF waardoor uitzonderlijk Amerikaanse architecten 
het voorontwerp tekenen voor het huidige Institut 
Supérieur de Commerce. De samenwerking stoot op 
verschillende problemen, zoals niet gefinancierde 
programmaonderdelen, verschillende oppervlakte-per-
leerling-normen en verwijzingen naar Amerikaanse 
uitrusting in het aanbestedingsdossier. Het resultaat is een 
ensemble van sculpturaal vormgeven auditoria, een 
internaat op pilotis en een centrale refter met uitgebreide 
extra functies. De meeste ruimtes zijn herbestemd naar 
leslokalen, net zoals de recente uitbreidingen in een 
gelijkaardige kleurenpallet. Met breed overhangende 
daken kunnen de Amerikaanse architecten Whiting and 
Bowne een referentie gemaakt hebben naar Frank Lloyd 
Wright’s architectuur die het dak zijn plaats heeft gegeven 
in de discipline. Ook is een referentie naar de bungalow of 
maison tropicale mogelijk.  

  



170 

  



 

Ecole Supérieure Pédagogique pour 
jeunes-filles à Léopoldville  

Het huidige Institut Supérieure Pédagogique is samen met 
de ISP’s in Lubumbashi en Mbanza-Ngungu ontworpen 
door de Italiaanse architect Coppola. De Instituten in 
Kikwit en Mbandaka zijn 10 jaar later met dezelfde 
architect en onder dezelfde impuls van le bureau de 
l’enseignement catholique gerealiseerd. Als gevolg 
daarvan wordt het samenspel van geometrische vormen 
en externe circulatie algemeen gezien als dé architectuur 
van de ISP’s. De gebouwen krijgen hun cachet door het 
samenspel van baksteen en beton met grote 
claustravlakken. Talrijke uitbreidingen gefinancierd door 
zowel eigen fondsen als internationale organisaties 
moeten de spectaculaire groei van 700 naar 6772 
studenten opvangen. 
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Faculté des Sciences Humaines de 
l'Université de Lovanium - Department of 

Humanities of Lovanium University 

Wanneer Boulengier in 1965 in opdracht van directeur 
Gillon de details van zijn masterplan voor de faculteit 
Humane wetenschappen – nu Recht – uittekent, sluiten 
deze naadloos aan op de aanwezige imposante 
architectuurtaal met een ritmisch spel van natuursteen 
met claustradetails. In de jaren ’60 is de 
universiteitscampus gebaseerd op de monumentale “axe 
de la sagesse”, die in België nog becommentarieerd werd 
omwille van zijn grootheidswaanzin. Enkel het grote 
auditorium springt uit de band door zijn beperkte 
klimatologische ondertoon en materiaalgebruik. De 
geslotenheid van het ontwerp van de betonnen doos met 
extern gearticuleerde structuur blijkt later echter nefast te 
zijn voor zijn gebruik. De hierin aangebrachte openingen 
zijn de voornaamste veranderingen aan het gebouw, dat 
wegens dringende nood aan onderhoud binnenkort zou 
kunnen volgen in de renovatiegolf op de campus. 
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Institut supérieure d'architecture - School 
of Architecture 

De professoren-architecten De Potter, Vandermeeren en 
Mattelaer tekenen in 1966 het Institut Supérieur 
d’Architecture. Als bij een geschil het EOF Mattelaer met 
zijn geometrische plannen wandelen stuurt, tekenen de 
overige twee professoren van het instituut een campus 
met twee lesgebouwen en een aparte administratie en 
internaat. Enkel de twee balkvormige gebouwen 
verbonden met een overdekte promenade zijn 
gerealiseerd, wat al snel voor een plaatstekort zorgde. De 
eenvoudige bouwvakkersbarakken uit snelbouwsteen 
deden al dienst als slaapzalen, en nu bevindt zich daar het 
bureau van de Directeur General. Het “toiture cachée” 
van de modernisten zorgt voor 
waterdichtheidsproblemen. De nieuwe uitbreiding wordt 
stelselmatig met eigen financiering gerealiseerd. 
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V 
TERUGBLIK 

  



 

Zoals aangekondigd in de inleiding leggen we in deze 
epiloog de link tussen heden en verleden. We kaarten de 
actualiteit aan van het thema ‘scholenbouw in Afrika 
onder impuls van het EOF’. Dat deze thematiek nog steeds 
relevant is, blijkt uit het feit dat alle scholen die in 
perioden 1960 -1980 in de Congolese hoofdstad gebouwd 
zijn met geld van het Ontwikkelingsfonds, nog steeds in 
gebruik zijn. In deze terugblik vertrekken we vanuit het 
perspectief van de huidige gebruiker in Kinshasa. 
Opnieuw belichten we de thema’s ‘Techniek’ en 
‘Netwerk’. Om dit te kunnen bestuderen was het cruciaal 
het onderzoek in Kinshasa zelf verder te zetten. We gaan 
na hoe de gebruikers van vandaag om gaan met de 
technische uitdagingen die de schoolgebouwen tot op de 
dag van vandaag stellen. Daarnaast bevragen we wat de 
houding van de huidige gebruikers is ten opzichte van de 
werkwijze van het EOF en hoe zij de rol van ‘oude’ en 
‘nieuwe’ netwerken zien.  

Techniek en klimaat: een 

permanente uitdaging 

Hedendaagse gebreken in ontwerp of uitvoering, sleet op 
de gebouwen ten gevolge van het klimaat of diefstal en 
capaciteitsproblemen stellen de beheerders van de 
schoolgebouwen voor grote technische uitdagingen. 

In alle scholen zijn er waterdichtheidsproblemen. Volgens 
Corneille Kanene is “la toiture cachée” een kwalijke mode 
uit de jaren ’60. De zogezegde “simplicité” zorgt voor vele 
problemen bij het Institut Supérieur d’Architecture et 
Urbanisme. Het alomtegenwoordige stof van Kinshasa 

waait zaden op het dak, die door de vochtige omgeving 
snel met hun wortels door het beton schieten. Regelmatig 
vegen enkele “balayeurs” het dak. Maar ook zonder 
“toiture cachée”, zien we dat het huidige Institut 
Supérieur de Commerce het overhangend dak van de 
bibliotheek in 2011 helemaal vernieuwd heeft. Omdat in 
de leeszaal de vezelcementplaten naar beneden vielen en 
schimmels zichtbaar waren, is nu een waterdichte folie 
aangebracht, met geschilderde triplexplaten ter 
bedekking. De opslagplaats voor boeken kampt nog steeds 
met vochtigheidsproblemen. Doordat deze ruimte zich 
deels onder de grond bevindt, lijden de boeken onder de 
hoge luchtvochtigheid. 

Ook diefstal en plunderingen stellen de scholen telkens 
opnieuw voor problemen. In dezelfde school, l’Institut 
Supérieur de Commerce, werden de lamellen uit 
vezelcement met de hand afgebroken zodat dieven 
gemakkelijk het materiaal uit de klaslokalen konden 
ontvreemden. Bovendien bleken de lamellen op zich een 
waardevol handelswaar. Op veel plaatsen zoals 
bijvoorbeeld de personeelskantine , werden deze 
vervangen door claustra wanden, met de nadelen van 
dien.499 Ook houten door termieten aangevreten deuren 
zijn gemakkelijk in te trappen door dieven en werden 
bijgevolg door stalen varianten vervangen.500 Vele 
scholen installeren roosters voor de raamopeningen om te 
voorkomen dat er materiaal zou verdwijnen uit de 
klassen. 

Het grote auditorium dat bij de faculteit Humane 
Wetenschappen hoort, was geconcipieerd als een grote 
gesloten doos met gearticuleerde structuur. De ventilatie 
werd door elektrische airconditioning voorzien. Door de 
regelmatige stroompannes schoot de binnentemperatuur 
de hoogte in. De Regie des Bâtiments van UNIKIN besloot 

 
499 Zie Klimaatcomfort 
500 Directeur de l'ISC, "Interview," ed. Esther Vandamme (Kinshasa23 
mei 2013). 
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daarop om perforaties te maken zodat dwarsventilatie 
mogelijk wordt. De plannen dateren van 1991, en werden 
onder andere opgemaakt door A'botiz Kazadi, die nog 
details tekende voor de originele plannen. Hij eindigt het 
interview met een goede raad: “Faites attention de vous 
appuyer contre les claustras du bâtiment. Ça risque de 
tomber!” 501 

Geld en materiaal voor grondige herstellingen ontbreekt 
vaak, maar aan onderhoudspersoneel is er geen gebrek. L’ 
Institut Supérieure Pédagogique (ISP) heeft 4 
tuinmannen, 4 balayeurs, 4 werknemers voor het sanitair 
en 4 techniekers in dienst. 502 Soms wordt de erbarmelijke 
staat van de scholen afgedaan met gezegdes zoals 
“L’entretien n’est pas congolais.” Of m.a.w. met 
onderhoud houden Congolezen zich niet bezig. 

Er worden soms goedkope, bijdehante ingrepen gedaan. 
Zo plantte de schooldirecteur van l’Institut d’Architecture 
et Urbanisme (ISAU) snelgroeiende bomen aan de 
zuidgevel van het gebouw, om zo tocht te creëren met 
behulp van het temperatuurverschil.503 “Ce n’est pas top, 
mais cela fonctionne. On se débrouille.” antwoordt een 
studente op de vraag wat ze vindt van de gebouwen van 
het ISAU. Deze uitspraak duidt op een onverbloemd 
pragmatisme. 

Alle scholen kampen met capaciteitsproblemen. In 
RDCongo heeft sinds de jaren ’70 een enorme 
demografische groei plaatsgevonden. Bovendien volgen 
steeds meer en meer Congolezen hoger onderwijs. Het 
aantal studenten is in vele gevallen vertienvoudigd ten 
opzichte van het geschatte aantal bij de planning. Soms 
waren de gebouwen al bij de definitieve oplevering te 

 
501 A'botiz Kazadi, "Interview," ed. Esther Vandamme (Kinshasa15 mei 
2013). 
502 Directeur de l'ISP, "Interview," ed. Esther Vandamme (Kinshasa23 
mei 2013). 
503 Directeur de l'ISAU, "Interview," ed. Esther Vandamme (Kinshasa10 
juni 2013). 

klein. 504 Bij l’Institut Supérieure d’Architecture et 
Urbanisme vertelt de schooldirecteur over het overgebruik 
tijdens de jaren ’80. Toen Mobutu de 
bouwingenieursschool Institut National du Bâtiment et 
des Travaux Publics (IBTP) om politieke redenen sloot, 
kwamen alle studenten bij het ISAU terecht.505 Bij het ISP 
groeide het studentenaantal in 40 jaar van zo’n 700 in 
1972 naar 6772 studenten 2013.506 Elke school gaat op 
zijn manier om met de capaciteitsproblemen.  

Bij l’Institut Supérieure de Commerce wordt elke vierkante 
meter vrije oppervlakte benut. Nadat Mobutu de 
restaurantservice van de school sloot, wordt ook deze zaal 
gebruikt als auditorium. Nu voorziet een kleine kantine de 
catering. De school was ruim voorzien in randfuncties, 
zoals een schoolboekenhandel, kinderopvang en wasserij. 
Al deze ruimtes zijn herbestemd naar klaslokalen. Zelfs 
van de vrije ruimte tussen de pilotis onder het internaat 
die als parking voorzien was, zijn met een minimale 
ingreep nieuwe klassen gemaakt. 507 Ook in het ISP is het 
restaurant omgevormd naar een leslokaal. Een aantal 
klassen zijn zelfs in half ondergrondse ruimtes 
ondergebracht. 508 

Het Institut Supérieur Pédagogique is de school die de 
meeste uitbreidingen heeft ondergaan. De uitbreidingen 
kwamen er zonder masterplan, waardoor de campus 
ongeordend oogt. Er werden containerklassen geplaatst. 
Daarnaast is een op zich staand torentje uit gewapend 
beton bijgebouwd, één van de bijdrages van pater 
Détienne. Hierin liet deze professor in 1997 32 kamers 
inrichten. 509Ook in het ISC breidt de directie de capaciteit 

 
504 "11.21.314 - Ml/47/62 Travaux Du Lycée Et De L'ecole Normale 
D'instituteurs À Bamako Etudes Financées Sou Le N° 11.21.310 
Execution," (Brussel: A.C.E.). 
505 "Interview." 
506 Directeur de l'ISP, "Interview." 
507 Directeur de l'ISC, "Interview." 
508 Directeur de l'ISP, "Interview." 
509 Ibid. 



 

uit. Met de bijdrage van 20 dollar per leerling zijn drie 
extra klassen in het verlengde van de bestaande 
gebouwen voorzien. Ook financierden ze zo’n 22 nieuwe 
bureaus voor professoren uit eigen zak.  

Bij de oplevering van l’Institut de l’Architecture et 
d’Urbanisme, wilden de bouwvakkers de werfbarakken 
afbreken. De studenten hielden dit echter tegen en 
bezetten de gebouwtjes omdat ze deze wilden gebruiken 
als slaapzalen, die wegens geldgebrek van het 
oorspronkelijke plan geschrapt waren. Als er na de 
sluiting van het IBTP nog meer studenten op de campus 
komen, ziet de directie zich genoodzaakt om de barakken 
als bureau in te palmen. De cementsteen van de barakken 
is nog steeds zichtbaar, want volgens de schooldirecteur 
“Il faut pas peindre au Congo.” Je hebt minder onderhoud 
als je de ruwe materialen laat zien. Het geïdealiseerde 
smetteloos wit van de modernistische blijkt vaak 
onmogelijk onderhoudbaar in het vochtige tropenklimaat.  

510 Wel heeft men het dak verhoogd en een vals plafond uit 
multiplex geplaatst om de warmtestraling van de stalen 
golfplaten te verkleinen. Bovendien heeft men perforaties 
in beide muren gemaakt, om dwarsventilatie toe te laten. 
In het oorspronkelijke schoolgebouw zijn er minimale 
ingrepen aangebracht. Wegens plaatsgebrek heeft men 
enkele bureaus in twee gedeeld. De muur uit cementsteen 
gaat niet tot aan het plafond om ook hier de 
dwarsventilatie niet te blokkeren.511 

 

De architectuurschool is drie jaar geleden begonnen aan 
een uitbreiding. De vezelcementplaten van de overdekte 
promenade zijn verhuisd naar de externe toiletten en op 
die plaats staat nu een uitbreiding die beide parallelle 
gebouwen verbindt. Zo slaagt men erin om uit te breiden 
 
510 Ola Uduku, "Modernist Architecture and "Tropical" in West Africa: 
The Tropical Architecture Movement in West Africa, 1948-1970," 
Habitat International (2005). 
511 Directeur de l'ISAU, "Interview." 

zonder de vrije ruimte op de kleine campus te reduceren. 
De ruwbouw van een gemengde structuur met 
staalkolommen en cementblokken is afgerond. "On fait 
cela en échelon.” Momenteel is het wachten op nieuwe 
fondsen. De directeur legt de nadruk op het 
klimaatcomfort. De moeilijkste oriëntatie is het westen, 
dus heeft de schooldirecteur ervoor gekozen om daar de 
circulatie te voorzien. Ze plannen brise-soleils en multiplex 
plafonds. Klimatologisch gezien is er in het nieuwe 
gebouw een conceptiefout gebeurd. Enkel de Directeur 
Géneral en zijn Chef de chantier kregen de kans om het 
ontwerp vooraf te becommentariëren. Corneille Kanene is 
verontwaardigd dat de medeprofessoren niet 
gecontacteerd zijn. ‘Indien er rekening was gehouden met 
hun commentaar, dan zou het dak nu naar het Westen 
hellen, waardoor de zon ’s avonds niet onder het dak door 
zou schijnen.’ Wel is Professor Kanene tevreden over de 
dwarsventilatie van zowel het oude als het nieuwe 
gedeelte.512 

 

Uit dit alles blijkt dat er aanpassingen en uitbreidingen 
gebeuren in functie van het oplossen van een probleem. 
Architectuur komt niet op de eerste plaats. Zelfs het 
Institut Supérieur d’Architecture et l’Urbanisme slaagt er 
niet in om een architecturaal uitdagend antwoord neer te 
zetten.  

Veel van de architectuur die het licht zag in de jaren ’60 
en ’70 was in se niet onaangepast, maar de 
modernistische architectuurtaal met pilotis en corridors 
“became quickly appropriated by users for unscheduled 
uses”. 513 De Afrikaanse gebruikers benutten het gebouw 
volledig, maar moeten overweg kunnen met de “struggle 

 
512 Ibid. 
513 Uduku, "Modernist Architecture and "Tropical" in West Africa: The 
Tropical Architecture Movement in West Africa, 1948-1970." 
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with the heritage of the unaffordable modernist 
experiments.”514  

Het minimale onderhoud en het overgebruik maken het 
overleven van deze gebouwen bijzonder op zich. 515 “The 
success of the modernist or tropical architecture 
movement in West Africa has been its robustness and 
longevity.” 516 

 

 

Toch geven vele gebruikers blijk van hun appreciatie voor 
hun schoolgebouw. De traditionele pagne die de ISP-
studenten bij het afstuderen dragen, is in het groot 
voorzien van de iconische trappen van Coppola. Ze 
brengen ook ode aan de bestaande architectuur door hun 
toekomstplannen: het nieuwe schoolgebouw waarvan de 
wachtijzers al te zien zijn, bouwen ze bewust in dezelfde 
stijl, met gearticuleerde trappen. Hier probeert men dus 
wel om het architecturale aspect mee op te nemen in de 
uitbreiding. 

Ook de uitbreiding van het ISC houden rekening met de 
architectuur die de Amerikaanse architecten getekend 
hebben door een gelijkaardige architectuur in hetzelfde 
kleurenpalet neer te zetten. Deze handelingen geven blijkt 
van een zekere trots en respect ten opzichte van de 
gebouwen die het Europees Ontwikkelingsfonds 
gefinancierd heeft. 

  

 
514 Viviana ... et al. d'Auria, Human Settlements: Formulations and 
(Re)Calibrations (Amsterdam: SUN Architecture, 2010). 
515 Uduku, "Modernist Architecture and "Tropical" in West Africa: The 
Tropical Architecture Movement in West Africa, 1948-1970." 
516 Ibid. 



 

Belang van het netwerk: en nu? 

Hier zoomen we in op de vraag wat de houding van de 
huidige gebruikers is ten opzichte van de werkwijze van 
het EOF en hoe zij de rol van ‘oude’ en ‘nieuwe’ netwerken 
zien.  

 

Het Europees Ontwikkelingsfonds is vandaag nog steeds 
een organisme van de Europese Unie. In 2002 verschijnt 
er een nota in verband met de ontkoppeling van de steun. 
Algemeen wordt erkend dat dit een belangrijke factor is 
van een samenhangend, op de arme bevolking gericht 
ontwikkelingsbeleid.517 In Mali, Senegal en RDCongo is er 
met de fondsen van het laatste EOF, periode 10 van 2008-
2013, niet meer aan scholenbouw gedaan.518 Het EOF 
geniet ook vandaag niet zoveel naamsbekendheid. Enkel 
in Kimwenza wisten de geïnterviewden dat de weg naar de 
campus door de EEG gefinancierd is. Het hoogtepunt van 
de scholenbouw door het Europees Ontwikkelingsfonds is 
voorbij. 

Hoe blikken de geïnterviewden terug op de inspanningen 
die het EOF op vlak van scholenbouw heeft geleverd? De 
meeste gebruikers zijn het erover eens: “Il est normale que 
l’Europe à l’époque venait nous aider.”519 In eerste 
instantie wordt als verklaring de goodwill van de 
Europeanen gegeven. De Europeanen zijn via België 
betrokken partij. België had de morele plicht om in 
RDCongo aan ontwikkelingssamenwerking te doen. In 
eerste instantie ziet Edward Mabansa enkel de oprechte 

 
517 Commissie van de Europese Gemeenschappen, "Ontkoppeling Van 
Steun: Coor Doeltreffendere Steun," ed. Mededeling van de Commissie 
aan de Raad en aan het Europees Parlement (Brussel2002). 
518 Europese Unie, "Www.Europa.Eu." 
519 Edward Mabansa, "Interview," ed. Esther Vandamme (Kinshasa3 juni 
2013). 

zorg voor het onderwijs van de Congolezen. Pas later in 
het gesprek duidt hij op de mogelijkheid dat de Europese 
Economische Gemeenschap de school gebouwd heeft om 
“marquer ca présence”. De morele plicht moet ingevuld 
worden, maar iedereen moet weten dat Europa zijn 
“huiswerk” heeft gemaakt.520  

Enkele universiteitsstudenten verwoorden het zo: “C'est 
un don qui revient très vite en Europe.” Ze zijn er zich 
maar al te goed van bewust dat 
ontwikkelingssamenwerking ook economische voordelen 
voor de gever inhoudt. “Est-ce que c'est vraiment une aide 
au développement? Qui aide qui?” De kritische blik van de 
gebruiker op het infrastructuurbeleid van het Europees 
Ontwikkelingsfonds duidt op de alomtegenwoordige 
discussies in verband met de ontwikkelingsproblematiek. 

Een andere opvallende topic in de gesprekken is de 
houding van de Congolezen ten opzichte van zwaartepunt 
in Europees-Afrikaanse netwerk van het EOF. 

Als eerste bepalende factor in het netwerk en in de 
schoolprojecten zien deze Congolezen nog steeds de 
architect. Corneille Kanene bijvoorbeeld ziet de architect 
als enige verschilpunt tussen de school in Kimwenza, die 
hij als een goed voorbeeld bestempelt, en het ISAU, dat in 
dezelfde periode gebouwd werd maar niet dezelfde 
appreciatie krijgt. Hij stelt dat “L’architecte avec le peu 
qu’il a, il peut toujours le faire vivre.” 521 Beide gebouwen 
zijn inderdaad door het EOF eind jaren ’60 gebouwd, maar 
niet enkel de architect, maar ook de aanvraag van het 
Bureau de l’enseignement catholique kan het verschil 
gemaakt hebben.  

In de archieven van het ontwikkelingsfonds is er weinig 
plaats weggegeven aan de Afrikaan. De professoren 
Geschiedenis van UNIKIN becommentarieerden de 

 
520 Ibid. 
521 Corneille Kanene, "Interview," ed. Esther Vandamme (Kinshasa10 
juni 2013). 
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bouwprojecten door het EOF als eenzijdig Europees. Hun 
eerste vraag ging uit naar het aandeel van de Congolezen 
in de werking van het fonds. Volgens hen zit het Congolese 
deel in de architecture partagé verborgen in de kleine 
aanpassingen en het eigen maken van het importproduct. 
Ook valt de inbreng van de Congolese tekenaars en 
bouwvakkers niet te onderschatten.522 Dit strookt volledig 
met de bevindingen die we distilleerden uit de primaire 
bronnen van het archief van de Europese Commissie523 In 
het interview met de directeur van het ISAU hier horen we 
een aanvulling op de gegevens van het archief, met hun 
beperkte aandacht voor de Afrikaanse inbreng. Over de 
architecten van het ISAU zijn de meningen verdeeld, maar 
opvallend is het weglaten van architect Vandermeeren. 
Deze professor van het instituut tekende samen met De 
Potter de plannen, maar enkel de laatste is letterlijk en 
figuurlijk blijven hangen. Mokadi, de Congolese vennoot 
van De Potter, had tot in de jaren ’90 een bureau in 
Kinshasa. Hij zou een groot deel van de plannen getekend 
hebben.524 

A'botiz Kazadi beschrijft als bevoorrechte getuige hoe er 
wel een verschuiving is gekomen in het zwaartepunt van 
het Europees-Congolese netwerk. Kazadi, die nog details 
tekende voor de originele plannen, markeert ook de 
breuklijn die met Mobutu’s “Recours à l’Authenticité”. 
Tot eind jaren ’60 waren zijn oversten steeds Belgen, maar 
bij hun vertrek kwamen verschillende posten vrij. Hij 
werd gekatapulteerd tot uitvoerend hoofd van de 
technische afdeling. In 1981 stopt hij met tekenen en 
wordt Directeur des études à la direction technique de 
l'UNIKIN.525 

Een vaak gehoorde kritiek op het EOF is het gebrek aan 
lange termijn visie. 
 
522 Jacob Sabakinu Kivilu, Dodo Mukwema, and others, "Commentaires," 
ed. Esther Vandamme (Kinshasa6 juni 2013). 
523 Zie Kwalitatieve analyse 
524 Directeur de l'ISAU, "Interview." 
525 Kazadi, "Interview." 

“Il n’y avait pas de vision à long terme.” zegt Professor 
Kanene. Hij kijkt kritisch naar het ontwerp van het ISAU. 
Als men de demografische groei had bekeken, had men 
kunnen weten dat het aantal leerlingen explosief zou 
stijgen. Ze hadden een extra verdieping kunnen voorzien, 
zodat het ook volumetrisch aansluit op de Academie des 
Beaux-Arts ernaast. Bovendien is het gebouw volgens 
hem ook op een andere manier niet aangepast aan zijn 
omgeving. “La non prise en corps de la dimension 
climatique depuis la conception de tous les édifices, ont 
produit une architecture qui est la négation de 
l’architecture.” Het klimatologisch besef is pas bij de 
oliecrisis in 1973 op gang gekomen. Dan voegt hij er een 
opvallende relativering aan toe: “On n’as pas besoin de 
donner cours à l’intérieur, on peut donner cours en 
dessous des arbres.”526 

Ook Edward Mabansa verwijt het EOF een gebrek aan 
lange termijnvisie. De Europeanen hadden zich beter 
moeten aanpassen aan de realiteit en materiaal terplekke 
kopen, wat het mogelijk had gemaakt om de gebouwen te 
renoveren. Door materiaal te importeren, was het 
onmogelijk om de defect spullen te vervangen , zodra de 
reserves uitgeput waren.527 Het zwaartepunt van het 
netwerk bleef zo nog lang in Europa. 

 

 

Ondanks de vele verwijten aan de deur van het Europees 
Ontwikkelingsfonds, besluit Edward Mabansa: “Pour les 
écoles: tant mieux qu’ils sont là.”528  

Vele gebruikers zijn het met hem eens: “L’école nous sert 
toujours.” De vele generaties die studeerden in een school 
gefinancierd door het Europees Ontwikkelingsfonds vallen 
niet te ontkennen als positieve impact. Ook in de literatuur 
 
526 Kanene, "Interview." 
527 Mabansa, "Interview." 
528 Ibid. 



 

wordt er gewezen op het gebruik architectuur te zien als 
"a phenomenon that frames social life in an oppressive 
fashion.” 529 

Tot slot staan we stil bij de vraag hoe de geïnterviewde 
Congolezen de rol van de ‘oude’ en ‘nieuwe’ netwerken in 
de scholenbouw zien vandaag. 

Opvallend is dat er bij vele Congolezen nog steeds de 
verwachting leeft dat Europa hen financieel steunt. 
Edward Mabansa verwoordt het zo :“Le papa reste papa, 
après l’indépendance.”530 

Dit speelt ook vaak een rol in de gesprekken die 
Congolezen met mij als blanke architecte-in-spe aangaan. 
Wat kan jij voor ons op financieel vlak betekenen, is vaak 
expliciet of impliciet de vraag.  

Sommige geïnterviewden alluderen tussen de lijnen op de 
falende rol van de Congolese staat. Het land heeft 
capaciteiten maar heeft nood aan de «volonté politique”. 
Les chefs d’états doivent être capable. Ook de Coopération 
Technique Belge (CTB) herbouwt een deel van zijn scholen 
uit de jaren ’60. Asbest in de veelgebruikte 
vezelcementplaten zorgt voor een goedkopere afbraak en 
heropbouw dan bij renovatie. Volgens Edward Mabansa 
speelt daar echt de “souci pour la jeunes d’étudier dans des 
bonnes conditions”.531 

Door de leemte die de staat achterlaat, komen er op vlak 
van scholenbouw enkel particuliere netwerken op. Vaak 
worden woningen omgevormd tot scholen met als enige 
doel winst te maken. Kanene betreurt dat de leerlingen uit 
puur winstoogmerk samengepropt worden in te kleine 
klassen met een oppervlakte één derde van de norm van 
de Europese norm. Volgens Corneille Kanene worden zo 
basiselementen die het comfort in een school bepalen - 
 
529 Tom Avermaete, "Coda: The Reflexivity of Cold War Architectural 
Modernism," The Journal of Architecture 17, no. 3 (2012). 
530 Mabansa, "Interview." 
531 Kanene, "Interview." 

oppervlakte per leerling en dwarsventilatie - genegeerd. 
Ook andere spelers behouden hun positie op de 
onderwijsmarkt. De katholieke en protestante scholen “se 
débrouillent chaques à leur manière.” Niet verwonderlijk 
dat Kanene in verband met de architectuur stelt: 
«Maintenant il n’y pas des nouvelles écoles qui ont frappé 
mon attention” 532 

Door de globalisering zijn er nóg meer actoren in het 
ontwikkelingsnetwerk. In mei 2103 was de verf nog nat 
van een nieuwe uitbreiding van l’Institut Supérieure 
Pédagogique: een Japans paviljoen, ter promotie van de 
Japanse cultuur en met bijpassend onderwijsmodel. Met 
Japanse financiering werd een schoolgebouw neergezet 
dat directe associaties met oosterse architectuur oproept. 
Veertig jaar nadat Coppola zijn ontwerp op Kinshasa 
losliet, roept dit kersverse schoolgebouw weer parallelle 
vragen op… 

Ondanks het gebrek aan financiële middelen, blijven de 
huidige gebruikers van de scholen niet bij de pakken blijft 
zitten. Door “le jeu de pouvoir entre l’état et les chinois” 
blijft de weg tussen Kimwenza en de campus in 
erbarmelijke staat. In één adem vernoemt de directeur het 
gebrek aan transparantie in deze relaties als een probleem. 
Om de bevolking te sensibiliseren en de staat onder druk te 
zetten, lanceren enkele geëngageerden, waaronder 
Mabansa, radio-uitzendingen over het onderwerp. Ook in 
de universitaire kringen is er interesse voor het opstarten 
van een onderzoeksveld over het gegeven van verbonden 
hulp en de materiële weerslag daarvan. De proffen 
benadrukken dat kennis van het verleden nodig is voor 
“une perspective d’avenir”.533 

Vandaag blijft de vraag “Est-ils possible de lancer une 
coopération que vous gagnez, et nous aussi?” 
alomtegenwoordig.  

 
532 Ibid. 
533 Kivilu, Mukwema, and others, "Commentaires." 
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De geïnterviewde gebruikers blijken erg sceptisch ten 
opzichte van ontwikkelingshulp. “Cela n’existe pas, les 
aides gratuits.” Ten opzichte van China’s recente 
interventies staan vele mensen met verschillende 
meningen. “Qu’est-ce qu’il tirent réellement? Car on ne 
viendra pas comme ça gratuitement en tout cas moi je 
n’irais pas gratuitement.”534 De vraag waar het 
zwaartepunt van het netwerk, ligt en moet liggen, blijft 
ook vandaag nog actueel. 

 

 

We kunnen besluiten dat netwerk en techniek nog steeds 
actuele thema’s zijn. Ook nu nog bepaald de plaats in het 
netwerk veel, en primeren technische en financiële 
bekommernissen op architecturale. 

  

 
534 Mabansa, "Interview." 
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Afkortingen 

A. C. E. Archives historiques de la Commission 
Européenne 

ACS Landen in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille 
Oceaan 

DG Direction Générale 

EAMA États africains et Madagascar associés 

EOF Europees Ontwikkelingsfonds 

FAC Fonds d'Aide et de Coopération 

FED Fonds Européen de Développement 

FIDES Fonds d’Investissement pour le Développement 
Economique et Social 

GER Gros Enrolment Rate 

UNESCO Organisatie der Verenigde Naties voor 
Onderwijs, Wetenschap en Cultuur 



 

Projectlijst 

Land EOF Project 

Benin 3 National Social-Medical Institute 

Benin 1 
Programmation Institut National d'Agronomie (INA)  
+ extension du complexe polytechnique agronomique de Seko + Lycée 
agricole et centre de recherches agronomiques à Godome 

Benin 1 
Elements pour la construction de 20 écoles primaires avec logement  - 
Elements for the construction of 20 Primary Classrooms 

Benin 4 Centre for the Promotion of Arts and Crafts in Cotonou 

Benin 2 
Extension école secondaire pour jeunes filles Cotonou - Extension of a 
secondary School for Girls in Cotonou 

Benin 1 Lycee mixte Parakou - Mixed Sec. School in Parakou 

Benin 1 Mixed College of Nursing in Cotonou 

Benin 1 
Ecole secondaire de jeunes filles à Abomey - Sec School for Girls m 
Abomey 

Burkina Faso 3 Institute of Hydraulics and Rural Equipment 

Burkina Faso 1 
Ecole Nationale d'Administration - National School of Administration 
and Multicopying Workshop 

Burkina Faso 1 
Ecole Nationale d'Administration - National School of Administration 
and Multicopying Workshop 

Burkina Faso 1 
Ecole Nationale d'Administration - National School of Administration 
and Multicopying Workshop 

Burkina Faso 3 Extension of Rural Education: Yatenga and the South-West 

Burkina Faso 1 Education rurale - 225 Rural Educational Centres 

Burkina Faso 1 Education rurale - 225 Rural Educational Centres 
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Prijs (U/C) Type onderwijs Architect Nationaliteit 

€ 349.000,00 Higher Education     

 952.000,00 Higher Education Piro & Cie Italy 

 162.000,00 Primary     

 140.000,00 Secondary     

 385.000,00 Secondary     

 1.782.000,00 Secondary     

 222.000,00 Secondary     

100.000,00 Secondary     

1.263.000,00 Higher Education     

1.155.000,00 Higher Education Kalt France 

1.155.000,00 Higher Education Pouradier Duteil France 

1.155.000,00 Higher Education Vignal France 

2.161.000,00 Primary     

2.036.000,00 Primary Kalt France 

2.036.000,00 Primary Pouradier Duteil France 



 

Land EOF Project 

Burkina Faso 1 Education rurale - 225 Rural Educational Centres 

Burkina Faso 1 50 Primary Schools 

Burkina Faso 3 Lycée technique Ouagadougou - Tech. Sec. School at Ouagadougou 

Burkina Faso 2 
Centre de formation féminine  Ouagadougou - Arts and Crafts Centre for 
the Training of Women 

Burundi 4 Science Department in Bujumbura 

Burundi 3 Ecole normale supérieure - Teaching College in Bujumbura 

Burundi 2 Ecole Royale d'Administration - National College of Administration 

Burundi 2 
Institut technique agricole à Kitaga - Technical Agricultural College in 
Kitaga 

Burundi 2 Electricity Department for the Technical School in Bujumbura 

Cameroon 2 
Centre inter-africain de formation statistique - lnter-African Centre for 
Statistics 

Cameroon 1 Ecole normale supérieure Yaoundé - Teaching College in Yaoundé 

Cameroon 1 Ecole normale supérieure Yaoundé - Teaching College in Yaoundé 

Cameroon 
 

Extension de l'école nationale supérieure polytechnique 

Cameroon 3 North Cameroun Constructions 

Cameroon 1 
Classes enseignement primaire N'Gaoundere - N'Gaoundere Primary 
Schools 

Cameroon 1 
Classes enseignement primaire N'Gaoundere - N'Gaoundere Primary 
Schools 

Cameroon 4 
6 Collèges enseignement techniques - 6 Technical Colleges, 57 Rural Arts 
and Crafts Centres and 35 Domestic Science Centres 

Cameroon 3 Collège d'enseignement technique - Technical Colleges 

Cameroon 3 Extension collège Vogt Yaoundé - Vogt Secondary School in Yaoundé 

Cameroon 1 Extension du Collège Libermann - Libermann Secondary School 

Cameroon 1 Ecole pratique d'agriculture - Agricultural School 

Cameroon 1 Collège Mazenod N'Gaoundere - N'Gaoundere Secondary School 
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Prijs (U/C) Type onderwijs Architect Nationaliteit 

2.036.000,00 Primary Vignal France 

1.115.000,00 Primary     

3.986.000,00 Secondary S.E.T.A.R. Luxembourg 

324.000,00 Secondary     

4.120.000,00 Higher Education     

1.774.000,00 Higher Education TETRA Luxembourg 

532.000,00 Higher Education U.A.U. Union d'Architectes et Urbanistes France 

1.247.000,00 Secondary U.A.U. Union d'Architectes et Urbanistes France 

160.000,00 Secondary     

222.000,00 Higher Education 
Salomon Armand (Cam) en Marcaire 
(Cam) (surveillance de travaux) 

France 

1.069.000,00 Higher Education Armand Salomon France 

1.069.000,00 Higher Education Olaf Jacobsen Germany 

 

Higher Education     

3.079.000,00 Primary Jan De Bosch Kemper Netherlands 

3.694.000,00 Primary SETAP Lagneau, Weill & Dimitrijevic France 

3.694.000,00 Primary TEKHNE Belgium 

2.597.000,00 Secondary     

2.402.000,00 Secondary SAIRIC Italy 

1.161.000,00 Secondary Accolti & De Grassi Italy 

729.000,00 Secondary     

474.000,00 Secondary     

324.000,00 Secondary TEKHNE Belgium 
 



 

Land EOF Project 

Central African Republic 4 
Ecole nationale d'administration Bangui - National College of 
Administration 

Central African Republic 2 
Extension de l'Ecole nationale d'administration - National College of 
Administration 

Central African Republic 2 
Extension de l'Ecole nationale d'administration - National College of 
Administration 

Central African Republic 1 
Institut des études agronomiques Wakombo - lnstitute of Agronomy in 
Wakombo 

Central African Republic 1 Extension Of the National Teaching lnstitute 

Central African Republic 1 School Construction (216 schools) 

Central African Republic 1 
Collège technique agricole Bambari - Tech. Agricultural School in 
Bambari 

Central African Republic 1 Ecole technique d'élévage - Bouar Tech . School for Stock Farming 

Central African Republic 1 
Ecole professionnelle Inter-Etats des douanes à Bangui - Inter-State 
School for the Training of Customs Officials in Bangui 

Central African Republic 1 
Construction de centres de formation professionelles rurales, école pour 
infirmiers, grand dispensaire, 14 dispensaires de brousse, 11 logements 
pour infirmiers - Rural Vocational Training 

Central African Republic 1 
6 centres sociaux + collège enseignement general - Extension of 7 
Secondary Schools 

Chad 4 Dongui Rural Staffing Centre 

Chad 3 Ecole nationale de Santé N'Djamena - Technical College in N'Djamena 

Chad 2 
Institut d'enseignement zootechnique vétérinaire - Institute of ZooIogical 
and Veterinary Studies 

Chad 1 Reconstruction 50 écoles de brousse - 50 Schools in the Bush 

Chad 4 
Réaménagement des lycées de Moundou & Bangor - Moundou & Bangor 
Schools 

Chad 4 Am-Timan Secondary School 

Chad 3 
Réaménagement du lycée A. Mangue de Sarh - 'Etude «Extension du 
lycée de SAHR » ' 
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Prijs (U/C) Type onderwijs Architect Nationaliteit 

1.773.000,00 Higher Education     

498.000,00 Higher Education Bailleux & Pesleux Belgium 

498.000,00 Higher Education Kao Belgium 

1.236.000,00 Higher Education André Janin France 

54.000,00 Higher Education André Janin France 

2.440.000,00 Primary     

1.033.000,00 Secondary Bailleux & Pesleux Belgium 

300.000,00 Secondary     

267.000,00 Secondary Bailleux & Pesleux Belgium 

225.000,00 Secondary Jean Hebrard France 

101.000,00 Secondary     

310.000,00 Higher Education     

2.186.000,00 Higher Education     

1.089.000,00 Higher Education Dolphin & Palm Belgium 

924.000,00 Primary     

1.090.000,00 Secondary     

385.000,00 Secondary     

90.000,00 Secondary De Rossi Italy 



 

Land EOF Project 

Chad 2 
Agrandissement du Lycée technique  
commercial Fort-Lamy - N'Djamena Technical and Commercial College 

Chad 2 Extension du Collège agricole Ba-Illi - Ba-llli Agricultural College 

Chad 1 
Centre de formation professionnelle et technique Fort-Lamy - Vocational 
and Technical Centre 

Chad 1 Vocational Centre of Ba-Illi 

Democratic Republic of Congo 4 
Instituts supérieures pédagogiques de Kikwit & Mbandaka - Kikwit and 
Mbandaka Teacher Training Institutes 

Democratic Republic of Congo 4 
Zaire Centre for the Training of Permanent Accounting Consultants in 
Kinshasa 

Democratic Republic of Congo 3 Institut supérieure d'architecture - School of Architecture 

Democratic Republic of Congo 3 Institut supérieure d'architecture - School of Architecture 

Democratic Republic of Congo 2 Ecole Supérieure Pédagogique Institut Saint-Jérôme à Elisabethville 

Democratic Republic of Congo 2 Ecole Supérieure Pédagogique Institut Saint-Jérôme à Elisabethville 

Democratic Republic of Congo 2 Ecole Supérieure Pédagogique pour jeunes-filles à Léopoldville 

Democratic Republic of Congo 2 Ecole Supérieure Pédagogique pour jeunes-filles à Léopoldville 

Democratic Republic of Congo 2 Ecole Supérieure Pédagogique à Thysville 

Democratic Republic of Congo 2 Ecole Supérieure Pédagogique à Thysville 

Democratic Republic of Congo 2 Ecole Supérieure Pédagogique à Thysville 

Democratic Republic of Congo 2 
Faculté des Sciences Humaines de l'Université de Lovanium - 
Department of Humanities of Lovanium University 
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Prijs (U/C) Type onderwijs Architect Nationaliteit 

207.000,00 Secondary     

190.000,00 Secondary     

539.000,00 Secondary     

89.000,00 Secondary     

8.000.000,00 Higher Education Coppola, Silvio Italy 

500.000,00 Higher Education Sohier & Dugardyn Belgium 

1.576.000,00 Higher Education     

1.576.000,00 Higher Education 
De Potter François et Van der Meeren 
Corneille (R.I.C.) (Mattelaer) 

Belgium 

3.605.000,00 Higher Education     

3.605.000,00 Higher Education Coppola, Silvio Italy 

3.100.000,00 Higher Education     

3.100.000,00 Higher Education Coppola, Silvio Italy 

2.900.000,00 Higher Education Antoine Van Strijdonck Belgium 

2.900.000,00 Higher Education Coppola, Silvio Italy 

2.900.000,00 Higher Education Fr. De Quecker Belgium 

1.836.000,00 Higher Education     

 



 

Land EOF Project 

Democratic Republic of Congo 2 
Faculté des Sciences Humaines de l'Université de Lovanium - 
Department of Humanities of Lovanium University 

Democratic Republic of Congo 1 
Ecole Nationale de Droit et d'Administration - National College of Law 
and Administration 

Democratic Republic of Congo 1 
Ecole Nationale de Droit et d'Administration - National College of Law 
and Administration 

Democratic Republic of Congo 1 
Institut national d'études agronomiques du Congo (INEAC) - 'Constr. 
centre recherches industrielles (Etudes) 

Democratic Republic of Congo 2 Groupe Scolaires pour filles à Kimwenza - Kimwenza School Group 

Democratic Republic of Congo 2 Groupe Scolaires pour filles à Kimwenza - Kimwenza School Group 

Gabon 4 
Projet régional: construction de bâtiments à l'Institut  
Africaine d'Informatique - African Institute for Comuter Sciences in 
Libreville 

Gabon 1 2 lntensive Vocational Training Schools in Libreville and Port-Gentil 

Gabon 1 Extension of Albert-Bemard Bongo Technical Secondary School 

Gabon 1 3 Apprenticeship Centres 

Gabon 1 Dormitories of 3 Secondary Schools 

Gabon 1 Libreville College of Nursing 

Gabon 1 
Lycée Technique Libreville + Extension - Department of Commercial 
Studies of the Libreville vocational School 

Gambia 4 
Collège Brikama + Extension - Brikama College + Extension of Brikama 
College 

Guinea 4 
Institut polytechnique maritime - Equipment for the Maritime 
Polytechnical Institute 

Guinea 4 Equipment for 12 Schools of Agronomy 

Guinea 4 Equipment for 5 Polytechnical Centres 

Guinea Bissau 4 
Construction et équippement de 2 établissements scolaires - 7 Primary 
Schools 



214 

Prijs (U/C) Type onderwijs Architect Nationaliteit 

1.836.000,00 Higher Education Boulangier Belgium 

3.300.000,00 Higher Education 
IBELCO - Institut Belge de Coopération 
Technique 

Belgium 

3.300.000,00 Higher Education Litchfield Whiting Bowne an Associates USA 

785.000,00 Higher Education     

3.244.000,00 Secondary     

3.244.000,00 Secondary BOVY Olivier - HAUTERAT Charles Belgium 

500.000,00 Higher Education     

608.000,00 Higher Education     

1.539.000,00 Secondary     

406.000,00 Secondary     

336.000,00 Secondary     

175.000,00 Secondary     

45.000,00 Secondary Eckhard Schulze-Fielitz Germany 

3.456.000,00 Secondary     

1.980.000,00 Higher Education     

988.000,00 Higher Education     

1.208.000,00 Secondary     

1.000.000,00 Primary     



 

Land EOF Project 

Ivory Coast 4 Ecole supérieure ingénieurs électriciens - School of Electrical Engineers 

Ivory Coast 2 
Ecole normale supérieure d'agronomie Abidjan - National College of 
Agronomy 

Ivory Coast 1 Institut de la santé publique Abidjan - National institute of Public Health 

Ivory Coast 1 Ecole normale supérieure Abidjan - Teaching College in Abidjan 

Ivory Coast 1 Institut Pasteur - Pasteur Institute 

Ivory Coast 1 Ecole nationale d'administration - National College of Administration 

Ivory Coast 1 Ecole nationale d'administration - National College of Administration 

Ivory Coast 1 Apprenticeship Centre in Bouake 

Ivory Coast 1 Commercial Apprenticeship Centre 

Ivory Coast 1 Programme de constructions scolaires - 60 Primary Schools 

Ivory Coast 1 Programme de constructions scolaires - 60 Primary Schools 

Ivory Coast 1 Programme de constructions scolaires - 60 Primary Schools 

Ivory Coast 1 Programme de constructions scolaires - 60 Primary Schools 

Ivory Coast 3 Reorganisation of Technical Centres 

Ivory Coast 1 Rural Training Camps 

Ivory Coast 1 Collège Sainte Marie de Coccody - School in Abidjan 

Ivory Coast 1 Collège Sainte Marie de Coccody - School in Abidjan 

Ivory Coast 1 Collège Sainte Marie de Coccody - School in Abidjan 

Ivory Coast 1 Collège Sainte Marie de Coccody - School in Abidjan 

Ivory Coast 1 Collège Sainte Marie de Coccody - School in Abidjan 

Ivory Coast 1 Collège de jeunes filles - School for girls in Abidjan 

Ivory Coast 1 Collège de jeunes filles - School for girls in Abidjan 

Ivory Coast 1 Collège de jeunes filles - School for girls in Abidjan 

Ivory Coast 1 School in Grand-Bassam 

Ivory Coast 1 Extension of Bouake School 

Ivory Coast 1 Women's vocational Centre Bouake 

Lesotho 4 Institute of Development 

Prijs (U/C) Type onderwijs Architect Nationaliteit 
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2.000.000,00 Higher Education     

2.046.000,00 Higher Education Piro & Cie Italy 

1.944.000,00 Higher Education 
Andrault, Ducharme, Parat, Minost 
 

France 

1.215.000,00 Higher Education Robert Boy France 

1.053.000,00 Higher Education Piro & Cie Italy 

800.000,00 Higher Education Mr. Wiebe Germany 

800.000,00 Higher Education S.A.I.S. Italy 

196.000,00 Higher Education     

94.000,00 Higher Education     

1.216.000,00 Primary Ducharme & Minost France 

1.216.000,00 Primary J.L. Franchimont Belgium 

1.216.000,00 Primary Robert Boy France 

1.216.000,00 Primary Semichon France 

360.000,00 Secondary     

2.147.000,00 Secondary     

234.000,00 Secondary Kalt France 

234.000,00 Secondary Loire France 

234.000,00 Secondary Pouradier Duteil France 

234.000,00 Secondary Semichon France 

234.000,00 Secondary Vignal France 

234.000,00 Secondary Atbat France 

234.000,00 Secondary Kalt France 

234.000,00 Secondary Semichon France 

234.000,00 Secondary     

234.000,00 Secondary     

122.000,00 Secondary     

400.000,00 Higher Education     

Land EOF Project 



 

Lesotho 4 Programme extension et amélioration des écoles primaires rurales 

Liberia 4 Rural Centre for Health Training 

Liberia 4 Renovation of W.V.S. Tubman Technical Institute in Harper 

Liberia 4 
Centre for Scientific and Technical Studies at the Cape Palmas High 
School 

Madagascar 4 Equipment for Technical Schools 

Madagascar 1 
Construction et équippement d'établissements d'enseignement agricole - 
Centres for Agricultural Studies 

Madagascar 1 Infrastructure scolaire - Primary Schools 

Madagascar 1 School Group in Tamatave 

Madagascar 3 Secondary School in Nossi-Bé - 'Cours complémentaires Nossi-Be' 

Madagascar 2 
Collège Saint-Gabriel à Majunga nr MA/222/65 - St. Gabriel College in 
Majunga 

Madagascar 1 6 Secondary Schools 

Madagascar 1 Collège classique et moderne Antsirabe - Antsirabe College 

Madagascar 1 Arivonimamo Teaching College 

Madagascar 1 Completion of the Tulear College 

Madagascar 1 Sience Building for the Rebearivelo Secondary School in Tananarive 

Madagascar 1 Diego Suarez Secondary School (and Teaching School) 

Malawi 4 Student Centre for the Blantyre Polytechnical Institute 

Malawi 4 Extension of the Rural Vocational School 

Malawi 4 Extension of the Mpemba Staff Training College 

Mali 1 Ecole normale Bamako (+Lycee) 

Mali 1 Ecole normale Bamako (+Lycee) 

Mali 1 Ecole normale Bamako (+Lycee) 

Mali 1 Administration Building for the Institute of Rural Economics in Bamako 

Mali 1 
Institut polytechnique rural Catibougou - Irrigation Station for the 
Catibougou Agricultural College 

Prijs (U/C) Type onderwijs Architect Nationaliteit 

 

Primary     
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1.269.000,00 Secondary     

1.000.000,00 Secondary     

450.000,00 Secondary     

1.150.000,00 Higher Education     

1.863.000,00 Higher Education     

162.000,00 Primary     

61.000,00 Primary     

630.000,00 Secondary SEIMAD   

575.000,00 Secondary Claude Blonde France 

515.000,00 Secondary     

391.000,00 Secondary     

283.000,00 Secondary     

243.000,00 Secondary     

203.000,00 Secondary     

142.000,00 Secondary     

748.000,00 Higher Education     

375.000,00 Higher Education     

460.000,00 Secondary     

1.402.000,00 Higher Education     

1.402.000,00 Higher Education SETAP Lagneau, Weill & Dimitrijevic France 

1.402.000,00 Higher Education TEKHNE Belgium 

365.000,00 Higher Education 
  
 

  

74.000,00 Higher Education Heinemann-Perlia Germany 

 

Land EOF Project 



 

Mali 1 
150 écoles saisonnières Agriculture - 150 Seasonal Agricultural Schools 
(1-2-3rd phase) 

Mali 3 Rural Family Centres (post - primary) 

Mali 2 Lycee de Markala - Extension du Lycée de Markala 

Mali 2 Lycee de Markala - Extension du Lycée de Markala 

Mali 2 Lycee de Tombouctou - 'Etude «Lycée de Tombouctou »' 

Mali 1 Lycée Bamako - Bamako Secondary School 

Mali 1 Lycée Bamako - Bamako Secondary School 

Mauritania 1 Constructions scolaires - Primary Classrooms (29+10+109+8+6+8) 

Mauritania 1 Construction scolaire - Secondary Schools (3+3+8+1+1) 

Mauritania 1 Ecole infirmières Nouakchott 

Niger 4 
Extension Ecole Africaine de la Météorologie  
et de l'Aviation Civile, Niamey - African School of Meteorology and Civil 
Aviation in Niamey 

Niger 3 National College of Nursing 

Niger 2 
Ecole d'infirmiers vétérinaires et  
assistants d'élévage Niamy- College for Veterinarian Nurses and Stock 
Breeding Assistants in Niamey 

Niger 2 Ecole national d'administration - National College of Administration 

Niger 4 Secondary Schools 

Niger 4 Secondary Schools 

Niger 4 Secondary Schools 

Niger 4 
Remise en état des écoles primaires et le CEG - Refurbisching of 1st EDF 
Classrooms 

Niger 1 
Constructions scolaires - Infrastructures et équipements scolaires - New 
Primary classrooms ('60 + '63) 

Niger 1 
Constructions scolaires - Infrastructures et équipements scolaires - New 
Primary classrooms ('60 + '63) 
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3.484.000,00 Primary TEKHNE Belgium 

150.000,00 Secondary     

26.558,00 Secondary B & C Consulting Italy 

26.558,00 Secondary Ravereau et Lauwers France 

7.000,00 Secondary Aspesberro - Schumacher Luxembourg 

5.072.000,00 Secondary SETAP Lagneau, Weill & Dimitrijevic France 

5.072.000,00 Secondary TEKHNE Belgium 

4.294.000,00 Primary     

3.928.000,00 Secondary     

203.000,00 Secondary 
Atelier de Montrouge: J. Renaudie, J.L. 
Veret, P. Riboulet en G. Thurnauer 

France 

2.860.000,00 Higher Education     

634.000,00 Higher Education     

787.000,00 Higher Education Luc Hacken Belgium 

662.000,00 Higher Education Urbanisti I Architetti Associati (U.A.A.) Italy 

3.650.000,00 Primary Kalt France 

3.650.000,00 Primary Pouradier Duteil France 

3.650.000,00 Primary Vignal France 

1.550.000,00 Primary     

2.584.000,00 Primary Kalt France 

2.584.000,00 Primary Pouradier Duteil France 

 



 

Land EOF Project 

Niger 1 
Constructions scolaires - Infrastructures et équipements scolaires - New 
Primary classrooms ('60 + '63) 

Niger 1 
Collège de jeunes filles Niamey - Secondary School for Girls in Niamey 
with dormitories 

Niger 1 
Collège de jeunes filles Niamey - Secondary School for Girls in Niamey 
with dormitories 

Niger 1 
Collège de jeunes filles Niamey - Secondary School for Girls in Niamey 
with dormitories 

REGION 
 

Projet régional:  école supérieure 

Republic of Congo 1 Ecole National Supérieure Brazzaville - Teaching College in Brazzaville 

Republic of Congo 1 
Construction de 12 cours complémentaires - 4 + 8 General Secondary 
Schools 

Republic of Congo 1 Ecole Nationale Secondaire Brazzaville - Brazzaville Secondary School 

Republic of Congo 1 Lycée Savorgnan Brazzaville 

Rwanda 4 
Institut pédagogique national de Ruhengeri - Nationael Teaching 
Institute in Ruhengeri 

Rwanda 4 
Construction et équippement de la Faculté de Médecine Butare - 
Construction and Equipping of Butare Medical School 

Rwanda 2 
Institut pédagogique national à Butare - Construction et équipement 
d'un internat pour l'école technique agricole de Butare 

Rwanda 2 
Lycée et école normale inférieure  
pour jeunes filles à Kigali- Extension of the School of Teaching and 
General Studies for Girls 

Rwanda 1 
Ecole Technique Agricole à Butare (Astrida) - Tech. Agricultural School 
Butare 

Senegal 4 Commercial school at Kaolack and a Technical School at Diourbel 

Senegal 4 
Projet Régional: Ecole inter-états des sciences et médecine vétérinaires - 
Inter-State School of Science and Veterinary Medicine in Dakar 

Senegal 4 
Projet Régional: Ecole inter-états des sciences et médecine vétérinaires - 
Inter-State School of Science and Veterinary Medicine in Dakar 
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2.584.000,00 Primary Vignal France 

866.000,00 Secondary Kalt France 

866.000,00 Secondary Pouradier Duteil France 

866.000,00 Secondary Vignal France 

 

Higher Education     

1.053.000,00 Higher Education     

2.257.000,00 Secondary     

640.000,00 Secondary     

 

Secondary Olaf Jacobsen Germany 

2.152.000,00 Higher Education     

1.710.000,00 Higher Education     

403.000,00 Higher Education Lentz Luxembourg 

1.304.000,00 Secondary TEKHNE Belgium 

613.000,00 Secondary TEKHNE Belgium 

8.225.000,00 Higher Education     

4.697.000,00 Higher Education     

4.697.000,00 Higher Education Paolo Enrico Indrizzi Italy 



 

Land EOF Project 

Senegal 4 National College of Nursing in Dakar (men and women) 

Senegal 2 
Extension de l'Institut de Pédiatrie sociale de l'Université de Dakar - 
Extension of the Institute of Pediatrics at the University of Dakar 

Senegal 1 Centre Pédagogique Supérieur du Sénégal - Dakar Teaching Institute 

Senegal 1 
Ecole National des Cadres Ruraux de Bambey - National Training School 
for Rural Officials in Bambey 

Senegal 4 Construction of primary classrooms 

Senegal 2 Construction de classes primaires - Construction of primary classrooms 

Senegal 1 
Construction d'écoles primaires rurales - School construction (Centre de 
recherches zootechniques Kolda) 

Senegal 1 
Construction d'écoles primaires rurales - School construction (Centre de 
recherches zootechniques Kolda) 

Senegal 1 
Construction d'écoles primaires rurales - School construction (Centre de 
recherches zootechniques Kolda) 

Senegal 1 
Centre de Formation Professionnelle Dakar - Dakar Centre of Vocational 
Training 

Senegal 1 
Deux centres de formation rurale à Thies et à Kaffaine - 2 Rural Training 
Centres 

Senegal 1 
Deux centres de formation rurale à Thies et à Kaffaine - 2 Rural Training 
Centres 

Senegal 1 
Deux centres de formation rurale à Thies et à Kaffaine - 2 Rural Training 
Centres 

Sierra Leone 4 
Support for Existing Institutions, Dormitories for 3 Teaching Schools in 
Port Loko, Bo, Milton Margai 

Sierra Leone 4 Technical Provisions for the University of Njala 

Sierra Leone 4 Support for Existing lnstitutions, Equipment for 30 Schools 

Sierra Leone 4 
Institute of Health Sciences and the Department of Community Medicine 
at Fourah Bay 

Sierra Leone 4 Paramedical College at Bo 

Somalia 3 Université national de Mogadiscio - Mogadiscio University 
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2.134.000,00 Higher Education     

1.152.000,00 Higher Education Klasz Germany 

890.000,00 Higher Education Chesneau & Verola France 

506.000,00 Higher Education     

1.937.000,00 Primary     

1.793.000,00 Primary     

4.100.000,00 Primary Kalt France 

4.100.000,00 Primary Pouradier Duteil France 

4.100.000,00 Primary Vignal France 

764.000,00 Secondary Klasz Germany 

324.000,00 Secondary Kalt France 

324.000,00 Secondary Pouradier Duteil France 

324.000,00 Secondary Vignal France 

1.079.000,00 Higher Education     

762.000,00 Higher Education     

386.000,00 Higher Education     

116.000,00 Higher Education     

1.384.000,00 Secondary     

10.922.000,00 Higher Education     



 

Land EOF Project 

Somalia 2 
Institut pharmaceutique de Mogadiscio - 'Etude « Laboratoire 
pharmaceutique de Mogadiscio » ' 

Somalia 1 Teaching School in Hargeisa 

Somalia 4 Nomades Sedentary Programme 

Somalia 2 
Construction de 3 écoles - Supply of School Furniture Lower 
Intermediate Sec Schools in Merca, Mogadiscio, Hargeisa 

Somalia 2 
4 bâtiments scolaires  
+ extension école secondaire Mogadi si-  Secondary School in Mogadiscio 

Somalia 2 
8 établissements scolaires - 'Construction 8 établissements scolaires 
(Etudes)' 

Somalia 2 Agricultural College in Afgoi 

Somalia 1 Intermediate Sec. School in Galcaio 

Somalia 1 Tech. Sec. School in Mogadiscio 

Sudan 4 Extension of the Juba University 

Sudan 4 Higher Secondary Technical Schools 

Swaziland 4 
Extensions: Universités de Botswana, Swaziland & Lesotho - University of 
Botswana and Swaziland 

Swaziland 4 Ecole supérieure de Nhlangano - Teaching School in Nhlangan 

Tanzania 4 Teaching School in Mtwara 

Togo 3 Regional Training Centre for the Maintenance of Roads 

Togo 1 Ecole Nationale d'Agriculture - National Agricultural College 

Togo 1 5 cours complémentaires à 20 écoles primaires - 5 Secondary Schools 

Togo 1 Construction de 10 écoles primaires - 10 Primary Schools 

Togo 1 
Lycee et école d'administration Lomé - College of General Studies and 
Administration in Lomé 

Togo 1 
Lycee et école d'administration Lomé - College of General Studies and 
Administration in Lomé 

Togo 1 Lomé Nursing and Maternity College 
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27.000,00 Higher Education     

866.000,00 Higher Education     

3.426.000,00 Primary     

1.089.000,00 Primary     

264.000,00 Primary     

138.000,00 Primary S.A.I.S. Italy 

1.123.000,00 Secondary     

559.000,00 Secondary     

329.000,00 Secondary     

9.120.000,00 Higher Education     

6.615.000,00 Secondary     

3.500.000,00 Higher Education     

2.500.000,00 Higher Education     

1.400.000,00 Higher Education     

704.000,00 Higher Education     

632.000,00 Higher Education Maurice Vivant France 

82.000,00 Primary     

81.000,00 Primary     

2.210.000,00 Secondary Georges Coustère France 

2.210.000,00 Secondary Maurice Vivant France 

968.000,00 Secondary Maurice Vivant France 
 



 

Land EOF Project 

Zambia 4 UN Institute for Namibia 

    218 
 

  



228 

Prijs (U/C) Type onderwijs Architect Nationaliteit 

500.000,00 Higher Education     

1.489.374,37       

 


