
Impact Ekstermolengroep 

Vooreerst spreek ik graag met jullie af wat ik versta onder ‘Impact’ peiling van de 

Ekstermolengroep. 

Impact is een containerbegrip, het ontbreekt dikwijls aan een scherp afgebakende betekenis, 

en wordt dan ook  op verschillende manieren gedefinieerd. Impact betekent volgens de 

Nederlandse Van Dale ‘de kracht die van iets uitgaat’ en wordt als synoniem door ‘invloed’ 

ingevuld. Dat is al onmiddellijk een hanteerbare definitie voor dit denkwerkje.     

Een andere definitie die me sterk aansprak als ‘impact’ van de Ekstermolengroep zijn ‘de 

veranderingen die optreden in de maatschappij’ door de publicaties van de Ekstermolengroep 

en die (on)rechtstreeks en (on)bedoeld, veranderingen mee teweeg brengen op het vlak van 

organisaties/instituten (NGOs), sectoren (NZ beweging, politiek, media) en de civiele 

maatschappij.  

We peilen dus naar ‘de kracht die is uitgegaan van de Ekstermolengroep’ en in welke mate de 

Ekstermolengroep heeft bijgedragen tot ‘veranderingen die zijn opgetreden in de 

maatschappij’ (organisaties, sectoren, civiele maatschappij). 

Diverse publicaties met diverse impact consequenties   

De eerste publicaties: ‘Naakte Keizers of Volwaardige Partners’(1994); ‘Cocus, mais contents? 

Rôle et place des ONGs dans la coopération nationale’(1995) en ‘Don Quichotte voorbij. NGOs 

zoeken het ritme van de globalisering’ (2000), zochten vooral impact en verandering bij de 

individuele NGOs, de N/Z sector en de politiek. 

Deze publicaties keken kritisch naar de sector en formuleerden nieuwe denklijnen en pistes 

voor verandering/verbetering. Ik ben ervan overtuigd, zegt Jan Wyckaert (Rikolto) dat vanuit 

historisch perspectief de bijdrage van de Ekstermolengroep groot is geweest. Er werden vele 

zaadjes gepland, die misschien niet onmiddellijk tot wasdom kwamen, maar die vele jaren 

later toch een vruchtbare bodem vonden. Die latere inzichten waren wellicht niet uitsluitend 

aan de Ekstermolengroep toe te schrijven, maar de groep heeft hieraan substantieel 

bijgedragen, volgens Jan Wyckaert. 

 De Ekstermolengroep opereerde als een onafhankelijke groep, dus zonder mandaat van de 

sector en dat was uiteraard een sterkte (denken in volle onafhankelijkheid). Maar anderzijds 

zorgde dat er ook voor dat de rijke inzichten en ideeën op dat moment relatief weinig 

vruchtbare bodem vonden in de sector omdat er te weinig eigenaarschap was (zegt Jan 

Wyckaert). Of was ‘de traagheid van begrip’ te wijten aan de institutionele inertie en de 

individuele organisatiebelangen? Ikzelf denk dat het eerder het laatste was, omdat het 

onafhankelijk en kritisch lange termijn denken van de Ekstermolengroep, met doorwrochte 

stukken en teksten, juist gekozen thema’s  aanbracht op de juiste momenten. De kracht die 

van de Ekstermolengroep uitging was zeker ook te danken aan een aantal zeer goede pennen 

en de enorme ervaring die aanwezig was in de groep met een grote externe appreciatie (OS 

sector en politiek) als gevolg. 



In een verslag van de Ekstermolengroep (3 januari 2001) lezen we dat wat hierboven wordt 

gesteld heel duidelijk bleek uit een contact van twee leden van de groep met de voorzitter en 

de algemeen secretaris van 11.11.11.  Daaruit bleek vooral een kritiek naar de 

Ekstermolengroep dat het debat buiten, en niet binnen de beweging voert. En dus controle 

door de sector niet mogelijk was, bedenk ik dan hierbij. 

Nochtans kreeg het vernieuwingsproces binnen de 3de wereldbeweging in het jaar 2000 een 

formele start door de oprichting van een raad binnen 11.11.11 (onder leiding van Annemie 

Demets, die een tijdje lid was van de Ekstermolengroep). Dit vernieuwingsproces sluit 

naadloos aan bij de essentie van de Ekstermolen publicaties die schetsen dat de derde 

wereldbeweging zal moeten vernieuwen, wil ze niet kopje onder gaan. Het proces werd 

trouwens begeleid door de Sociale Hogeschool van Gent. 

Uit datzelfde verslag (3 januari 2001) blijkt dat vier leden van de Ekstermolengroep een 

gesprek hebben gehad met Staatssecretaris Boutmans en twee kabinetsmedewerkers over 

het gedachtengoed van ‘Don Quichotte voorbij’.  

Ook de eerste publicatie ‘Naakte Keizers of Volwaardige Partners’ (1994) heeft ministeriële 

contacten opgeleverd. Eerst met Minister De Rijcke als Staatssecretaris voor 

Ontwikkelingssamenwerking (1992-1995) of reeds als Minister van Buitenlandse Zaken (1995-

1999), en later ook met Staatssecretaris Reginald Moreels (Staatssecretaris en Minister van 

Ontwikkelingssamenwerking 1995-1999). Deze laatste heeft in de tweede helft van de jaren 

90 de instrumenten voor de federale ontwikkelingssamenwerking vernieuwd en daarbij ook 

de relatie met de NGOs grondig aangepakt. Er kwam een responsabilisering van de sector via 

de programmafinanciering en een wat minder geslaagde stimulans voor meer samenwerking 

(thema’s die in ‘Naakte Keizers of volwaardige partners’ werden aangedragen).  

Zowel de federale staatsecretaris Boutmans als de Vlaamse minister voor 

Ontwikkelingssamenwerking Anciaux toonden grote interesse voor het hoofdstuk in ‘Don 

Quichotte voorbij’ rond het thema ontwikkelingssamenwerking en stedenbanden door lokale 

besturen. Hier werd ongetwijfeld ook weer gezaaid voor een latere volwaardige tak in de 

ontwikkelingssamenwerking met een eigen budget voor gemeenten en internationale 

stedenbanden (zowel federaal als Vlaams). 

Het pleidooi in beide publicaties van de jaren 1990 rondom samenwerking en het creëren van 

een stevig collectief uithangbord voor de NZ beweging, werd ongetwijfeld en meest zichtbaar 

gerealiseerd in het gemeenschappelijk magazine MO*. Geen realisatie van de 

Ekstermolengroep, maar onze kracht en roep voor verandering heeft hier zeker toe 

bijgedragen. 

De kracht die in de jaren ’90 van de Ekstermolengroep uitging werd ook bewezen door een 

uitnodiging van de Kamer van Volksvertegenwoordigers om te komen getuigen op 14 oktober 

1996 op een bijzondere Commissie van de Kamer belast met de opvolging van de problemen 

van het Algemeen Bestuur voor Ontwikkelingssamenwerking (ABOS). Waren uitgenodigd als 

vertegenwoordigers van de NGO-sector: NCOS/CNCD – COPROGRAM/ADO/CCODEF - en De 

Ekstermolengroep.  



Het Andere Debat   

Het werk van kritisch nadenken en prikkelend vragen stellen was hiermee voor de 

Ekstermolengroep niet af, maar vanaf 2001-2002 richt de groep zich op een ander verschijnsel 

waarin de Noord-Zuidbeweging een belangrijke rol speelt, namelijk de anders globalistische 

beweging. 

In haar verslag van 1 augustus 2002 stelt de hele Ekstermolengroep zich achter het basisidee 

dat we allemaal willen leven in een wereld waar duurzame ontwikkeling voor iedereen 

mogelijk is. Daarom moeten er strategieën ontwikkeld worden om naar een ontwikkeling die 

globaal is toe te werken, maar tevens sociaal rechtvaardig en ecologisch duurzaam is. 

De structuur van het eindproduct en de methodologische aanpak werden eveneens 

vastgelegd in augustus 2002. We zouden een reeks van papers maken met de hulp van externe 

experten rond de rol van de economie en een duurzame globalisering, de rol van de 

internationale organisaties daarin, voedselzekerheid voor iedereen, arbeid, sociale normen, 

de arbeidersbeweging,…  We zouden ook interviews organiseren met de stakeholders als 

tussenstap (Greenpeace, BBL, ACV, ABVV, De Boerenbond, NZ-beweging).  

Dankzij onze sterke en onafhankelijke naam als Ekstermolengroep zijn we erin geslaagd om al 

die stakeholders aan tafel te krijgen voor een individueel interview en een sector 

overschrijdend ‘ander debat’. De organisatie Attac hadden we niet aan tafel omdat ze werden 

gewraakt door het ABVV. 

Dit alles leidde na een jaar had werken op die verschillende niveaus en met al die stakeholders 

tot een nieuw boekje ‘Eén strijd of botsende belangen. Andersglobaliseren in Vlaanderen’ dat 

werd uitgegeven in de vorm van een Noord Zuid cahier en met een sterke ondersteuning van 

hoofdredacteur Emiel Vervliet. 

De maatschappelijke veranderingen die de Ekstermolengroep hiermee heeft kunnen 

realiseren zijn moeilijker te meten. Maar ongetwijfeld hebben de interviews, het ‘Andere 

debat’,  de publicatie zelf en de geslaagde persconferentie met debat,  bij alle top stakeholders 

in de diverse sectoren rechtstreeks of onrechtstreeks invloed gehad in hun (lange termijn) 

denken, in hun speechen, in hun handelen. We denken hier aan Noël Devisch (voorzitter 

Boerenbond), Bart Martens (Bond Beter Leefmilieu), Roland Moreau en Wendel Trio 

(Greenpeace), Luc Voets en Mia De Vits (ABVV), Luc Cortebeeck (ACV), Jozef De Witte 

(11.11.11),…  

De korte Essays in kranten en tijdschriften en de Ekstermolen website   

Vanaf 2004 gooien we het terug over een andere boeg. Het harde labeur van het voorbije 

anderhalf jaar voor de publicatie van het Noord Zuid cahier met diverse externe experten en 

de top stakeholders van diverse middenveldorganisaties, doet ons snakken naar het schrijven 

van kortere essays met een ruimer bereik (in kranten en tijdschriften). Werken in de breedte 

eerder dan in de diepte was het uitgangspunt. 

In het bijzonder worden twee publicaties ten zeerste geapprecieerd door de media, de politiek 

en de civiele maatschappij: het essay ‘Tango der kneuterigheid’ over het wegkwijnende 



buitenland in onze politiek en de media (Essay op 21 juni 2004 in De Standaard); en het essay 

‘U bent wereldburger. Proficiat!’ van 20 april 2005.   

‘Tango der kneuterigheid’ kreeg een heel brede waaier van (meestal) positieve reacties. De 

Ekstermolen website boomde op 21 juni 2004 en 265 nieuwe bezoekers meldden zich op 

dezelfde dag. Onze mailadressen lijst voor directe communicatie steeg dezelfde dag van 2986 

adressen in de databank naar 3060 adressen.  

De ondermaatse belangstelling voor buitenlandberichtgeving in de Vlaamse media kreeg ook 

heel wat belangstelling als nieuw thema in tijdschriften en ledenbladen (Rikolto, Samenleving 

en Politiek, Sampol, Pala,…)  

Ook politiek kregen we wat in beweging. Een groep parlementsleden van het Vlaamse 

Parlement onder leiding van Sabine De Bethune ondertekenden een voorstel van resolutie 

betreffende de opwaardering van de buitenlandberichtgeving in de Vlaamse media. Dit 

initiatief werd na 5 jaar in januari 2011 hernomen omdat men vond dat er nog niet veel was 

veranderd. Dat bleek trouwens ook uit wetenschappelijk werk dat in de jaren 2005-2010 was 

uitgevoerd. 

Ekstermolen als bron en inspiratie voor heel wat universitair werk (thesissen, 

master proef,…)    

Alle leden van de Ekstermolen zijn wel eens (of zelfs meerdere keren) geïnterviewd geweest 

door studenten in het kader van hun universitair eindwerk. 

De leden zelf van de Ekstermolen hebben ook in hun professioneel werk en publicaties 

meerdere keren onze gemeenschappelijk gedachtegoed uitgedragen. 

Slotsom 

Dit is geen onafhankelijk onderzoek naar impact, maar dat we een belangrijke rol hebben 

kunnen spelen zullen weinig mensen ontkennen die met ons gedachtengoed in aanraking zijn 

gekomen. Daarom is het niet onbelangrijk dat er terug een onafhankelijke Ekstermolengroep 

2.0 komt, en wat mij betreft niet met een totaal andere naam. Want het merk ‘Ekstermolen’ 

heeft, denk ik, nog steeds een relatieve sterkte.   

 

Zoersel, 28 augustus 2019 


