


VRIENDSCHAP IS GEEN ILLUSIE    Waarom stedenbanden juist nu van belang zijn

Vriendschap en verbondenheid kunnen het verschil maken in een wereld waarin de spanningen 
groot zijn.1 Er woedt oorlog op het Europese continent en dat benadrukt dat de onderlinge 
relaties tussen landen en tussen machtsblokken, zoals de Europese Unie, de Verenigde Staten 
en China, aan het verschuiven zijn. Dit lijkt voor lokale overheden een ver-van-mijn-bed-show; 
de ontwikkelingen en verhoudingen zijn te groot om als gemeente een rol in te spelen. Toch 
hebben veel van de ontwikkelingen een directe link met de relaties die gemeenten internationaal 
onderhouden. We hebben het dan over stedenbanden. 
 
De afgelopen jaren waren de berichten die in het nieuws verschenen over stedenbanden meestal 
negatief. De banden worden opgezegd en er wordt politiek en beleidsmatig aan getwijfeld of ze 
nog wel van deze tijd zijn. In een snel veranderende wereld lijkt er geen ruimte voor vriendschap 
met steden uit landen waarvan de waarden haaks op de onze lijken te staan. Als de verschillen 
tussen twee bevriende steden groter blijken dan de overeenkomsten, is het opheffen van de 
stedenband al snel aan de orde.

Stedenbanden leken uit de tijd. En dan is daar ineens een president in oorlog, die ze juist lijkt te 
verwelkomen. Internationale politiek op lokaal niveau. Waarom zijn we daar ooit mee begonnen 
en wat kunnen we er in de toekomst nog mee? In een tijd waarin geopolitiek weer helemaal 
terug is, kijken we in deze longread naar het ontstaan van Brabantse stedenbanden en welke 
doelen daarachter zaten. Hoe zijn deze banden in de afgelopen jaren veranderd en wat kunnen 
we hiervan leren? Is er op een wereldtoneel waar wapens en economische sancties de hoofdrol 
spelen, nog wel ruimte voor nieuwsgierigheid naar elkaar, naar verbondenheid en vriendschap?

Nederland moet na de oorlog in Oekraïne steden en regio’s 
kiezen om te helpen herbouwen. ‘Zodat mensen daar zien en 
voelen dat u echt betrokken bent.’ Met deze oproep eindigde de 
Oekraïense president Zelensky 31 maart 2022 zijn toespraak in 
de Tweede Kamer. Hij riep niet alleen op tot hulp, maar ook tot 
verbondenheid en vriendschap, juist op het lokale vlak.
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Verantwoording
Deze longread is tot stand gekomen op basis van eigen 
deskresearch door BrabantKennis, gesprekken met een 
aantal betrokkenen bij stedenbanden en een extern 
onderzoek uitgevoerd door ERAC2, Brabants adviesbureau 
dat werkt op het snijvlak van regionale en Europese 
ontwikkeling. Een lijst met gesprekspartners is hieronder te 
vinden.

Een belangrijke disclaimer bij dit onderzoek is dat het 
uitermate lastig is gebleken om te verifiëren welke banden 
gemeenten in Brabant hebben. Onze data zijn zeer 
waarschijnlijk onvolledig en niet allemaal actueel. Het is 
een poging tot inventarisatie die bruikbaar is voor ons doel, 
maar we pretenderen geenszins volledig te zijn. 

ERAC heeft geprobeerd zo nauwkeurig mogelijk in beeld te 
brengen in hoeverre de stedenbanden actueel zijn. Op basis 
van deskresearch is gecheckt waar relatief recente artikelen 
zijn te vinden over de banden of relevante uitwisselingen 
en/of waar ze op officiële websites worden genoemd. Indien 
er berichten zijn die expliciet melden dat de relatie is 
opgeheven, is de relatie als niet actueel gemarkeerd. Soms 
zijn de informatiebronnen die duiden op voortbestaan 
al een aantal jaren oud. In dat geval kregen zij de status 
‘onbekend’. Verder zijn zowel actuele stedenbanden, als 
banden uit het verleden vastgelegd.

Na het deskresearch is bij een groot aantal gemeenten 
gevalideerd of de gegevens kloppen en of er aanvullingen 
zijn. De 56 Brabantse gemeenten zijn steekproefsgewijs 
benaderd, waarbij we van 25 gemeenten respons ontvingen. 
Dit resulteerde in correcties en aanvullingen, al was deze 
validatie ook niet altijd volledig.

Ook heeft dit ertoe geleid dat we een onderscheid hebben 
gemaakt op het specifieke niveau van actualiteit. Namelijk 
op het niveau van de gemeente als organisatie zélf 
(subsidieverstrekkend, bestuurlijk) en op het niveau van 
andere (maatschappelijke) actoren (denk aan verenigingen, 
stichtingen en buurtbewoners). 

Een overzicht van de gevonden stedenbanden vind je hier. 
Het is mogelijk dat er banden in Brabant zijn die wij gemist 
hebben, of dat er banden zijn die niet meer actueel zijn of 
tóch actueel. We vullen onze data graag aan. Dus mocht 
je meer informatie hebben, laat het ons dan vooral weten. 
Onze dataset is vrij te gebruiken; bronvermelding stellen we 
uiteraard zeer op prijs. 
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De relaties met Poolse, Belgische en Duitse gemeenten steken er duidelijk bovenuit. De Poolse 
banden zijn vaak eind jaren tachtig, begin jaren negentig van de vorige eeuw, na of net voor de 
val van de Berlijnse Muur ontstaan. Een groot aantal daarvan kent echter een langere historie, 
sommigen doordat Poolse soldaten een belangrijke rol speelden in de bevrijding van Brabantse 
steden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zoals Breda, dat door Poolse soldaten bevrijd is.  
De wens van toenmalig burgemeester Nijpels was een partnerschap te sluiten met een Poolse 
partnerstad die een universiteit had. In 1991 werd daarom een stedenband gesloten met Wroclaw. 

Wanneer je over stedenbanden met Belgische gemeenten spreekt, lijkt één band bijna 
onontkoombaar. Baarle-Nassau en het Belgische Baarle-Hertog zijn zo innig met elkaar 
verbonden, dat op veel plekken nauwelijks te onderscheiden is waar de ene gemeente begint 
en de andere ophoudt. Andere banden met België zijn niet tussen gemeenten die een 
landsgrens delen, maar kennen andere achtergronden. Zoals Leuven en ’s-Hertogenbosch, die 
een historisch verband hebben dat teruggaat tot 1185. ’s-Hertogenbosch maakte gebruik van 
stadsrechten van Leuven, die fungeerde als moederstad. De huidige stedenband dateert uit 1984. 

Ook de redenen voor banden met Duitse steden lopen uiteen. Zo onderhoudt Uden (inmiddels 
gemeente Maashorst) al sinds 1971 banden met het Duitse Lippstadt. De Raad van Europese 
gemeenten, waarvan Uden lid was, had opgeroepen tot stedenbanden om vijandbeelden na de 
Tweede Wereldoorlog te doorbreken. Uden ging op zoek naar een geschikte gemeente en kwam 
uit bij Lippstadt. Ook Land van Cuijk (voorheen gemeente Cuijk en daarvoor gemeente Beers) 
heeft een Duitse stedenband, met Linden. De reden hiervoor is dat in Land van Cuijk ook een 
dorp ligt met de naam Linden. Vanuit deze gemeenschappelijkheid heeft de gemeente ook 
banden met gemeenten in België, Frankrijk, Oostenrijk en Spanje. Deze zogenaamde jumelage 
heet ‘Linden groet Linden’.

Veel Brabantse gemeenten hebben of hadden vriendschaps-
banden met gemeenten in het buitenland. In ons onderzoek 
kwamen we tot 44 van de 56 gemeenten met in totaal 95 
stedenbanden. Het is niet altijd duidelijk of de banden nog 
steeds actief zijn, of ze officieel zijn opgezegd of dat andere 
partijen dan de gemeenten ze onderhouden, bijvoorbeeld 
stichtingen. 
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Hoe je het ook noemt, al in 1913 was er op de Gentse wereldtentoonstelling een 
congres tussen gemeenten uit tientallen landen, vanuit het idee dat gemeenten van 
elkaar konden leren. Dat doel van kennisuitwisseling vormt de rode draad door 
ruim een eeuw van stedenbanden. 

Golfbeweging van motieven totstandkoming stedenbanden

Internationale samenwerking door gemeenten kent een 
lange historie. Het is bekend onder vele namen: jumelage, 
stedenband, vriendschapsband, zustersteden. Elk met net 
een andere betekenis en lading, maar in de praktijk ongeveer 
dezelfde vorm: vriendschappelijke betrekkingen tussen twee 
gemeenten in verschillende landen. Onduidelijkheid over de 
terminologie maakt dat sommige relaties door de één als een 
officiële stedenband bestempeld worden, door de ander als een 
jumelage en een derde vindt dat de band niet zo’n term verdient 
en ziet het puur als een handelssamenwerking. In de praktijk 
blijken jumelages banden tussen gemeenten in Europa en 
‘vriendschap’ komt vaak terug in relaties met Aziatische landen.
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Verzoening en wederopbouw
We kunnen in Brabant grofweg vier op elkaar voortbouwende golven van stedenbandenrelaties 
onderscheiden in de afgelopen zeventig jaar. Stedenbanden namen een grote vlucht direct na 
de Tweede Wereldoorlog, vanuit het idee dat gemeenten een belangrijke rol konden spelen in 
de verzoening en wederopbouw van Europa. Hierna volgen veel stedenbanden van Brabantse 
gemeenten met Franse en Duitse steden. Een voorbeeld hiervan is de band (de gemeente noemt 
het een jumelage) tussen Eindhoven en de Franse stad Bayeux. Bayeux was de eerste bevrijde 
stad in Frankrijk, Eindhoven de eerste bevrijde stad in Nederland. Op lokaal niveau ontstonden 
relaties om de banden in de context na de Tweede Wereldoorlog te versterken. Deze band richtte 
zich volgens Henk Kok, Senior Strategic Advisor EU bij de gemeente Eindhoven, vooral op de 
uitwisseling tussen scholen, muziekkorpsen en herdenkingen met veteranen. Door de jaren heen 
omarmde gemeente Eindhoven maatschappelijke initiatieven door ze met gemeentelijke inzet te 
ondersteunen. Dat maakte de Eindhovense aanpak bijzonder volgens Henk.

Ontwikkelingssamenwerking 
Een tweede golf was die van ontwikkelingssamenwerking vanuit solidariteit en idealisme. 
Deze golf valt uiteen in een oostelijke en zuidelijke variant. Tijdens de Koude Oorlog werden 
stedenbanden aangegaan als hart onder de riem voor steden in het voormalig Oostblok. Er 
ontstond een oost-west corridor van stedenbanden. Zoals de band tussen Bergen op Zoom en 
het Poolse Szczecinek. Deze band werd ingezet bij de opbouw van democratie na de val van de 
Muur, en bestond in de beginperiode ook uit humanitaire ondersteuning.

Vanaf de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw kwam daar een noord-zuid corridor 
bovenop. Stedenbanden werden toen ook een instrument van ontwikkelingssamenwerking, 
waarbij gemeenten vanuit het Westen dorpen en steden in het ‘globale zuiden’ ondersteunden 
met kennis, hulpgoederen en geld. De stedenband tussen Tilburg en Matagalpa (Nicaragua) is 
hiervan een goed voorbeeld. Veel van deze banden werden door inwoners geïnitieerd.
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In de jaren tachtig ontstonden volgens Peter Knip, directeur van VNG International, via 
ontwikkelingssamenwerking ook meer ‘incidentele gestes’. Voorbeelden waren het financieren 
van een school of het bouwen van een put; activiteiten die moeilijker te formaliseren waren. 
Er vond daarbij ook minder daadwerkelijke kennisuitwisseling plaats. Deze golf zorgde er wel 
voor dat het ministerie van Buitenlandse Zaken ervan overtuigd raakte dat ‘Nederlandse kunde’ 
profijtelijk was voor (ontwikkelings)landen. Daardoor nam de professionalisering van het werk 
met partners in deze landen een vlucht. 

Peter Knip | Director, 
VNG International
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Democratieopbouw
Een derde golf ontstond aan het einde van de jaren tachtig en begin jaren negentig. Hoewel er 
al eerder contact was tussen steden in Nederland en Oost-Europa, nam dit een vlucht na de 
val van de Muur (1989) en het uiteenvallen van de Sovjet-Unie (1990 en 1991). Ook in Brabant 
was er een sterke focus op Oost-Europa. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) 
stimuleerde deze bewegingen, weliswaar bescheiden, vanaf de jaren tachtig.

Henk Kok herkent de trend dat veel stedenbanden na de val van de Muur ontstonden, 
maar geeft aan dat veel banden er ook al eerder waren. Met Oost-Europese landen zijn 
relaties opgebouwd via het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV), waarbij er contact was tussen 
democratiseringsbewegingen toen de Muur er nog stond. Eindhoven hield aan deze golf twee 
banden over: met Bialystok in Polen en met Minsk in Belarus. Ook de relatie van Eindhoven met 
Emfuleni (Zuid-Afrika) kwam voort vanuit het idee dat gemeenten in Nederland iets konden 
doen om daar te helpen bij de machtsomschakeling als tegengeluid tegen apartheid.3

Een ander voorbeeld van een vriendschapsband uit deze periode was de band tussen Goirle en 
Krasnogorsk in Rusland. Als raadslid schreef Jan Loonen in de jaren tachtig mee aan een 
Vredesnota voor Goirle. Een van de punten was het aangaan van een vriendschapsband met een 
stad ten oosten van Nederland. “Dat hebben we ruim genomen”, vertelt hij. “Met de opdracht op 
zak, bezocht een Goirlese delegatie een internationaal sportcongres in Moskou. Daar ontstonden 
de eerste contacten met Krasnogorsk. Het eerste officiële bezoek aan de stad was in 1987.  
Dat was de opmaat tot een ruim dertig jaar durende stedenband.”

Krasnogorsk telde toen zo’n honderdvijftigduizend inwoners, Goirle rond twintigduizend. 
Een wat vreemde verhouding, erkent Loonen, die later wethouder werd. Maar de doelstelling 
was helder: vriendschapsbanden aangaan vanuit het gedachtegoed om het vijanddenken te 
doorbreken. Over dit gedachtegoed en de relatie tussen Goirle en Krasnogorsk lees je hierna 
meer in het volledige interview met Jan Loonen.
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Over de impact die op het vlak van democratisering gemaakt 

is in Minsk, is Henk Kok kritisch. In eerste instantie waren 

er intenties om een democratie te ontwikkelen nadat men 

vrij was van het communisme, maar al snel kwam er een 

dictatoriale burgemeester in Minsk. Het onderlinge contact 

was goed en zorgde voor kennisuitwisseling. Zo heeft de 

Eindhovense delegatie die in 2013 afreisde naar Minsk en 

onder andere bestond uit medewerkers van jeugdzorg en 

de kinderbescherming, veel geleerd over hoe ze jeugdzorg 

aanpakken in Belarus. Maar partijbonzen die zich graag 

wilden verrijken overheersten en er is volgens Henk nooit 

een democratie geweest.
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Met de Russische inval in Oekraïne staan de 
verhoudingen in de wereld op scherp. En daarmee ook 
de stedenbanden tussen Nederlandse en Russische 
zustersteden. Moeten die relaties in stand blijven of 
kunnen we er beter een punt achter zetten? De gemeente 
Goirle had decennialang een relatie met Krasnogorsk, 
een stad bij Moskou. De stedenband is formeel al lang 
verbroken, maar de persoonlijke vriendschappen zijn er 
nog steeds. “We moeten hoe dan ook in contact blijven”, 
vindt oud-wethouder Jan Loonen. 
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Als raadslid schreef Jan Loonen in de jaren tachtig mee 
aan een Vredesnota voor Goirle. Een van de punten was het 
aangaan van een vriendschapsband met een stad ten oosten 
van Nederland. “Dat hebben we ruim genomen”, vertelt 
hij lachend. “Met de opdracht op zak, bezocht een Goirlese 
delegatie een internationaal sportcongres in Moskou. Daar 
ontstonden de eerste contacten met Krasnogorsk. Het 
eerste officiële bezoek aan de stad was in 1987. Dat was de 
opmaat tot een ruim dertig jaar durende stedenband.”

Vijanddenken doorbreken
Krasnogorsk telde toen zo’n honderdvijftigduizend 
inwoners, Goirle rond twintigduizend. Een wat vreemde 
verhouding, erkent Loonen. Maar de doelstelling was 
helder: vriendschapsbanden aangaan vanuit het gedachtegoed 
om het vijanddenken te doorbreken. Het was de tijd van 
de Perestrojka, de hervormingspolitiek waarmee president 
Gorbatsjov de economische situatie van de Sovjet-Unie 
wilde redden. Het idee van een meer open samenleving 

(de Glasnost) paste prima bij een stedenband. “De 
vriendschap was vooral op persoonlijk en zakelijk gebied”, 
aldus Loonen. “Het meest persoonlijke voor mij betrof 
mijn eigen zoon. Sijmen werkte in die tijd voor een 
transportbedrijf en werd uitgezonden naar Rusland om een 
transportlijn op te zetten tussen Krasnogorsk en Goirle. Dat 
was zonder de stedenband natuurlijk nooit gebeurd.”

Handelscontacten
Een ander resultaat op zakelijk gebied was de oprichting 
van Sovjet Consultants (SovCon) door Gerd Leers. De 
voormalig minister voor Immigratie en Asiel was in die 
jaren fractievoorzitter van het CDA in Goirle. Het bedrijf 
richtte zich op het tot stand brengen van handelscontacten 
met de Sovjet-Unie. Leers bracht de Efteling bijvoorbeeld 
in contact met het Staatsinstituut voor Cultuur in Moskou. 
Dit leidde in 1990 in het attractiepark tot het themajaar 
‘Rusland’; tientallen Russische artiesten traden op, met als 
hoogtepunt De Grote Russische Show. Halverwege dat jaar 
hield SovCon in de Efteling ook een congres over zakendoen 
met de Sovjet-Unie. Loonen herinnert zich een uitje met 
Leers in Moskou. “We waren uitgenodigd om Moskou by 
night te gaan bekijken. Daar zagen we wel wat in. Dus wij 
in een busje, een fles wodka mee uiteraard, in het donker 
richting Moskou. Dachten we. In plaats daarvan stapten we 
uit aan de oever van de rivier Moskva. Moskva by night dus.” 
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Wodkaatje
En zo heeft Loonen tal van anekdotes van zijn bezoeken 
met Goirlese delegaties door de jaren heen. Van de 
bijzondere ontmoeting met de prelaat van het Vaticaan van 
de Russisch-orthodoxe kerk tot het potje voetbal met de 
veteranen van een lokale voetbalclub in Krasnogorsk. 
En van de reis langs de Gouden Ring ten noordoosten van 
Moskou tot de officiële ontvangst in een stadion door dames 
in Russische klederdracht, die hem naar goed gebruik brood 
aanboden – “droog brood en geen water; en toen moest ik 
speechen”. De meest gedenkwaardige gebeurtenis is voor 
Loonen de begrafenis van Yevgeni (Zenja) Guzhov, hij was 
de contactpersoon voor de gemeente Goirle. “Het was hartje 
winter, ze hadden een gat in de bevroren grond moeten 
bikken voor de kist. Daar stonden we, in de sneeuw, met 
een wodkaatje.”

Geen politiek doel
Een keer of tien ging Loonen zelf mee met een steeds 
wisselende delegatie, eerst als raadslid, later als wethouder 
(1986-1996). In al die jaren legden honderden mensen 
de afstand van Goirle naar Krasnogorsk en vice versa af. 
Over politiek werd nauwelijks gesproken. “Er waren zeker 
contacten met de burgemeester en wethouders, maar de 
uitwisselingen hadden geen bestuurlijk-politiek doel. Ze 
dienden uitsluitend om de persoonlijke betrekkingen te 
bevorderen. Van burger tot burger, van ondernemer tot 
ondernemer. Opvallend was dat nogal wat Russen die we 
spraken weinig van de Perestrojka moesten hebben. Ze 
vonden Gorbatsjov een rare man. Dat had ik niet verwacht.”

Aanjaagfunctie
In september 2012 zegde Goirle de officiële stedenband met 
Krasnogorsk op. Vanwege bezuinigingen, maar ook omdat 
de doelstellingen van de beide gemeenten uiteenliepen. 
Vanuit Krasnogorsk kwam de nadruk steeds meer te 
liggen op de economische betrekkingen. Door de ongelijke 
schaalgrootte kon Goirle hier onvoldoende op inspelen. 
Een aantal idealistische inwoners hield de contacten via de 
stichting Goirle-Krasnogorsk op gang. In de hoogtijdagen 
telde de stichting zo’n tweehonderd leden en waren er 
honderden uitwisselingen. 
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In 2019 werd ook deze club opgeheven, maar daarmee 
niet de vriendschappen en zakelijke contacten met 
Krasnogorsk. “Je zou kunnen zeggen dat de stedenband 
een aanjaagfunctie had, die na zoveel jaar overbodig was 
geworden”, stelt Loonen. “De tijdgeest was ook sterk 
veranderd. Door de informatietechnologie werden de lijnen 
veel korter en liepen de informatiestromen heel anders.  
Kijk alleen maar naar de impact van social media.”

Morele ondersteuning
Of bestaande stedenbanden daarmee overbodig zijn 
geworden? In het licht van het huidige wereldtoneel, 
is het doorbreken van vijanddenken immers weer een 
interessante gedachte. De rol van stedenbanden is daarin 
volgens Loonen heel belangrijk. “Het is niet slim om nu 
de banden met Russische steden te verbreken. Alleen al 
vanwege de informatieoverdracht, zodat de mensen daar 
weten hoe de Russische inval in Oekraïne echt in elkaar 
steekt. En voor de morele ondersteuning uiteraard.  

Ik denk wel dat ze daarvoor open staan. Wij volgen hier 
de gebeurtenissen vol afgrijzen, en dat doet een groot deel 
van de Russen ook. Er zijn er alleen weinig die het openlijk 
durven te zeggen. Dat merk ik ook aan mijn contacten daar. 
Een vriend, een Wit-Rus, zegt alleen dat het allemaal heel 
erg is. En de weduwe van Zenja laat weten dat alles goed is. 
Een contact uit de Donbas zegt juist het tegenovergestelde: 
‘Jullie moeten oorlog voeren tegen die gek’. Recent is ze 
vanuit Oekraïne gevlucht naar Kroatië, terwijl haar zoon 
nog in Kyiv is om te vechten.” 

Blijven informeren
Of het verbreken van de vriendschapsbanden met Russische 
steden juist ook kan aanzetten tot denken? “Dat zou 
kunnen”, zegt Loonen, “maar ik denk dat de impact dan wel 
minder is dan wanneer je ze juist niet de rug toekeert. Ik 
zeg: hoe dan ook in contact blijven en mensen daar blijven 
informeren, ook al krijg je geen openheid terug. Straks zijn 
ook in Rusland alle winkels leeg en dan krijg je weer een 
heel andere situatie.”
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Tot de eeuwwisseling vonden de golven en ontwikkelingen van stedenbanden voornamelijk 
plaats vanuit een politieke of solidariteitsachtergrond. Vanaf 2000 zie je in de vierde 
golfbeweging echter een sterke nadruk op ‘wat hebben we er zelf aan’? Dat herkent ook Peter 
Knip. Gemeenten zochten vanaf dan contacten in de economische sfeer actief op en het 
economische aspect van de relatie werd steeds belangrijker. De afweging voor een stedenband 
ging dus niet langer vooral om vriendschap en kennisuitwisseling, maar om economisch gewin. 
Dat is het moment dat veel stedenbanden worden afgebouwd, in de periode 2010-2011 ook vaak 
ingegeven door bezuinigingen bij gemeenten.

Vriendschap met China 
Een bijzondere positie op het gebied van stedenbanden heeft China. Terwijl veel banden 
ophouden te bestaan, proberen Chinese steden juist banden aan te halen en via lokale en 
regionale overheden contacten aan te knopen in Nederland en Noord-Brabant. 

Al in 1985 sloot Eindhoven een stedenband met Nanjing. En vanaf midden jaren negentig kwam 
een intensivering in de relatie tussen Brabant en China. De vriendschapsband tussen Eindhoven 
en Nanjing ontstond vanwege de band van Philips met deze Chinese stad. Philips startte een 
tv-fabriek in Nanjing en zag een officiële band als een handig instrument om relaties in China 
uit te breiden en te versterken. De vriendschapsrelatie van de provincies Noord-Brabant en 
Jiangsu volgde in 1994 en had als doel samenwerkingsprojecten te stimuleren ‘op het gebied 
van economie, handel, landbouw, cultuur, sport, onderwijs, gezondheidszorg, wetenschap en 
technologie’, zo stelt Clingendael, het Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen, 
in zijn publicatie Vriendschap winnen. De Provincie schrijft op haar website over de relatie 
met Jiangsu: “Noord-Brabant en Jiangsu werken intensief samen op meerdere thema’s, zoals 
agrofood, hightech en logistiek.”4

In september 2012 zegde Goirle de officiële stedenband met 
Krasnogorsk op. Vanwege bezuinigingen, maar ook omdat de 
doelstellingen van de beide gemeenten uiteenliepen. Vanuit 
Krasnogorsk kwam de nadruk steeds meer te liggen op de 
economische betrekkingen. Door de ongelijke schaalgrootte kon 
Goirle hier onvoldoende op inspelen.
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Vanuit de samenwerking van de twee provincies ontstond ook de band met Tilburg. Later 
volgden relaties met Breda, Helmond, Oss en Oosterhout. Het tot stand komen van deze banden 
kent een nadrukkelijk economisch motief. Door veranderend nationaal beleid deed economische 
diplomatie vanuit China een hernieuwde intrede binnen decentrale contacten.5 Door de jaren 
heen zijn de banden met Chinese steden in meer of mindere mate actief. Anno 2022 voeren 
door Beijing gestelde geopolitieke strategieën de toon in China’s decentrale banden, aldus 
Clingendael. “China gebruikt decentrale banden in de eerste plaats als een belangrijke poort 
naar kennisinstellingen en kennis- en innovatierijke industrieën.”

Chinese steden handelen in het sluiten en onderhouden van hun banden niet zelfstandig, in 
tegenstelling tot bijvoorbeeld Nederlandse gemeenten. Ze hebben een nadrukkelijke strategie, 
waarbij het belang van de Volksrepubliek China voorop staat. Daarmee is niet gezegd, dat 
er geen wederzijdse belangen gediend kunnen worden met een Chinese stedenband. Het is 
tekenend voor de ontwikkeling van stedenbanden dat het eigen belang steeds meer voorop is 
komen te staan, niet alleen vanuit China. De vraag die dit opwerpt, is met welke redenen en 
op welke wijze Brabantse gemeenten in de toekomst om moeten gaan met huidige en nieuwe 
banden.

Instituut Clingendael | Vriendschap Winnen 
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Brabantse controverse rondom stedenbanden 
Recente aandacht voor stedenbanden in de media is bijna altijd het gevolg van controverse. 

In kranten en gemeenteraden wordt betwijfeld of bepaalde banden in deze tijd nog wel te 

verantwoorden zijn. Een voorbeeld hiervan gaat over de relatie van Breda met het Chinese 

Yangzhou. In 2021 stelde de raadsfractie van GroenLinks vragen over deze stedenband in het 

kader van mensenrechtenschendingen. “Het wordt tijd om de stedenband eens goed tegen het 

licht te houden”, was haar stelling. De relatie is vooralsnog in stand gebleven ondanks de vragen, 

al gaat Breda de band in 2023 heroverwegen. Het geeft in ieder geval weer dat de belangstelling 

voor stedenbanden tegenwoordig vaak negatief is.6 

Ook Oss heeft een samenwerkingsverband met een stad in China, Taizhou. Het doel van dit 

verband was destijds om de farmaceutische industrie te versterken. Sinds de farma-economie 

in Oss weer is opgebloeid, zijn er steeds vaker kritische geluiden over China te horen en 

aarzelen bedrijven om een samenwerking aan te gaan. De kritische geluiden die Oss hoort op 

thema’s als kennisveiligheid, mensenrechten en de nationale politiek zijn voor de stad redenen 

om behoudender op te treden richting inkomende missies vanuit China. Het momentum om de 

samenwerking om te zetten naar een officiële zusterband, wordt aan de kant van Oss dan ook niet 

gevoeld. Vanuit China ligt er echter wel nadrukkelijk de wens om de banden te formaliseren. 

Controverses rondom stedenbanden op het gebied van de schending van mensenrechten spelen 

niet alleen in relatie tot China. In Oisterwijk werd opgeroepen de Azerbeidzjaanse vlag niet meer 

te hijsen bij het gemeentekantoor. Dit geluid klonk na een uitspraak in de Tweede Kamer dat er 

geen afvaardiging van de regering of het koningshuis naar Bakoe mocht afreizen, als Nederland 

de kwartfinale van het EK-voetbal zou halen. Azerbeidzjan handelt namelijk in strijd met het 

oorlogsrecht. Oisterwijk kwam daarop met de reactie dat de gemeente geen band heeft met de 

staat Azerbeidzjan, maar met het dorp Muganli.

Controverses gaan overigens ook al wat verder terug. De gemeente Eindhoven had een 

stedenband met Minsk. Hoewel de vriendschapsband zelf destijds niet ter discussie stond, besloot 

burgemeester Sakkers in 2007 niet naar Minsk af te reizen voor een stedenband-bezoek. Zijn 

afwezigheid moest worden uitgelegd als steun aan de bevolking van Minsk in hun verlangen naar 

eerbied voor hun mensenrechten.

Je kunt je ook afvragen of de noodzaak voor stedenbanden niet aan het verdwijnen is in tijden 

van mondiale verbondenheid. Ad Petermeijer en Rob Franssen van Stichting Jumelage Bergen 

op Zoom, die relaties met Oudenaarde, België, Polen en Szczecinek onderhoudt, denken dat 

deze noodzaak met de tijd kleiner wordt. Reden hiervoor is dat iedereen dankzij internet kan 

weten wat er allemaal speelt. Ook Jan Loonen zegt dat de aanjaagfunctie die de stedenband 

tussen Goirle en Krasnogorsk had na verloop van tijd overbodig is geworden. “De tijdgeest was 

ook sterk veranderd. Door de informatietechnologie werden de lijnen veel korter en liepen de 

informatiestromen heel anders. Kijk alleen maar naar de impact van social media.”

Toch benoemen alle drie de heren ook nog de meerwaarde van stedenbanden. Zo zijn er de 

intermenselijke contacten en kan een blik áchter de schermen geen blik óp het scherm vervangen. 

Het doorbreken van vijanddenken komt terug als interessante gedachte, mede aangewakkerd 

door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Jan Loonen: “Het is niet slim om nu de banden met 

Russische steden te verbreken. Alleen al vanwege de informatieoverdracht, zodat de mensen daar 

weten hoe de Russische inval in Oekraïne echt in elkaar steekt. En voor de morele ondersteuning 

uiteraard.” Ook Peter Knip stelt dat er een eigenwaarde zit in lokale contacten die we weer zouden 

kunnen koesteren. Dus niet vanwege het bestaan van nationale conflicten, de lokale contacten 

opzeggen. De waarde van het lokale contact, is dat je nog met elkaar in gesprek bent.
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1. Blijf open en nieuwsgierig, zeker lokaal

Het aangaan van stedenbanden en vriendschapsrelaties met gemeenten uit een ander land kent 
in de kern een element van nieuwsgierigheid en openheid naar de wereld. Globalisering heeft 
voor een deel van de samenleving geleid tot meer connecties wereldwijd, maar tegelijkertijd zijn 
we misschien wel minder verbonden dan ooit. Stedenbanden kunnen juist leiden tot verrijking 
door waardevolle relaties met een ander. 

In lokale banden ligt daarbij juist in deze tijd van geopolitieke onrust een autonome 
meerwaarde. Het zou dan ook jammer zijn als we, vanwege het bestaan van nationale conflicten, 
de lokale contacten te snel opzeggen. De waarde van het lokale contact is dat je nog met elkaar 
in gesprek bent. Zolang er op lokaal niveau nog dialoog mogelijk is, waarbij er interesse is voor 
jouw opvattingen en de informatie die je hebt, kan dat júist waardevol zijn in tijden van conflict. 

Hoewel het logisch en zelfs noodzakelijk is je hardop uit te spreken tegen misstanden, hoeft dat 
niet direct te leiden tot het verbreken van banden op lokaal niveau. Elke vriendschap kent zijn 
ups en downs en soms verbreek je er zelfs een, maar de meerwaarde zit erin dat je er op alle 
momenten voor elkaar bent. In betere tijden pluk je daar economisch, maar ook maatschappelijk 
de vruchten van.

Er zijn wisselende motieven voor stedenbanden, ze zijn lastig 
in kaart te brengen, we worstelen met controversiële relaties 
zoals die met Chinese steden, en een stedenband is makkelijker 
opgezegd dan aangegaan. Een simpele conclusie van deze 
longread zou zijn om maar te stoppen met stedenbanden. 
Nog afgezien van het financiële argument, dat vaak gegeven 
wordt. Maar is dat wel zo verstandig? Is het niet juist in 
tijden van geopolitieke spanningen verstandig om contacten 
te onderhouden met ‘de ander’, zowel nabij als verder weg? 
Daarbij komt dat stedenbanden ook lucratief kunnen zijn, mits 
er goed over nagedacht is. Op basis van deze longread komen 
we met drie suggesties voor beleid. 
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2. Wees strategisch in je samenwerking

Open staan betekent niet dat je naïef bent. Het is belangrijk te weten waarom je een band 
hebt en scherp te zijn op wat je van elkaar verwacht en aan elkaar hebt. Zo ben je ook minder 
kwetsbaar wanneer zich een controverse voordoet. Door bewust vriendschappen te sluiten, kun 
je zorgen voor een goede relatie die maakt dat je jouw vrienden kunt aanspreken op gedrag dat 
volgens jou niet gepast is. Bovendien voorkomt inzicht in je relaties dat je verrast wordt door een 
ontwikkeling elders.

In deze longread is duidelijk geworden dat het landschap van stedenbanden lastig in kaart te 
brengen is. Er bestaan verschillende termen en definities van die termen, en ook de actualiteit 
van de relatie staat niet bij elke gemeente scherp op het netvlies. Een belangrijke stap om 
gestructureerd over stedenbanden te kunnen nadenken, is helderheid scheppen in de actualiteit 
en de aard van de stedenband van alle Brabantse gemeenten.

Kortom, breng in kaart welke banden de gemeenten hebben en met welk doel deze relaties 
zijn gesloten. En communiceer dit ook helder. Naar binnen én buiten. We hebben ons hier 
gericht op stedenbanden, maar gemeenten werken ook in andere internationale verbanden 
samen, zoals langlopende Europese projecten, deelnames aan commissies en stuurgroepen, 
en lidmaatschappen van netwerken als Eurocities. Het geheel aan internationale relaties van 
een gemeente is vaak bij verschillende mensen en afdelingen belegd. Daardoor ontbreekt 
een integraal beeld. Terwijl juist het verbinden van de verschillende netwerken voor 
kennisontwikkeling meerwaarde kan hebben. 

Strategie is dus gewenst, maar strategische samenwerking gaat verder dan louter economische 
samenwerking.
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3. Benut de breedte van stedenbanden

Economische relaties zijn een belangrijk bindmiddel tussen gemeenten. Gelijksoortige 
economische structuren, relaties tussen bedrijven, en kansen voor handel en samenwerking 
bieden goede aanknopingspunten voor het aangaan van stedenbanden.

Maar de historie van stedenbanden laat ook zien dat het niet alleen om economie draait. Ook 
het aangaan van banden voor kennisuitwisseling, om sociaal-culturele redenen, om wederzijds 
begrip te kweken of de ander beter te begrijpen zijn legitieme strategische redenen.

Een mooi voorbeeld van het benutten van deze breedte vind je in Oss. Voor burgemeester Wobine 

Buijs staat bruggen slaan centraal in het aangaan van relaties. Internationaal werken, zo zegt ze, zet 

je op een compleet ander been. Het leven op één planeet noopt ons ertoe dat we relaties met elkaar 

aangaan en verbinding zoeken. In de huidige geopolitieke context bieden de Sustainable Development 

Goals (SDG’s) volgens haar steeds meer mogelijkheden om die verbinding te zoeken. In 2015 hebben 

de VN deze zeventien ambitieuze doelen voor duurzame ontwikkeling vastgesteld. Stuk voor stuk 

houden ze direct of indirect verband met het dagelijkse werk van lokale en regionale overheden. Global 

Goal 17 betreft het sluiten van partnerschappen om doelstellingen te bereiken. Daarbij is bijvoorbeeld 

kennisuitwisseling bij partneroverheden in ontwikkelings- of transitielanden een actie die Nederlandse 

gemeenten kunnen oppakken.
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Wobine Buijs | burgemeester Oss

Hoewel de Sustainable Development Goals voor Oss fungeren als leidend principe (zie kader) 
zullen deze doelen niet voor elke gemeente hét ijkpunt zijn voor hun beleid en relaties, geeft het 
wel aan dat het goed is om een ijkpunt te hebben. Dat geldt onder meer in kwetsbare relaties, 
zoals met China, maar ook voor kennisopgaven en uitdagingen die aan de grens in zowel 
Brabant als Vlaanderen en Duitsland spelen. 

Stedenbanden bieden Brabanders een venster op de wereld buiten Brabant en voorkomen 
dat we vervallen in navelstaren en eigenbelang. Daarbij kunnen we op die manier lokaal een 
bijdrage leveren aan een groot conflict. Precies zoals president Zelensky van Oekraïne aan ons 
vraagt. 
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